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Apresentação

Em busca da competitividade, o sistema de assistência à saúde, na atualidade, 
procura incorporar novas metodologias de gestão e traz para o seu bojo novas 
especializações, procura pensar em novas formas de obter a preferência dos 
clientes, adota novos recursos de controle, introduz novos instrumentos de 
comunicação e ainda, emprega meios para alinhar o planejamento estratégico ao 
aumento das suas competências organizacionais.

Diante de tantos desafios, observa-se que a consecução do planejamento 
estratégico em saúde é fundamental para que as organizações possam atuar com 
desenvoltura em um ambiente turbulento e com futuro incerto. O estabelecimento 
do planejamento estratégico proporciona o emprego de um conjunto de técnicas 
administrativas e gerenciais que permite identificar e monitorar as variáveis que 
influenciam o desempenho da organização.

Durante os estudos da primeira unidade iremos conhecer os conceitos 
centrais do planejamento, as etapas que compõem o processo de planejando 
e aprenderemos sobre as bases que estruturam o pensamento estratégico. O 
ponto de destaque da unidade fica a cargo da abordagem sobre o planejamento 
estratégico e focaliza o seu impacto no setor da saúde.

A segunda unidade se preocupa em enfatizar o planejamento tático e 
operacional, bem como cumpre a função de destacar a importância do controle 
nos diferentes níveis de gestão de saúde. O estudo dessa unidade procura ainda 
dar maior ênfase ao Balanced Scorecard e estabelece as principais diretrizes para 
sua operacionalização no setor da saúde.

A terceira unidade apresenta os principais aspectos relacionados à Rede de 
Assistência à Saúde, bem como procura descrever a sua forma de organização, 
de acordo com os níveis de complexidade, departamentalização e os tipos de 
serviços que a compõem. 

A quarta unidade finaliza os estudos trazendo a abordagem sobre planejamento 
dos processos e faz referências ao sequenciamento das atividades ligadas à área 
de prestação de serviços hospitalares. A unidade ainda traz à tona a importância 
da gestão de risco e propõe uma reflexão sobre e emblemática relação entre a 
qualidade e o gerenciamento dos fatores de risco dentro do contexto hospitalar.





Unidade 1

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO EM SAÚDE

A presente seção se encarrega de esclarecer as concepções que 
fundamentam o planejamento estratégico, procura enfatizar a sua importância e 
destaca as principais características que estruturam o processo de planejamento. 
Outra abordagem proposta pela unidade está associada a evidenciar como 
ocorre o processo de planejamento no setor da saúde.

A segunda seção tem o intuito de apresentar em linhas gerais o processo que 
permeia o planejamento estratégico. O ponto chave do estudo da unidade se 
refere primeiramente à emblemática análise interna das organizações, que tem 
como desafio evidenciar as qualidades e deficiências (pontos fracos e fortes) da 
instituição em análise.

 O segundo aspecto chave está estreitamente relacionado com a análise do 

Seção 1 | Planejamento estratégico em saúde

Seção 2 | O processo de administração estratégica

Objetivos de aprendizagem: 

O estudo dessa primeira unidade tem a intenção de proporcionar aos leitores 
a compressão global da temática que envolve o planejamento estratégico, bem 
como destacar a sua importância e estrutura. Ao final do estudo da unidade 
espera-se que o leitor possa ter compreendido melhor a importância da 
elaboração do planejamento estratégico no setor da saúde, e ainda ter clareza 
sobre a contribuição do planejamento para a sistemática melhoria do processo 
de prestação de serviços.

Samara da Silva Headley



Planejamento estratégico em saúde

U1

8

ambiente externo. Para melhor compreensão do assunto ele foi organizado 
em etapas para permitir a identificação dos fatores, fatos ou eventos que 
acontecem e se desenrolam fora da organização. O entendimento desses 
fatores se deve ao fato de que estas variáveis poderão influenciar o desempenho 
e a sobrevivência futura das organizações que atuam no setor da saúde e, 
portanto, devem ser conhecidas e estudadas.
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Seção 1

Planejamento estratégico em saúde

A gestão hospitalar tem passado por diferentes experiências e situações de ordem 
positiva e negativa. Nesse sentido sabe-se que, quando os fatores negativos estão 
presentes nos negócios, exige-se a adoção de medidas mais precisas e, muitas vezes, 
sem margem para decisões equivocadas.

Portanto, o gestor em saúde tem que procurar meios de desenvolver uma 
visão sistêmica do seu ambiente de negócio e conciliar as suas atribuições e 
responsabilidades diárias com alto grau de excelência, sendo essa uma situação de 
consenso nas organizações. Em meio a todos esses fatores, o conhecimento de 
novas ferramentas e técnicas de gestão se tornaram um ponto chave para o alcance 
do sucesso profissional e corporativo. 

Assim, conhecer o planejamento em saúde passou a ser fator fundamental para 
instituir mecanismos de defesa organizacional. O conhecimento exigido e a atitude 
imposta pelo planejamento possibilitam ainda, estabelecer meios de revisar as ações 
organizacionais e a impele a adotar medidas para oferecer serviços de saúde com 
melhor nível de qualidade, especialmente, no caso do setor da saúde onde se lida com 
a vida humana.

1.1 Planejamento

Segundo Oliveira (2009, p. 60), o “[...] planejamento é uma função da administração 
que permite diagnosticar, analisar situações atuais e estabelecer resultados”. Seguindo 
essa linha de raciocínio podemos verificar que as organizações só conseguem 
consolidar a sua função de organização se, antecipadamente, a função de 
planejamento apontar para onde a organização deseja ir e definir antecipadamente 
qual caminho deverá seguir.

Observa-se ainda que os gestores que atuam nas organizações só conseguem 
aviar adequadamente a sua função de liderança se antes for definido objetivamente 
o que deverá ser alcançado e como os seus recursos financeiros, humanos, 
tecnológicos, materiais e equipamentos estarão organizados para que alcancem o 
objetivo proposto e que seja concretizado (OLIVEIRA, 2009).
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O planejamento favorece que ocorra o desenvolvimento e consolidação 
dos negócios, bem como, abre caminho para maior nível de interação entre as 
atividades realizadas. A consecução desses fatos se deve em parte, porque o 
processo de planejamento proporciona uma análise minuciosa dos fatores internos 
e externos, que tem a função de sinalizar as influências atuais e futuras que rondam 
as organizações.

Outra contribuição a ser ressaltada no processo de planejamento é que o foco 
prioritário passa a ser no conhecimento, na capacitação profissional, na ênfase das 
habilidades dos executivos, e ainda proporciona meios para amparar a geração de 
novos mecanismos de gestão.

O planejamento sistemático e coordenado deve ser desenvolvido de forma 
transparente e precisa. Durante a sua implementação pode ser observada a 
necessidade de harmonizar novas metodologias de trabalho, novas ferramentas 
tecnológicas, implementar novas formas de realizar o trabalho e dispor de novos tipos 
de conhecimentos. Tudo isso pode levar as mudanças estruturais e transformações 
na rotina administrativa em uma determinada instituição de saúde.

Destaca-se ainda que a elaboração do planejamento pode trazer em seu 
bojo, a possibilidade de alterar a forma de realização das tarefas que estão sob 
as responsabilidades dos gestores organizacionais. Isso pode ocorrer devido à 
necessidade de descentralizar o processo de tomada de decisão, pela necessidade 
de ajustar o sistema de comunicações, pela admissão de novos procedimentos ou 
pela introdução de gestão empreendedora.

Sabe-se que no cenário atual de profundas mudanças, para que as organizações 
alcancem tudo o que almejam é necessário abarcar novas tecnologias de trabalho, 
Nesse caso, a introdução do planejamento é bastante adequada, pois permite que 
seja analisado, de forma abrangente, todo o ambiente de negócio que a envolve. 
Esse aspecto fica evidente quando a implementação do planejamento remete o 
gestor a analisar a situação presente, e o faz pensar de forma integrada sobre o 
futuro da organização, com o claro intuito de apontar diretrizes que estejam mais de 
acordo com a realidade identificada. 

As organizações não devem trabalhar com base no improviso, já preconiza Taylor 
(2012) na fase inicial da administração científica. Hoje se sabe que para prosseguir no 
mercado altamente competitivo e buscar atingir maior nível de eficácia é necessário 
que todos na organização saibam claramente: Onde se quer chegar? De que forma? 
Quando? Como irá chegar no objetivo trilhado?

Tajra (2006) destaca que no setor da saúde as organizações necessitam adaptar 
continuamente seu negócio às realidades ambientais. Elas precisam ser flexíveis e 
reaprender constantemente, para se conservarem vivas, evitando um processo de 
entropia e de total desestruturação.
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Ao analisar esses diferentes pontos de vista fica evidente que o planejamento 
não está estritamente relacionado com o momento presente, mas principalmente 
com a situação futura de organização, considerando que as decisões tomadas no 
transcorrer do processo de planejamento terão reflexos no futuro, possibilitando a 
sobrevivência e longevidade da organização. 

Você, aluno(a), consegue planejar as suas ações ou age de forma intuitiva? Então, 
convido-o(a) a conhecer alguns aspectos relacionados a esse fator intrigante.

Verifica-se, portanto, que o planejamento, em especial o estratégico, envolve 
as organizações com um conjunto de tarefas que tem a função de alcançar os 
objetivos e as metas delineadas, proporcionando, sobretudo, a maximização dos 
esforços coletivos e dos recursos empregados. O ato de elaborar o plano estratégico 
na organização, está eminentemente atrelado ao ato de planejar e a pensar a 
organização de forma abrangente, e por consequência trata de maneira particular a 
sua relação com o meio externo, numa perspectiva a ser alcançada no futuro.

A preocupação com os aspectos futuros é observada por Tajra (2006, p. 64) 
onde ela destaca que: [...] “por mais que planejemos sempre corremos o risco de nos 
depararmos com situações não previstas, as quais não conseguirão controlar”. Assim, 
a interpretação do planejamento estratégico acaba ganhando novos contornos, uma 
vez que, os negócios são afetados por inúmeras variáveis de caráter eminentemente 
incontroláveis.

Em situações ainda mais específicas, o planejamento estratégico pode ser 
utilizado como base para a preparação do plano de negócio, que é um tipo especial 
de plano que vem se tornando um elemento fundamental para a criação de novos 
negócios. Ao elaborar um planejamento mais sofisticado e detalhado visa-se dar 
mais consistência ao incipiente negócio.

Conheça algumas definições sobre a função do planejamento:

O processo de planejamento é a ferramenta de gestão empregada para 
administrar as relações da organização com o futuro. É vista como uma 
aplicação específica do processo decisório. As decisões que de alguma 
forma procuram, influenciar o futuro, ou que serão colocadas em prática 
no futuro são típicas de decisões de planejamento (MAXIMINANO, 
2011, p. 51).
O planejamento personifica o processo de fixar objetivos, direciona 
o desempenho e determina quais ações devem ser executadas para 
sua consecução. Através do planejamento, um gerente identifica 
os resultados desejados para o trabalho e os meios de alcançá-lo 
(SCHERMERHORN, 2006, p. 64).
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1.1.1 Planejamento: razão ou intuição?

Para Stoner e Freeman (1994) planejar significa que os administradores 
organizacionais pensam antecipadamente em seus objetivos e ações, e que seus 
atos serão baseados em algum método, plano ou lógica, e não somente em vagos 
palpites. 

No entanto, convém salientar que com a evolução do pensamento administrativo 
observou-se que, se por um lado a administração não pode ser feita somente na 
base do “achômetro” e do empirismo, e justamente, por isso é necessário obter 
dados, analisar fatos e dispor de informações concretas, por outro, é necessária uma 
boa dose de intuição para que ocorra um adequado equilíbrio entre a razão (fatos e 
dados) e os aspectos intuitivos que acompanham as decisões do gestor e que fica 
evidente na frase: “eu acho que essa ideia pode dar certo!....”

Há algumas décadas a intuição (insight, termo em inglês) vem sendo requerido 
para fazer parte da administração dos negócios. Dentro desse contexto Stoner; 
Freeman (1994) explicam que:

Ao examinar o dicionário constata-se que a palavra intuição está vinculada à 
percepção intuitiva de alguém e ao pressentimento de que algo dará certo. Esses 
pressentimentos aparecem de forma involuntária, e estão presentes quando se deseja 
chegar à conclusão de algum fato. A intuição acontece de forma não consciente, e 
justamente por esse aspecto, ela é frequentemente confundida com um processo 
paranormal ou dádiva divina. 

A construção do funcionamento intuitivo é um ministério para a ciência. Apesar 
do crescente interesse de cientistas pelo assunto, nada está concretamente 
comprovado e possivelmente por isso, abre perspectivas para várias investigações 
teóricas sobre o assunto. 

Em síntese, a intuição é uma forte crença interior no fato que aquela ideia 
poderá dar certo. Entender esse contexto se faz necessário porque durante décadas 
passadas foi empregado sistematicamente o lado racional na administração e na 
condução dos negócios em detrimento ao pensamento mais intuitivo.

Hoje, se sabe que deve ser promovido um harmônico equilíbrio entre os aspectos 

[...] Profissionais das áreas de psicologia e neurociência definem 
intuição como uma habilidade do cérebro de processar 
informações inconscientemente, para depois apresentar, de forma 
sucinta, uma nova percepção da realidade. O processo intuitivo se 
caracteriza pelo ato de pensar sem fazer esforço.
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1.1.2 Processo de planejamento

O movimento de planejar congrega três diferentes etapas que logo serão 
abordadas de forma mais detalhada. Cada uma dessas diferentes abordagens 
envolve graus diferenciados de tomada de decisão, análise, avaliação de alternativa 
e escolha a serem efetuadas. De acordo com a abordagem de Maximiano (2011), os 
fatores associados a essas diferentes fases do planejamento serão descritas a seguir.

A primeira fase correlaciona-se com o processo de planejamento e diz respeito 
à seleção e obtenção dos dados de entrada, que em síntese, são informações 
provenientes da situação presente, ou de fatos decorridos no passado. Os dados 
podem derivar ainda de uma prospecção sobre o futuro observado na análise do 
ambiente externo, bem como, podem ser provenientes do comportamento interno 
da organização. Os dados de entrada podem indicar necessidades não percebidas e 
ameaças. Eles podem também, evidenciar oportunidades e situações com as quais 
você, como administrador, deverá ter discernimento e saber como lidar. 

Podemos destacar como dados de entradas: as informações, as encomendas, 

intuitivos característicos do seres humanos, e os dados técnicos, especialmente, 
quando a organização se propõe a elaborar o planejamento estratégico e terá 
que lidar com uma série de informações abstratas, conceitos e ideias não testadas 
anteriormente, o que confere ao gestor certo grau de risco e subjetividade na sua 
tomada de decisão.  

A filosofia de resultados que cerca o mundo corporativo deve procurar trabalhar 
em equilíbrio com o senso intuitivo, pois se tornou fundamental dar vazão aos “raios 
de luz intuitivos”, quando se tem como escopo principal, uma forma diferente de ver 
as coisas. Às vezes, a crença exagerada nos números e indicadores pode impedir os 
gestores de fazer conexões com outras informações importantes.

1. Na gestão contemporânea, os gestores do setor de saúde 
devem substituir a ação improvisada pelo planejamento. No 
entanto, não devem abandonar a visão intuitiva. Isso ocorre por 
qual motivo?
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os relatórios, as solicitações dos clientes, as mudanças na legislação, os registros de 
programas, as políticas do governo, os dados referentes à atual e futura conjuntura 
econômica e social de uma determinada região, estado ou país. Sobre o sistema de 
informações Tajra (2006, p. 30) comenta que:

A segunda fase, que compõe o processo de planejamento, está eminentemente 
ligada ao processamento dos dados que serviram de entrada na fase anterior. 
Nessa fase busca-se transformar informações que serviram de entrada em novas 
informações para serem utilizadas no processo de tomada de decisões. 

Nesse aspecto, a transformação (processamento dos dados) deve ser observada 
e analisada de forma sistêmica e os dados de entrada devem ser transformados por 
meio da: (a) compreensão efetiva do significado das informações; (b) identificação de 
diferentes meios para lidar com as necessidades percebidas, ameaças, oportunidades 
ou situações imprevisíveis do futuro; e (c) avaliação e escolha da ação adotada ou 
objetivo escolhido.

Finalmente, a terceira fase diz respeito à estruturação efetiva do plano. Nessa 
etapa, o resultado do sistema de planejamento deve ser capaz de levar a preparação 
de táticas (meios de atingir o objetivo). Em resumo, um plano é o registro sistemático 
das decisões que estruturam o processamento cuidadoso dos dados obtidos na fase 
inicial (entrada). 

Um plano deve ser capaz de estabelecer qual situação deverá ser claramente 
alcançada, o que precisará ser feito para alcançá-la e definir os recursos que serão 
aplicados nestes esforços. Um bom plano também, deve incluir uma previsão 
sistêmica dos meios de controle das diferentes ações envolvidas e do consumo de 
todos os principais recursos utilizados.

Na concepção de Tajra (2006, p. 61) é preciso planejar para que se possa:

• Conseguir certo objetivo comum;

• Direcionar as ações propostas;

Uma das bases para a geração de conhecimento é o acesso ás 
informações. Nas organizações, os sistemas informatizados são 
um dos meios para a geração de conhecimento. Por meio deles 
os gestores conseguem saber o que está acontecendo em suas 
empresas e projetar situações futuras, conseguem aumentar a 
velocidade dos processos de tomada de decisão e com isso, ganhar 
competitividade no mercado. Além, de ganhar rapidez, é possível 
também, melhorar os sistemas de comunicação, facilitando o 
tramite de informações na empresa.
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• Ter parâmetros para analisar o desempenho do negócio;

• Identificar proativamente os pontos críticos do negócio;

• Estimular o trabalho em equipe;

• Utilizar melhor os recursos humanos, físicos e tecnológicos.

As organizações do setor da saúde podem obter uma série de benefícios ao 
colocar em prática a ação estratégica. Na visão de Certo et al. (2010, p. 6), “[...] o 
mais importante benefício dele é a tendência das organizações aumentarem os 
seus lucros”. Além desse importante aspecto, ela pode levar os seus membros a se 
engajarem mais com a realização dos objetivos organizacionais a longo prazo, o 
que pode resultar oportunamente, na participação dos membros na definição das 
estratégias para o alcance das metas de curto e médio prazo.

Quer saber mais sobre como funciona o planejamento na área da 
saúde? Leia o artigo: Planejamento em unidades básicas de saúde: 
noções de planejamento, estratégia e modelo assistencial. Escrito por 
Silvio Fernandes da Silva. Disponível em:
<http://www.uel.br/ccs/espacoparasaude/v1n2/doc/artigos2/
Planejamento.htm>. Acesso em: 15 mai. 2015.

1.1.3 Níveis de planejamento

Nesse ponto dos estudos, você, aluno(a), já sabe que o planejamento é um 
componente essencial para a organização, pois, ele estabelece as preeminências 
organizacionais e pode ajudar a promover a melhoria sistemática no desempenho da 
organização como um todo, levando-a se tornar mais competitiva. As possibilidades 
competitivas do hospital na visão de Linneman e Chandran, apud (David 2001, p. 
192) estão intrinsecamente relacionado ao:

- Planejamento estratégico;

- Plano de desenvolvimento;

- Organização e processo sob parâmetros de qualidade;

- Orçamento adequado;
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- Recursos humanos qualificados;

- Satisfação da equipe;

- Avaliação de gestão;

- Retroalimentação constante;

- Disciplina de pesquisa;

- Ética como marco de referência.

Com o intuito de fazer com que o planejamento possa ser mais bem 
compreendido e executado, o seu desdobramento é, normalmente, realizado em 
três níveis organizacionais: (1) Planejamento Estratégico; (2) Planejamento Tático; e 
(3) Planejamento Operacional.

 Passaremos a partir de agora a conhecer melhor cada uma das características 
centrais de cada um dos níveis de planejamento citado anteriormente. Para melhor 
entendimento do assunto, veja a Figura 1.1.

Considerando o ponto de vista endógeno (interno), um hospital, consiste na 
organização funcional de conjunto de atividades e tarefa, que são em sua essência, 
altamente hierarquizados, orientados para o objetivo de produzir serviços por meio 
de assistências inerentes às atividades técnicas. O nível hierárquico, nesse caso, 
representa a especialização do comando, onde o trabalho é executado por pessoas 
para as pessoas. 

O planejamento estratégico é delineado em nível institucional, onde se encontra 
a cúpula organizacional, sendo que, é no âmbito institucional que se detém o poder 
de deliberação, assume-se a autoridade total do hospital integrando assim, a cadeia de 
comando. Por esse motivo, esse nível se localiza no topo da pirâmide, como célula da 
estrutura. É ali que se localiza o órgão germinativo e principal do comando hospitalar. 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2010, p. 83).

Figura 1.1 | Níveis de planejamento
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Destaca-se que é no nível estratégico que são determinadas as políticas do 
hospital de forma estrutural e são ainda delineadas as políticas setoriais, de pessoal, 
material, financeira, e outros (BORBA & LISBOA, 2006).

Observa-se que o nível intermediário é responsável por transformar fisicamente as 
deliberações (incluindo o desenvolvimento das estratégias departamentais, atividades 
de coordenação e supervisão), pois se trata do nível tático, técnico, administrativo 
e funcional. Esse nível hierárquico é norteado pelas ações humanas e é onde está 
localizado o desdobramento das atividades, que por sua vez, são organizadas de 
forma lógica, sistêmica e racional para transformar todos os esforços e insumos 
utilizados em produtos (prestação de serviço) do hospital. É justamente nesse nível 
que todos os esforços departamentais são convertidos em metas e programas para 
a promoção da saúde humana (desdobramentos dos serviços de saúde).

Já localizado na base da pirâmide está a execução das atividades, onde o 
trabalho é efetivamente desenvolvido. O planejamento operacional em hospital é 
muito técnico e geralmente, está diretamente ligado ao seu “produto”, ou seja, é 
onde os serviços de assistência são colocados em práticas e requerem alto grau de 
especialização. 

No nível operacional estão situadas as atividades médicas, a operação, o 
atendimento, a consulta, os exames, a formulação diagnóstica, o tratamento, a 
prevenção, os estudos, ou seja, é onde acontece a transformação das tarefas em 
serviços (BORBA e LISBOA, 2006).

Os diferentes níveis de comando são organizados em forma de organograma, que 
sinteticamente, representam graficamente as relações de uma organização. Além, 
disso permitem de imediato a visualização dos órgãos existentes em uma estrutura 
organizacional, bem como, deixam evidentes as linhas de comunicação e as relações 
de responsabilidade, autoridade, comando existentes entre os órgãos e setores.

Agora pare e pense um pouco na estrutura organizacional 
(organograma) da instituição de saúde em que você trabalha ou 
conhece e identifique as interligações existentes entre os níveis 
hierárquicos no processo de planejamento.

1.2 Pensamento estratégico

Embora existam diferentes entendimentos na literatura sobre o efetivo momento 
do nascimento do planejamento estratégico, ao longo do tempo foram se formando 
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determinados consensos sobre o marco inicial. O florescimento do planejamento 
estratégico no mundo corporativo se deu em função da reformulação da disciplina de 
políticas dos negócios implementados no curso de administração de Havard Business 
School nos anos 70.

 O pensamento estratégico ganhou maior visibilidade quando foi instaurada a 
disciplina de Business Policy (políticas de negócios), conforme explicam (VIZEU & 
GONÇALVES, 2010). A proposta inicial do estudo refletia o interesse pela programação 
minuciosa de ações derivadas do direcionamento estratégico e ganhou maior ênfase 
com a própria sistematização enfática estabelecida no processo de diagnóstico 
ambiental e percepção de tendências futuras que era subsidiada em seu bojo pelas 
ferramentas robustas de base matemática, enfatizam os autores.

Assim podemos entender que o surgimento do termo planejamento estratégico na 
amplitude organizacional surgiu para discriminar um conjunto de resultados práticos 
do amadurecimento gerencial e do conhecimento partilhado junto à comunidade 
acadêmica, executivos e gestores. 

O propósito por trás do surgimento do planejamento estava o ato administrativo 
de formular objetivos amplos de longo prazo e também, havia o interesse em dar mais 
clareza às operações que cada setor da organização deveria desempenhar no curto e 
no médio prazo, para concretizar os objetivos estipulados.

Outro aspecto histórico que convém ressaltar remonta ao período de 1980, 
quando em meio a uma crise de confiança excessiva da efetividade dos programas 
robustos e formais do planejamento estratégico, disseminados na década anterior, 
levou as partes envolvidas a promover profunda transformação.

 Sobre essas mudanças Vizeu e Gonçalves (2010, p. 44) relatam que autores 
como Igor Ansoff “responderam ao ceticismo sobre o planejamento, indicando que 
o processo estratégico pressupõe a gestão por completo, não somente o processo 
de planejar”.

O planejamento estratégico pode ser entendido como um processo coordenado 
de elaborar a estratégia, ou seja, é uma forma de alicerçar relações mais sólidas 
entre a organização e o macroambiente que a rodeia. O planejamento estratégico 
é essencialmente voltado para ações de longo prazo. Podemos dizer ainda que, ele 
é amplo e suas ações abrangem os elementos mais vitais da organização. A fim de 
deixar mais clara essa abordagem, o Quadro 1.1 destaca os tipos de planejamento e 
exemplifica cada um deles.

Ressalta-se que a responsabilidade pela execução do planejamento estratégico 
deve ficar a cargo da alta administração e de seus principais executivos. No entanto, 
para buscar a eficácia na elaboração estratégica é recomendada a consulta e a 
participação da média gerência, o que implica o envolvimento dos níveis operacionais 
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em diferentes fases da elaboração e execução do projeto estratégico.

O processo da gestão estratégica inicia-se com uma criteriosa análise dos diferentes 
ambientes, isso envolve um sistema de monitoramento do ambiente que permeia a 
organização para diagnosticar as oportunidades e os riscos atuais e futuros.

De forma sintética podemos observar que o arcabouço do planejamento propõe 
uma avaliação criteriosa sobre pontos chaves dos itens que compõem o sucesso 
organizacional. Ainda se destaca o fato de que para elaborar um planejamento consistente 
devem ser empregados esforços para se obter dados e informações sobre os principais 
fatos e eventos que estão decorrendo no ambiente externo. Esse levantamento de 
dados serve para assegurar que o plano está sendo feito em bases realistas.

Assim, o planejamento estratégico pode apontar um direcionamento amplo 
e universal para a organização, onde cada etapa envolve diferentes níveis de 
gerenciamento e o envolvimento de diversos grupos operacionais. 

Tajra (2006, p. 63) fala que:

Fonte: A autora (2012)  

Quadro 1.1 | Tipo de planejamento X tempo

Tipo de Planejamento Tempo Exemplos

Planejamento Estratégico de 2 a 10 anos

Objetivo: ser líder de 
mercado em assistência 
suplementar dentro do 
período de 5 anos.

Planejamento Tático de hoje a 1 ano
Ações departamentais 
exigidas para atingir o 
objetivo.

Planejamento Operacional Atividades de rotina diária
Metas e índices de 
acompanhamento diário.

Implantar processo de planejamento numa organização significa 
promover mudanças, pois se tal processo responde a várias questões 
integradas, como visto anteriormente, podemos perceber a amplitude 
de ações que desencadearão nas relações entre as pessoas, as 
tecnologias e os sistemas utilizados. As mudanças devem ser planejadas 
para alcançar o sucesso desejado. O planejamento é uma das alternativas 
que as organizações possuem para promover as mudanças estruturais, 
tecnologias de infraestrutura e qualquer outra que se faça necessária.

1.3 Planejamento estratégico em organizações de saúde

Ao olhar as organizações da área de saúde mais de perto, percebe-se que elas 
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são consideradas pelos atuais paradigmas sociais como prestadores de serviços. 
Logo, se conclui que elas existem e são geridas conforme conhecimentos prévios 
somados às informações que as pessoas possuem sobre o seu desenvolvimento e 
ainda pelo desempenho alcançado no seu respectivo ramo de atuação. Portanto, a 
sua performance está diretamente relacionada ao capital intelectual humano.

Cabe ressaltar, que a empresa hospitalar, em específico, é um sistema complexo, 
pois tem a incumbência de lidar com o que há de mais precioso para o ser humano 
– a manutenção da vida (TAJRA, 2006). A complexidade de um hospital também fica 
expressa quando se vislumbram várias “micro e pequenas empresas” que são por natureza 
superespecializadas como por exemplo: serviços de hotelaria, centros cirúrgicos, clínicas 
de imagens, lavanderias, manutenção e serviços de remoção e limpeza.

KUAZAQUI (2008) refere que a estrutura de um hospital é um somatório 
organizacional (semelhante a um sistema), com comportamentos e atividades 
direcionadas a um determinado fim específico: a preservação da saúde de uma 
coletividade.

Surge daí a necessidade de que cada organização atuante na promoção da saúde 
humana seja administrada como uma empresa, uma vez que elas possuem uma série 
de recursos a serem geridos, possuem objetivos a serem alcançados e precisam atingir 
resultados esperados.

Tajra (2006, p. 42) deixa claro que o pensar estratégico pressupõe:

Senge (1998, p. 58 ) estabelece que: 

as organizações que utilizam dos processos de aprendizagem 
e estão continuamente apreendendo integram em sua atitude 
cotidiana a criação, aquisição e a transferência de conhecimento 
a partir de cinco disciplinas: raciocínio sistêmico, domínio pessoal, 
modelos metais, objetivos comuns e aprendizagem em grupo.

[...] uma grande amplitude e abrangência, observar cenários 
externos, acompanhar os movimentos na economia, na cultura da 
sociedade, estar atento as inovações tecnológicas e desenvolver 
uma visão de longo alcance e longo prazo. [...] Para desenvolver o 
pensar estratégico, é necessário que fiquemos atentos a algumas 
rupturas de paradigmas, pensar diferente.
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Em virtude da crescente diversificação e sofisticação presente no mundo dos 
negócios a partir dos anos 90, o planejamento estratégico se converteu em conteúdo 
de discussão obrigatória nas organizações, especialmente, para aquelas que visam a 
níveis mais elevados de competitividade.

Atualmente, a discussão sobre planejamento estratégico tem sido enfatizada pelas 
organizações da área de saúde e o contexto estratégico tem despertado a atenção dos 
vários segmentos da saúde. Essa ênfase contribui de forma demasiada para reforçar o 
seu significativo benefício.

Tajra (2006, p. 65) relata que a partir da década de 90,

Conceitualmente podemos entender que planejar estrategicamente consiste em 
instaurar um detalhado processo, elaborado passo a passo, contendo as diretrizes, os 
planos e as estratégias que irão dar maior sustentabilidade aos objetivos traçados. Por 
sua vez, a estratégia, nada mais é, do que uma forma organizada e pensada para que a 
organização se relacione oportunamente com o ambiente que a circula.

Destaca-se ainda que a metodização do planejamento estratégico envolve a tomada 
de decisão sobre o comportamento (principais ações) empregada pela organização 
em termos de produtos/serviços ofertados ao grande mercado ou a pequenos grupos 
de clientes, (nichos de mercados).

1.3.1 Planejamento estratégico

[...] o planejamento estratégico passou a ser utilizado de forma holística, 
integrada a visão e a missão da empresa. As estratégias são definidas 
a partir da orientação da filosofia e identidade da empresa (missão, 
visão, valores, e credos), sempre considerando os contextos dos 
ambientes internos e externos. As mudanças são percebidas como 
oportunidades e proporcionam flexibilidade na elaboração e execução 
do planejamento, ajustando-se aos cenários que vão se constituindo.

A palavra Estratégia vem do grego antigo stratègós (de stratos, "exército", 
e ago, "liderança" ou "comando" tendo significado inicialmente "a arte 
do general") e designava o comandante militar, na época da democracia 
ateniense. Nos anos 50, o termo estratégia começou a ser empregado 
como ferramenta para prever questões de longo prazo, para analisar 
tendências e identificar lacunas no mercado.
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Oliva e Borba (2004, p, 178) defendem a ideia de que “[...] o planejamento 
estratégico é uma forma racional e ousada para guiar-se no ambiente turbulento e 
incerto”. Os autores explicam que ele funciona como se fosse um farol de carro a 
clarear a estrada durante a noite nebulosa, permitindo desta forma a condução do 
veículo com segurança.

Certo et al. (2010, p. 6) explicam que [...] “uma organização pode obter vários 
benefícios praticando a administração estratégica. Talvez o mais importante deles 
seja a tendência das organizações aumentarem seus níveis de lucros”. No entanto, 
além do benefício financeiro, as organizações podem obter outras vantagens como, 
o engajamento dos participantes na organização e consequente comprometimento 
com os objetivos de longo prazo.

Complementando o conjunto de características da administração estratégica, Tajra 

A frase a seguir é creditada a um autor desconhecido e traduz claramente o 
preceito do planejamento estratégico: “[...] se não sabemos onde queremos chegar, 
qualquer caminho leva a algum lugar!” Por isso, o objetivo central do plano estratégico 
é delinear caminhos a serem trilhados, com o claro interesse de atingir os objetivos 
traçados e conseguir um melhor posicionamento junto ao mercado onde atua.

Administração estratégica competitiva está relacionada com a forma como as 
empresas se posicionam no mercado e, portanto, obedecem às características citadas 
por Tajra (2006, p. 68):

1.3.2 Planejamento e a estratégia competitiva no setor da saúde

Visão estratégica: pensar estrategicamente significa pensar a longo 
prazo, visando definir ações de curto e médio prazo para atingir os 
objetivos preestabelecidos [...]. Ter atitudes proativas é o mesmo 
que agir antes que algum fator negativo aconteça. 
Alinhamento com a missão da empresa: alinhar as ações de uma 
empresa a sua missão significa desenvolver atitudes correntes que 
divulgam a missão empresarial. Um estabelecimento de saúde 
competitivo sabe bem os motivos que justificam sua existência, 
portanto, suas ações estratégicas e cotidianas têm como referência 
a sua missão. [...] 
Adaptação à globalização: pesar globalmente e agir localmente tem 
sido a grade norma do mercado, As concorrências não ocorrem 
apenas entre empresas de uma região, mas entre empresas de 
todos os países. A concorrência é mundial. Tal situação é bastante 
perceptível no âmbito da saúde, quando constatamos a migração 
de clientes de diferentes regiões no Brasil e no exterior.
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Sob essa ótica, podemos concluir que diferentes características agem para 
diferenciar o planejamento estratégico dos demais tipos de planejamento. Entre as 
características destacam-se:

• Projetar objetivos a longo prazo, singularmente, acima de cinco anos;

• Envolver todas as áreas da empresa;

• Apoio da alta administração (cúpula) sabe-se por experiência prática se não 
houver o envolvimento do mais alto escalão, haverá poucas chances reais de que ele 
efetivamente aconteça.

Outro aspecto bastante particular se refere ao fato de que  no setor da saúde um 
componente estratégico adicional fica a cargo do foco no cliente, o que implica uma 
mudança radical de posionamento, pois o paciente é um tipo especial de cliente. Com 
isso, a mudança da percepção dos clientes sobre a prestação do serviço, coloca-o em 
uma posição ativa diante do processo, o que consequentemente, leva-o a exigir maior 
nível de qualidadeno serviço.

O foco no cliente e nas partes interessadas implica a observação das relações 
geradas por uma empresa e na análise das variáveis que influenciam sistematicamente 

(2006, p. 6) apresenta outros dois elementos: 

Domínio da tecnologia da informação: [...] Atualmente as informações 
são consideradas aos principais insumos de uma administração 
estratégica. A informação afeta diretamente o processo de tomada de 
decisão. A informação precisa estar disponível na hora certa e no local 
certo para que ela se torne um diferencial para as empresas competitivas.
Mudanças como fator de oportunidade: a mudança tem sido o 
elemento mais estável da era que vivemos, caracterizada pelo alto 
índice de transformações, principalmente pelos aspectos tecnológicos.

Na área da saúde, as mudanças como fator de oportunidade são muito 
utilizadas, principalmente por clínicas especializadas que adquirirem 
novos equipamentos para garantir diagnósticos mais precisos e 
confiáveis a longo prazo. Tal medida é vista por Tajra (2006, p. 70) 
“como características próprias da administração estratégica”.
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a cadeia de pessoas e os organismos envolvidos. Não são apenas os clientes que 
determinam a dinâmica da existência de uma empresa, mas também, os seus 
colaboradores, seus acionistas e seus fornecedores TAJRA (2006).

O foco no cliente é observado por Kuazaqui e Tanaka (2008, p. 168) que comenta o 
fato de que “[...] os usuários constituem-se nos principais componentes do sistema de 
saúde, pois são os clientes que pagam pela prestação de serviço, como contribuintes 
de impostos federais, estaduais e/ou municipais,” ou ainda pagam diretamente ao 
prestador de serviço e/ou ao financiador do sistema privado.

Convém destacar que a implementação estratégica, muitas vezes, não acontece 
pelo fato de que a sua maturação e a sua complexidade estão profundamente 
relacionadas com o amadurecimento e o apoio oriundos da alta administração.

Convido você, a partir da próxima seção, a conhecer as ferramentas utilizadas e os 
mecanismos de um planejamento estratégico.

Tajra (2006, p. 71), destaca que

[...] médicos relataram que antes de assumir cargos administrativos 
nunca tinham pensado na relação do paciente como cliente e 
nunca tinham percebido que fazer o “paciente” esperar era algo 
relacionado à má qualidade de seu próprio atendimento. Ao 
fazermos a análise desta situação, vislumbra-se de forma clara a 
falta de preparo administrativo e a falta de foco no cliente com os 
quais comumente nos deparamos na área da saúde.

1. Para elaborar o planejamento estratégico de uma instituição 
utiliza-se o diagnóstico para se obter informações de diferentes 
variáveis. Nesse caso, a Matriz SWOT pode ser uma ferramenta 
utilizada com qual propósito?

2. Ao analisarmos as organizações que atuam no setor 
da saúde, percebe-se que aquelas que se destacam são 
justamente, as que se esforçam para instituir o planejamento 
estratégico e o colocam como centro de suas ações. Faça um 
texto (3 a 5 linhas) explicando de que forma o planejamento 
estratégico pode contribuir para aumentar a competividade 
das organizações de saúde.
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Seção 2

O processo de administração estratégica

Conforme já apresentado anteriormente o planejamento estratégico constitui-se 
em um instrumento de trabalho formalizado, que pode auxiliar a alta administração 
a acompanhar a performance organizacional, considerando inclusive, aspectos 
subjetivos como o alto grau de mudança que vive a sociedade atual e outras 
circunstâncias identificadas no ambiente interno e externo. Para auxiliar o processo 
inicial de levantamento de dados utiliza-se um instrumento de levantamento de dados 
denominado diagnóstico, o qual será conhecido em seguida.

Quanto ao verbete “diagnóstico” cabe destacar que ele é usado para designar o ato 
de verificar a combinação existente entre as ações empregadas pelas organizações e a 
eficiência dos recursos consumidos. O ato de diagnosticar está relacionado com o ato 
de descobrir quais são os pontos fortes e quais as vulnerabilidades do objeto analisado. 

Esse instrumento ainda serve para evidenciar a melhor forma de captar as 
oportunidades e analisar o potencial dos recursos existentes, para superar as 
dificuldades apontadas e assim, aumentar o fator de competitividade organizacional.

Sugere-se que o diagnóstico estratégico seja implementado na primeira fase do 
processo de planejamento e procure responder às questões básicas deixando em 
evidência qual é a real situação da organização quanto aos seus influentes internos e 
externos (OLIVEIRA, 2009).

Desta forma, podemos intuir que o diagnóstico é um mecanismo que permite a 
imersão profunda para conhecer a situação atual de uma organização. Ele pode ser 
desenvolvido com uma abordagem mais geral, que envolve todo o sistema de gestão 
ou pode ter foco mais específico em determinados processos de trabalho, aponta 
Rosa (2010).

Podemos concluir que o diagnóstico permite ao investigador obter informações 
que levarão a uma abordagem sistêmica, integrada e articulada do objeto de estudo, 

2.1 Ferramentas utilizadas no planejamento hospitalar

2.1.1 Diagnóstico organizacional 
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ou de um problema específico. Uma das funções do diagnóstico é apontar ações 
específicas para sobrepujar as dificuldades identificadas durante a fase de levantamento 
de dados, especialmente, para promover a maximização dos recursos organizacionais.

Você já ouviu falar da matriz SWOT? Pois saiba que ela uma ferramenta utilizada 
para elaborar o diagnóstico. Veja a seguir o seu mecanismo e funcionamento.

A matriz SWOT OU FOFA, como é também conhecida, é uma ferramenta 
amplamente utilizada no modelo estratégico, que possibilita de forma técnica fazer 

Em virtude dos acontecimentos dinâmicos do mundo dos negócios, as organizações 
vêm introduzindo ferramentas diferenciadas para assessorar o processo gerencial 
e subsidiar o planejamento. Ver figura 1.2. Uma dessas ferramentas empregadas no 
processo de levantamento de dados e na fase diagnóstica (inicial) é a análise SWOT, 
cuja nomenclatura deriva do termo em inglês apresentado por Santos (2012, p. 1):

2.1.2 Matriz SWOT

Strenghts (Forças) vantagens que a organização possui, quando 
comparada aos seus principais concorrentes;
Weakness (Fraquezas) desvantagens identificadas ao ser comparado 
com os seus concorrentes;
Opportunities (Oportunidades) diz respeito aos fatores positivos 
e potenciais que a organização pode aproveitar para gerar novos 
negócios;
Threats (Ameaças) são os aspectos negativos que podem 
comprometer os negócios da organização.

Fonte: Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SWOT_pt.svg>. Acesso em: 20 mar. 2015.

Figura 1.2 | Matriz de análise do ambiente interno e externo
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o cruzamento das variáveis externas (oportunidades e ameaças) com as variáveis 
internas (forças e fraquezas) identificadas em uma determinada organização.

A análise SWOT procura colocar em evidência a adequabilidade das operações 
efetuadas pelas organizações. Sendo conhecidas as deficiências, as organizações 
podem propor medidas para responder de forma mais eficiente aos problemas 
encontrados no âmbito interno. O mecanismo permite ainda conhecer a sua natureza, 
a dimensão e a extensão dos problemas organizacionais. 

A seguir iremos aprender as partes que estruturam um planejamento estratégico.

Primeiramente é preciso pensar no que são objetivos. Tecnicamente chamamos 
de objetivos aqueles resultados que a organização pretende alcançar, considerando 
determinado espaço de tempo. Os objetivos devem ser cuidadosamente traçados e 
devem estar atrelados às metas bem precisas. 

Kuazaqui e Tanaka (2008, p. 65) explica que o objetivo [...] está intimamente ligado 
a missão e aos valores empresariais. A partir de seu perfeito delineamento é possível 
analisar os resultados a serem auferidos e está relacionado com a própria sobrevivência 
da organização. Geralmente, tem um cunho qualitativo e tem como premissas expor 
os desafios organizacionais.

Certo et al (2010, p. 9) referem que “[...] os objetivos são as intenções concretas que 
a organização possui, que englobam as metas operacionais para que sejam atingidos”.

Para saber mais sobre o processo administrativo a leia o CAPÍTULO 20 
do Livro Administração: teorias e processos, de CARAVANTES, Geraldo 
R.; PANNO, Cláudia C.; KLOECKNER, Mônica C. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2005. O livro se encontra disponível na Biblioteca Digital.

Os objetivos são os resultados desejados, que orientam a inteligência 
e a ação. São também concebidos sob a perspectiva de intenções, 
propósitos ou estado desejado por pessoas ou organizações.

2.2 Etapa 1: estabelecer objetivos
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Ex.: Obter uma maior participação no mercado ou implantar um novo 
sistema de gestão.
As metas podem ser entendidas com a quantificação dos objetivos e 
são formuladas em termos numéricos. As metas devem estar atreladas 
aos indicadores de desempenho como: quantidade, data, nível de 
qualidade etc.
A partir do momento que a empresa conseguir atingir as suas metas 
de maneira satisfatória, estará mais próxima de seus objetivos. 
Exemplo: Lançamento de um novo produto farmacêutico em 14 de 
setembro de 2015.
O controle e a avaliação são necessários no sentido de melhor 
gerenciar o processo e o alcance das metas e objetivos. Pois o que 
não é medido dificilmente será gerenciado.

Alguns teóricos defendem a concepção de que os objetivos devem ser categorizados 
e hierarquizados. Assim, cada empresa dará mais ênfase aqueles objetivos que melhor 
caracterizam a sua política. 

A seguir veremos exemplos de objetivos que podem nortear as diretrizes de uma 
organização no setor de saúde privada, de acordo com a visão de Borba e LISBOA 
(2006, p. 80):

• Objetivos referentes à rentabilidade e ao retorno do capital;

• Objetivos de aprendizados e valorização profissional;

• Objetivos de eficiência organizacional e operacional;

• Objetivos de responsabilidade social e comunitária;

• Objetivos de qualidade de processos e serviços;

• Objetivos de qualidade da administração;

• Objetivos de posição de mercado;

• Objetivos de força financeira;

• Objetivos de remuneração.
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1. Para elaborar o planejamento estratégico de uma instituição 
utiliza-se o diagnóstico para se obter informações de diferentes 
variáveis. Nesse caso, a Matriz SWOT pode ser uma ferramenta 
utilizada com qual propósito?

A segunda etapa do plano estratégico compreende a identificação das condições 
estratégicas atuais da organização. Nesta fase é recomendado organizar informações 
sobre os produtos, serviços, clientes e mercado competitivos. Sugere-se ainda que 
algumas ponderações a serem respondidas:

• Onde estamos hoje em termos de planejamento corporativo?

• Como chegamos até aqui?

• Para onde estamos indo?

• Para onde queremos ir?

• Como iremos chegar lá?

• Qual é a nossa missão?

Ao analisar a atual situação, cabe uma revisão nos valores que direcionam os 
negócios organizacionais, uma vez, que eles servem como fatores motivadores e 
ajudam a inspirar as pessoas para desenvolverem melhor o seu trabalho. Se a essa 
altura dos fatos, as organizações, por algum motivo, ainda não se atentaram para 
instituir os seus princípios norteadores, este é um bom momento para fazê-lo. 

Passaremos a seguir a conhecer alguns princípios norteadores do planejamento.

Missão: pode ser vista como uma declaração destinada a toda a sociedade, onde 
se deixa clara a razão da existência daquela organização. A missão irá direcionar as 
ações e esforços organizacionais na direção pretendida. KuazaquiI (2008) refere 
que a missão reflete as necessidades (dos respectivos mercados que a empresa 
atende), a observância da missão permite fazer a alocação e otimização dos recursos 
necessários, tais como: recursos humanos, financeiros ou de estrutura, convergidos 

2.3 Etapa 2:  análise da situação atual
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para um propósito comum.

TAJRA (2006) alerta dizendo que para elaborar a missão, deve ter como ponto de 
partida a definição do negócio, foco nas atividades que ela deseja desenvolver para 
ser reconhecida no mercado, onde ela irá atuar, quais são as suas competências no 
mercado e onde ela irá atuar. Pensar sobre quais são as competências, as habilidades 
e as dimensões genéricas dos serviços que irá oferecer também, se faz necessário.

Valores: a função primordial do estabelecimento dos valores é definir as normas 
de condutas e princípios que irão guiar a conduta das pessoas, e os indivíduos, por 
sua vez, devem levar sempre em consideração e incorporar os valores válidos a sua 
filosofia de trabalho.

Os valores têm a tarefa de fundamentar as crenças organizacionais e fazem parte 
da cultura. Assim, eles servem de base para a emissão de comportamentos esperados 
no ambiente organizacional. Os valores tais como: o companheirismo em momentos 
difíceis, a atitude empreendedora, o altruísmo e o comprometimento, são fatos que 
expressam os valores corporativos e direcionam o comportamento de quem atua na 
organização.

Visão de futuro: é uma projeção mental sobre a organização no futuro. Ao 
estabelecer a visão futura se propõe a projetar a empresa nos próximos cinco ou dez 
anos. Exemplo: Desejamos ser uma empresa com sólida referência regional dentro de 
cinco anos. Veja uma síntese de exemplos norteadores no Quadro 1.2.

Hospital São Sebastião (Portugal)
<http://www.hospitalfeira.min-saude.pt>. Acesso em: 15 mai. 2015.

Missão

A missão do HSS é atender e tratar em tempo útil, com eficiência e 
qualidade, a custo socialmente comportável aos doentes necessitados de 
cuidados hospitalares.

Visão: Queremos ser o hospital de referência em nível nacional em termos 
de satisfação dos clientes e dos trabalhadores, bem como em termos e 
eficiência e eficácia na aplicação dos recursos materiais e financeiros que a 
comunidade nos atribui através do orçamento do SNS.

Valores:

Quadro 1.2 | Exemplos de princípios hospitalares
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Fonte: Adaptado de Tajra, (2006, p. 79-80)

Temos como valores essenciais que regem permanentemente a ação de 
todos que trabalham no HSS, os seguintes pontos:

• Qualidade: todos nos gestores, médicos, enfermeiros, técnicos e 
pessoal de apoio, propusemos a nós próprios a procura da excelência em tudo 
que fazemos. Por isso, nos esforçamos diariamente para proporcionar um 
serviço profissional e humanizado aos nossos doentes, utilizando tecnologia 
atual num ambiente amigável, seguro e confortável.

• Ética: regemo-nos e advogamos os mais elevados princípios de conduta 
em todas as nossas ações e decisões, porque acreditamos que a integridade 
pessoal e profissional, aliadas a um comportamento ético, são as bases para a 
confiança pública.

• Respeito pelo indivíduo: estamos atentos e procuramos responder às 
necessidades individuais dos doentes e dos trabalhadores, ao mesmo tempo 
em que respeitamos a privacidade e encorajamos a participação de todos no 
processo de decisão.

• Inovação: encorajamos, inspiramos e premiamos a exploração de 
novas ideias e desenvolvimento de novas atividades, de modo a assegurar que 
o Hospital de São Sebastião forneça os melhores cuidados aos seus pacientes.

• Dedicação: consideramos um privilégio trabalhar (servir) num serviço 
público e ajudar os outros na recuperação da sua saúde.

Diante das desafiadoras variáveis que contribuem para moldar o ambiente 
organizacional, percebe-se que a organização deve procurar adaptar-se às situações 
mutáveis do ambiente e proporcionar condições para buscar a sua sobrevivência no 
mercado, que se torna a cada dia mais competitivo e dinâmico.

Para auxiliar o entendimento das variáveis presentes no ambiente a Figura 1.3 
mostra a relação afunilada que se interpõe entre a organização e o ambiente de tarefa 
(ambiente específico).

Muniz e Faria (2007, p. 306-307) observam que o ambiente de tarefa inclui quatro 
setores principais:

2.4 Etapa 3: análise do ambiente de tarefa
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a) Os fornecedores: mercado de entrada de mão de obra, materiais, 
maquinário, produtos. São as organizações que provem todas 
as entradas necessárias para o desenvolvimento das operações 
organizacionais. São formadas por diversos tipos de empresas 
com as quais a organização hospitalar tem contato e desenvolvem 
portanto, uma relação de interdependência;
b) Os clientes: são os responsáveis pelo consumo dos produtos/
serviços e são o foco dos resultados da organização. Quando se 
fala em cliente devemos considerar que eles podem apresentar 
níveis diferentes de expectativas na área da saúde. Nesse caso a 
organização deve procurar formular algumas perguntas para tentar 
mensurar o nível de expectativa apresentado pelos clientes.

Evidentemente, há grupos específicos de clientes que tendem a valorizar mais a 
alta performance (desempenho), quanto que outros tipos de clientes podem valorizar 
demasiadamente a cortesia com que são tratados. Esses diferentes aspectos devem 
ser identificados pela prestadora de serviços, que ainda devem procurar canalizar 
esforços coletivos para atendê-los de forma satisfatória. Por isso, as ferramentas de 
avaliação e acompanhamento se tornam essenciais dentro do processo de gestão 
estratégia.

A constante avaliação do índice de satisfação do cliente pode ser justificada pela 
distância entre a percepção dos gerentes dos serviços de saúde e dos usuários. Muitas 
vezes, aspectos elencados pela direção dos serviços não se ajustam às expectativas 
dos clientes-usuários, tampouco às necessidades de melhoria por eles detectadas 
(CASTELLANOS, 2002).

De acordo com essa filosofia, as diretrizes das organizações que atuam no 
segmento médico e hospitalar devem considerar, nas suas análises, não somente as 
pessoas externas (clientes externos) que são os utilizadores dos serviços, mas também 
devem ser contemplados aqueles que trabalham (clientes internos) diretamente nas 
organizações de saúde e que prestam diversos tipos de serviços ligados à promoção 
da saúde humana. 

Os clientes internos formados pelas equipes de profissionais de técnicos e pelo 
corpo gerencial devem ser um dos principais grupos assistidos dentro dos preceitos 
estratégicos, pois, são eles os principais personagens na execução desses serviços e 
conhecem intimamente as deficiências e potencializes dos serviços que realizam.

Continuando com a abordagem sobre o ambiente de tarefa, Muniz e Faria (2007, 
p. 306-307) propõe que:



Planejamento estratégico em saúde

U1

33

No processo de planejamento, a abordagem sistêmica se intercruza com a 
gestão estratégica, porque se forem identificados problemas em quaisquer partes do 
subsistema poderão colocar em risco o desempenho da organização como um todo.

Assim, a análise deve pressupor em primeiro lugar, que a maioria dos problemas e 
situações, seja qual for a sua extensão e conteúdo, deve ser encarada como produto 
de múltiplas causas e variáveis interdependentes (pequenos subsistemas). Quanto mais 
numerosas forem as causas e as variáveis envolvidas, mais complexo será o problema 
ou situação. 

Haverá problemas com menor grau de complexidade, mas não há problemas que 
sejam totalmente simples. Tajra (2006, p. 99) recomenda o emprego do raciocínio 
sistêmico ao elaborar um planejamento estratégico, pois ao elaborá-lo:

c) Os concorrentes: são formados por organizações que concorrem 
entre si para a conquista do mercado. Essa concorrência, tanto 
para saídas como para entradas no mercado, alteram os fatores de 
oferta e procura do mercado, o que leva a interferência sistêmica 
nas disponibilidades, nos preços e no nível de qualidade. A dinâmica 
que envolve as empresas concorrentes, pode facilitar ou dificultar 
a aquisição dos recursos necessários para a organização operar. 
Desse modo, a concorrência afeta o comportamento do ambiente, 
provocando turbulência ambiental [...]. O monitoramento das ações dos 
concorrentes poderá indicar quais negócios poderão ser considerados 
importantes e merecem maior atenção da organização;
d) As entidades reguladoras: órgãos governamentais, sindicatos e 
associações de classe são organizações que impõem certo nível 
de controle à organização. No caso dos órgãos do governo, eles 
estabelecem e controlam o cumprimento das leis sob as quais uma 
organização tem que atuar. As entidades reguladoras diminuem o nível 
de liberdade no processo de tomada de decisão da organização, pois 
elas vigiam, fiscalizam e controlam suas operações.

[...] estamos unindo pessoas de diferentes áreas de uma organização 
para traçar suas diretrizes, seus objetivos e suas estratégias. Para 
realizar tal ação é necessário pensar de forma sistêmica, ou seja, 
consequentemente todos os membros envolvidos no planejamento, 
estão de alguma forma relacionando as suas expectativas com as 
do próprio planejamento, constituindo assim, a interdependência 
sistêmica.
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A emblemática análise interna tem o desafio de evidenciar as qualidades e 
deficiências (pontos fortes e fracos) da organização analisada.

Durante este sistemático processo de análise ocorrerá o levantamento e identificação 
dos pontos fortes e fracos com o intuito de evidenciar de forma clara a atual posição da 
organização junto aos seus principais oponentes e categorias de consumidores. Veja as 
principais características dos pontos fortes e fracos na Figura 1.3. 

O levantamento dos pontos positivos e negativos exigirá um grande esforço 
coletivo, horas gastas no processo de consultas, entrevistas com os colaboradores, 
análise de documentos e mapeamento de processos de trabalhos.

Para efetuarmos uma boa análise do ambiente interno, a pergunta inicial a ser feita é:

• Quais são os nossos principais pontos fortes e fracos?

Na tentativa de responder a essa insistente indagação recorre-se à análise do 
microambiente, onde o intuito é levantar informações oriundas dos diversos setores e 
departamentos que estruturam a organização.

Dessa forma, os esforços empregados devem procurar extrair informações sobre 
a utilização eficiente dos subsídios (recursos) organizacionais: pessoal, equipamentos, 
espaço físico e dinheiro.

De acordo com essas diretrizes Tajra (2006, p. 31) destaca que:

Ao agir mutuamente com o seu ambiente interno, verifica-se que as organizações 
não podem ser pegas de surpresa, pois se refere a um ambiente onde a organização 
deveria ter amplo controle sobre os fatos e eventos que lá ocorrem.

No ambiente interno de uma organização hospitalar, itens como: a própria estrutura 
organizacional, os procedimentos rotineiros de enfermagem, as estratégias adotadas 

2.5 Etapa 4: análise do ambiente interno

Uma das vantagens competitivas a ser consideradas a longo 
prazo e de forma permanente é o aprendizado contínuo. Nessa 
nova era, compete às organizações desenvolverem ambientes de 
trabalho cada vez mais oportunos para a criação de novas ideias e 
melhorias contínuas como forma determinante para a manutenção 
da empresa num mercado altamente competitivo. Nessa dimensão 
são consideradas e utilizadas as relações de aprendizagens entre 
clientes, fornecedores e a própria empresa, numa tentativa de trocar 
informações e experiências entre todos os envolvidos no processo.
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2.6 Etapa 5: análise do ambiente externo

na prestação de serviço de hotelaria, a pesquisa, a implementação de novos serviços, 
o patrimônio hospitalar e a lucratividade entre outras áreas, devem ser analisados 
atentamente para que sejam identificados os pontos fortes e fracos, com o intuito e 
se obter um retrato mais fidedigno da situação da organização em dados momento. 
Veja a Figura 1.3.

O setor da saúde, com as suas unidades e organizações constitui-se em um 
segmento de responsabilidade social de elevada relevância. Por isso, é um ambiente 
que se enquadra plenamente na abrangência estratégica, sendo-lhe essencial o 
planejamento de demandas, o que por si impõe a imperiosa necessidade de estabelecer 
o planejamento estratégico sem o qual, a gestão eficaz se torna impossível, finaliza 
Oliva e Borba (2004).

O entendimento claro e preciso sobre o ambiente externo que envolve toda a 
organização é um fator primordial para compreender o que se passa ao redor dela e 
identificar os fatores que poderão afetá-la de alguma forma, uma vez, que nenhuma 
organização é uma ilha em si mesma e vive permeada de desafios. Para minimizar 
os riscos e aumentar a sua chance de sucesso as organizações devem procurar 
desenvolver a capacidade de identificar oportunidades dos negócios e efetuar um 
constante exercício de leitura ambiental.

Bornholdt (1997, p. 35 apud MUNIZ; FARIA, 2007, p. 301), afirmam que a leitura 
ambiental “[...] tem uma influência fundamental na sobrevivência e no sucesso das 
organizações. Por meio da leitura ambiental, a organização reflete o que e com que 
rapidez as coisas precisam ser mudadas na empresa e antecipa os locais, ou seja, a 
unidade organizacional”, as atividades ou operações organizacionais que poderão ser 
diretas ou indiretamente afetadas pelos acontecimentos.

Oliva e Borba (2004, p, 178) enfatizam que:

Fonte: A autora (2015).

Figura 1.3 | Análise do ambiente interno

• Pontos Fortes

• Pontos Fracos

Forças: são caracteriticas ou qualidades
orgnizacionais tangíveis ou não, que podem

influir positivamente na organização.

Fraquezas: são características ou qualidades
organizacionais, tangíveis ou não, que podem

influir negativamente ou seu desempenho.
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[...] a análise do ambiente é composta por [...] um conjunto de técnicas 
que permitem identificar e monitorar permanentemente as variáveis 
competitivas que afetam a performance da empresa. A Influência 
mais importante sobre a política e estratégia de uma empresa é 
o ambiente externo e os possíveis cenários que se formem nesse 
ambiente. Quanto mais complexo, turbulento e variável for esse 
ambiente maior será o impacto sobre a empresa, daí a importância 
de um diagnóstico bastante estruturado a respeito do ambiente 
externo para a elaboração do planejamento estratégico.

Pode-se vislumbrar esse aspecto ao assumirmos o fato de que as organizações 
são como sistemas orgânicos e, portanto, estão sujeitas às intercorrências do meio 
externo que a cerca. Veja Figura 1.4.

Os fatores observados no macroambiente também, são chamados de variáveis 
ambientais, pois sofrem modificações e variam de acordo com os eventos e 
acontecimentos que circulam ao redor da organização. Convém destacar que as 
organizações não têm controle sobre esses eventos, portanto, devem monitorá-los 
frequentemente para que não sejam pegas de surpresa.

No setor da saúde ao analisar o macrossistema, encontramos o ambiente nacional 
de saúde, que por sua vez, envolvem diferentes atores de forma interativa e com 
as turbulências peculiares do setor. Essa turbulência contribui por provocar riscos 
e incertezas, mas, também, geram oportunidades constituindo, assim, um sistema 
vivo para as organizações e possibilitando o que é chamado por alguns autores de 
ecologia das organizações, particularmente em instituições ligadas à saúde (OLIVA; 
BORBA, 2004).

Fonte: A autora (2015).

Figura 1.4 | Análise do ambiente externo

• Oportunidades

• Ameaças

São situações, fatos ou eventos externos, atuais
ou futuros, que podem influenciar positivamente

ou desenpenho de uma organização

São situações, fatos, ou eventos externos, atuais
ou futuras qu podem influenciar negativamente 

a performance da organização no mercado.
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A seguir passaremos a analisar as variáveis externas e os seus principais componentes.

O ambiente geral é composto pelo ambiente interno e externo, 
mantém uma constante integração e interdependência com o 
que acontece dentro e fora da organização. Cada organização 
é influenciada em graus diferenciados pelas variáveis existentes. 
Agora pense na organização onde você atua e procure vislumbrar 
de que forma ela é influenciada pelas variáveis ambientais. 
Verifique, também, como o planejamento estratégico poderia 
auxiliar o desenvolvimento e a performance da sua organização.

2.6.1 Variável econômica 

A abertura da economia teve um grande impacto sobre a economia brasileira 
e proporcionou avanços ao mesmo tempo em que trouxe alguns prejuízos à 
comunidade internacional, devidos às diferenças provocadas na estrutura financeira 
e produtividade cada país.

 Ao contrário do que muitos pensam, a revolução provada pela globalização não 
teve origem no século XX. De acordo com a concepção de Kuazaqui e Tanaka (2008), 
a sua origem se deu por meio das grandes viagens expedicionárias que tinha a finalidade 
de apropriar-se de novos produtos e comercializá-los em outros pontos geográficos.

Convergentemente, os simples pagamentos deram origem aos fluxos de entradas 
e saídas de recursos financeiros, além da criação de entidades para o seu controle e 
trâmite, iniciando assim, a globalização financeira.

A globalização econômica e a consequente internacionalização dos mercados têm 
influenciado de maneira demasiada, a vida dos hospitais sob os seguintes aspectos, 
apontam Kuazaqui e Tanaka (2008, p. 13):

Macro aspectos
a) Possibilidade de empréstimo e financiamentos oriundos de mercados 
estrangeiros, lastreados em taxas internacionais (Price, Rate, Libor, 
Sibor) mais completivas, no sentido de melhoria dos serviços prestados 
ou m Parcerias estratégicas e convênios internacionais no sentido 
de troca e difusão de tecnologia e conhecimento, aumentando os 
relacionamentos e as parcerias estratégicas (merger). 
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Microaspectos
a) Possibilidade de importação de equipamentos, instrumentos e 
literaturas especializadas.
b) Formação e intercâmbio de mão de obra.
c) Participação em eventos, como congressos e convenções.

 Ao acompanhar e analisar essas variáveis a organização pode obter melhores 
condições de estabelecer políticas organizacionais mais claras e precisas referentes 
ao nível de lucro, custo, preço dos produtos e serviços ofertados pela organização. 

Vasconcellos Filho (1985, p. 87 apud MUNIZ; FARIA 2007, p. 304) apontam ainda 
outros componentes econômicos que afetam o setor da saúde a seguir:

As condições econômicas estão inseridas em um mundo globalizado e dinâmico, 
por isso, constituem em excelentes indicadores das prioridades das organizações. 
Piola e Vianna (2009) destacam que:

O crescimento do Produto Nacional Bruto, o balanço de 
pagamentos, o nível de reservas cambiais, a balança comercial, a 
taxa de inflação, a taxa de juros. Ajudam ainda a engrossar a lista 
a estabilidade monetária, o mercado de capitais, a arrecadação de 
impostos (federais, estaduais e municipais) e o nível de distribuição 
de renda, entre outros. As mudanças das condições econômicas 
são restrições importantes para todas as organizações. Quando 
há crescimento econômico, geralmente as organizações também 
crescem e vice-versa. Muniz e Faria (2007, p. 304) destacam ainda 
que nos períodos de dificuldade econômica, a organização tende a 
cortar os programas que consideram menos importantes (programas 
de pesquisa e desenvolvimento) para suas metas globais, a não ser 
que haja pressões políticas externas que impeçam essas decisões.

A relevância econômica da saúde pode ser percebida ao analisar o 
setor na economia como um todo, no gasto dos três diferentes níveis 
de governo e no saldo da balança de pagamentos. A participação 
da saúde na economia já ultrapassa a casa do 7% do PIB, dos quais 
mais da metade se refere ao setor privado. No orçamento público 
como um todo (federal, estadual e municipal) a despesa com saúde 
só é superior aos dispêndios com a previdência e educação. Na 
esfera federal, a saúde, excluindo-se os encargos da dívida, sobe 
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Contudo, uma organização não pode ter certeza da real contribuição que cada 
item econômico traz para o todo, já que os períodos de dificuldade econômica forçam 
as organizações a avaliar suas prioridades e a cortar os excessos. Tradicionalmente, os 
períodos de bonança financeira e econômica são os mais preferidos para se fazer 
investimentos organizacionais.

Piola e Vianna (2009, p. 1-2) ressaltam que:

MUNIZ e FARIA (2007) finalizam concluindo que em períodos de dificuldades 
econômicas os gastos com pesquisas e desenvolvimento dos produtos/serviço (P&D) 
geralmente, são profundamente afetados. No entanto, a organização se esquece de 
um importante aspecto, pois o desenvolvimento e o lançamento de uma nova oferta 
ao mercado poderiam gerar grande lucratividade a médio e longo prazo e ajudariam 
a reverter o quadro de crise.

para a segunda posição logo depois de previdência. Na balança 
de pagamentos, por sua vez, somente a importação de fármacos 
e medicamentos sem incluir, portanto, equipamentos e outras 
tecnologias de ponta do setor, têm apresentado um déficit superior 
a US$ 3,5 bilhões nos últimos anos.

O gasto com a saúde é o quarto item no gasto de consumo entre as 
famílias brasileiras precedidos pelos fatores Alimentação, Habitação e 
Transporte. Muito embora a dimensão percentual de cada item varie 
segundo a renda a questão da Saúde está entre os itens cuja participação 
relativa na despesa familiar cresce na medida em que aumenta a renda. 
Chega a comprometer 5% da renda familiar dos que estão no primeiro 
decil de renda, os 10% mais pobres da população, e 10% daqueles que 
estão entre os 10% mais ricos.

2.6.2 Variável social 

Os dados sociais são procedentes do contexto sociocultural. As análises da variável 
social e cultural provêm da identificação dos hábitos, costumes, valores e tradições 
perceptíveis na sociedade. O entendimento dessa variável é adequado porque submete 
as organizações a adequar-se às pressões sociais e às influências delas decorrentes, 
tanto do meio social quanto no aspeto cultural que permeiam a organização.

 Os valores e costumes identificáveis no contexto social estabelecem “diretrizes 
que determinam como a organização atuará, [...]”, observam Muniz e Faria (2007, p. 
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305). Exemplos da importância das análises culturais estão presentes nas experiências 
vivenciadas pelas empresas multinacionais, que podem ver os seus esforços 
fracassarem se os valores e costumes da população não forem identificados e 
considerados ao disponibilizar uma nova oferta de serviço ao mercado, pois a cultura 
não é uma constante e pode sofrer significativas modificações ao considerar o nível de 
desenvolvimento social ou a região em que se vive.

 Os valores, as normas, o estilo de vida, as crenças, os costumes, as mudanças nos 
hábitos e nos comportamentos são fatores que ajudam a estruturar a cultura de uma 
sociedade e se alteram na medida em que ocorrem os desdobramentos dos fatos e 
eventos que afetam uma determinada população.

2.6.3 Variável demográfica

As informações demográficas retratam as características mais elementares da 
população. Ao analisarmos o ambiente demográfico podemos nos deparar com fatores 
ligados ao crescimento populacional, tipos de raça, religião predominante, mobilidade 
populacional interna, índice de natalidade, taxa de mortalidade, distribuição e composição 
geográfica da população, critério de gêneros, idade e forma de estrutura familiar.  

Verifica-se que o levantamento e análise dos dados demográficos são valiosos, 
porque, permite o conhecimento das distorções populacionais. Esse conhecimento 
é essencial, pois permite planejar e dimensionar diferentes tipos de demandas pelos 
serviços de saúde. A análise dos dados pode, sobretudo, contribuir para a elaboração 
de estratégias mais eficazes, bem como, possibilitar o acompanhamento das políticas 
e programas já implantados. (LYRA, SOUZA, BITOUN, 2014).

Estudos apontam que alguns fatores demográficos contribuem 
para a definição do perfil de saúde da população, especialmente 
quando relacionados a um conjunto de condicionantes que 
refletem as condições de vida dos indivíduos, particularmente no 
que se refere ao acesso a bens e serviços – o que supera o papel 
exercido por fatores biológicos. Nessa perspectiva, a utilização 
de indicadores demográficos para a determinação social da 
saúde da coletividade ganha um papel de destaque, por conta do 
potencial das políticas públicas de interferirem no ciclo de vida 
da população. A política de atenção à saúde, em particular, tem o 
potencial de minimizar o efeito negativo das desvantagens sociais 
no estado de saúde da população, desde que haja garantia de 
acesso ao atendimento e de qualidade das ações. (LYRA, SOUZA, 
BITOUN, 2014).
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A interpretação das variáveis demográficas tem a função de prover informações 
e dados para orientar as decisões que fundamentam as políticas públicas, 
especialmente, aquelas destinadas à atenção da saúde. Essas informações auxiliam a 
subsidiar o planejamento das ações e projetos coletivos desenvolvidos no contexto 
local ou regional.

Convém lembrar que as variáveis demográficas e sociais também, exercem 
amplas influências nas organizações, devido às características culturais e traços 
pessoais que acompanham os funcionários e colaboradores quando ingressam nos 
serviços de saúde.

Envolvem o clima político e as concepções ideológicas de ordem geral que 
um determinado governo pode criar por meios das políticas regulatórias e regras, 
promovendo dessa forma, a estabilidade ou instabilidade política e econômica no 
ambiente de negócio.

A variável política pode estar presente nas ações que norteiam à saúde pública, 
fiscal, tributária, empregos e renda, educação e demais áreas de atuação do governo. 
O entendimento das políticas centrais por parte das organizações deve versar sobre 
o país como um todo e devem contemplar as diferentes esferas de governo. 

A análise da variável política compreende também os governos estrangeiros 
quando suas decisões exercem impacto nas atividades da organização (MUNIZ; 
FARIA, 2007). As leis não são aprovadas sem que haja pressão política. Esta pressão 
política repercute sobre as organizações de saúde, portanto, conhecer as suas 
facetas se torna essencial.

Hall (1997 apud MUNIZ; FARIA, 2007, p. 303) declaram que em “[...] períodos eleitorais 
alguns tipos de organizações são mais diretamente afetados pelo processo político, 
visto que sua hierarquia pode ser alterada pelo pleito eleitoral. Quando o assunto se 
refere ao pleito eleitoral, vê-se que as organizações pertencentes ao setor privado são 
menos afetadas do que as do setor público, No entanto, essa ligeira vantagem não 
as isenta de ficarem sintonizadas com os desdobramentos do clima político vigente.

2.6.4 Variável política 

Para conhecer as responsabilidades de cada esfera de governo como 
gestores dos sistemas de saúde e pelo cumprimento dos princípios da 
Atenção Básica, bem como, sua organização e execução das ações, a 
cesse o link indicado e conheça a Política Nacional de Atenção Básica.
<http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/pactos/pactos_vol4.pdf>. 
Acesso em: 15 mai. 2015.
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Muniz e Faria (2007) mencionam que uma prova da importância do fator político 
para as organizações são as contribuições empresariais ilegais feitas a partidos políticos, 
envolvendo indivíduos e personalidades jurídicas atuantes no território nacional e 
estrangeiro. Fazem parte ainda do contexto político a “propaganda institucional”, que 
busca gerar apoio público para a organização, o que contribui para revelar a importância 
do estudo da variável política e seus impactos na sociedade de forma geral.

Ao entrar em contato com as informações recebidas do ambiente exterior, as 
organizações precisam fazer as alterações e ajustes para adequar-se ao novo contexto.

2.6.5 Variável político/legal

Refere-se ao arcabouço de leis e de normas legais que visam controlar, regulamentar 
ou restringir determinados comportamentos organizacionais. Pode ser percebido 
ainda como aparato jurídico que dá parâmetros legais para a atuação organizacional. 
Muniz e Faria (2007, p. 304) explicam que a “maioria das organizações precisa conviver 
constantemente com leis tributárias de esfera federal, estadual e municipal, como, por 
exemplo, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, ICMS, ISS, legislação trabalhista, sindical, 
leis ambientais e demais leis”.  

A importância das leis pode ser observada pelo staff jurídico e outros especialistas 
contratados especialmente para interpretar e proteger as posições da organização. Muniz 
e Farias (2007) ressaltam ainda que as organizações devem observar o aspecto dinâmico 
do sistema legal para saber quando uma nova lei é aprovada ou uma interpretação é 
modificada ou, ainda, quando ocorrem mudanças fundamentais na legislação que 
poderão produzir impacto na organização. 

Quando se analisa a variável ambiental, Kuazaqui e Tanaka (2008, p. 10-11) defendem 
a ideia de que:

Hoje há uma grande ênfase no [...] gerenciamento dos recursos 
naturais renováveis e não-renováveis pelas nações, empresas e 
países. Sua manipulação poderá redundar em um cenário positivo 
ou negativo para a humanidade, sendo nossa a escolha. Além da 
água, outras questões como energia elétrica e os combustíveis são 
objetos de preocupação. No ambiente hospitalar, a coleta seletiva 
de lixo e a eliminação de resíduos é uma função obrigatória, 
tendo em vista a suas particularidades e características. Porém 
deve-se entender que a inserção da empresa da saúde vai além 
da reciclagem, por causa da sua influência e interação com a 
comunidade onde ela está. [...] dessa maneira, a empresa de saúde 
estará incorporando importantes benefícios a ela e contribuindo 
para o bem-estar social da comunidade onde se encontra. 
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2.6.6 Variável tecnológica 

As invenções tecnológicas, o acentuado desenvolvimento de novos métodos e 
processos de trabalhos bem como, a reestruturação dos postos de trabalho, culminaram 
trazendo uma dinâmica diferente no setor da saúde e provocaram impacto significativo 
no sistema de gestão instalado.

Em relação às consequências do desenvolvimento tecnológico Couto e Pedrosa 
(2007, p. 16) ressaltam que:

Na tentativa de procurar alicerçar um conjunto de medidas que venham de encontro 
às características mutantes da sociedade atual surgiu a Política Nacional de Gestão de 
Tecnologias em Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Seu aparecimento se deu em 
virtude da relevância do fator tecnológico identificado na área da saúde. Criou-se daí um 
documento dentro dos princípios da Política Nacional de Saúde e da Política Nacional 
de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, com o intuito de aperfeiçoar a capacidade 
regulatória do Estado.

Esse documento obedece a um conjunto de princípios estratégicos e fundamenta-
se na ampliação da disseminação da produção dos diferentes saberes científicos, como 
forma de abastecer os gestores do setor da saúde com informações e assim, melhorar 
a qualidade das decisões tomadas nos assuntos referentes à introdução ou retirada de 
tecnologias no sistema de saúde.

Tais ações são justificadas pela Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010) e fica mais clara ao analisarmos o seguinte aspecto:

A assistência à saúde requer recursos cada vez mais vultosos devido 
a diversos fatores como: o avanço tecnológico, o envelhecimento da 
população, o tempo mais longo que os pacientes demandam para 
morrerem, o aumento da aplicação de técnicas de suporte avançado 
de vida em pacientes terminais que embora não se beneficiem dessa 
intervenção consomem vultosos recursos, a medicalização de ações 
que antes pertenciam ao leigo, a medicina defensiva, que realiza 
propedêutica e tratamentos movidos pelo medo de processos, uma 
ênfase insuficiente na medicina preventiva, seja em nível comunitário, 
seja em nível hospitalar.

O crescimento contínuo dos gastos em saúde, a produção cada vez 
maior de novas tecnologias e as mudanças no perfil epidemiológico 
das populações ocorridas nas duas últimas décadas, tem levado a 
necessidades diversificadas de atenção. Dessa forma, se faz social e 



Planejamento estratégico em saúde

U1

44

politicamente necessário desenvolver mecanismos de articulação entre 
os setores envolvidos na produção, incorporação e na utilização de 
tecnologias nos sistemas de saúde.

Percebe-se com isso, que a agregação de novas tecnológicas acaba trazendo 
mudanças para as organizações de saúde e assim que, novos inventos deixam de ser 
propriedade privada (de um só indivíduo) ou de uma organização, estas começam a 
circular e tornar-se parte de um contexto coletivo passando a beneficiar um grande 
número de pessoas, comentam Muniz e Faria (2007).

Hall (1984 apud MUNIZ; FARIA, 2007) afirmam que as organizações não reagem às 
mudanças tecnológicas através da absorção, mas sim, através da defesa da mudança 
ou da defesa da estabilidade, pois as organizações possuem seus “processos radicais 
e reacionários internos” que reagem de forma imprevisível frente às mudanças 
tecnológicas e ambientais. 

O índice de mudança não é constante para todas as organizações, o nível que 
cada uma delas precisa desenvolver está relacionado com o mecanismo de respostas 
que varia de uma para outra, no entanto, para todas elas, a tecnologia é uma variável 
importante a ser considerada. O fator tecnológico gera as maiores mudanças e 
provocam significativas influências em especial, aquelas voltadas ao cuidado com a 
saúde humana.

Dentro desse contexto destacam-se três grandes áreas do ambiente tecnológico 
que a organização deve acompanhar de perto os desdobramentos e considerar ao 
tomar decisões, conforme apontam Muniz e Faria (2007, p. 304):

Com o intuito de promover o acesso da população às tecnologias, a 
ANVISA tem atuado desde o ano 2000 no campo da regulamentação 
econômica dos medicamentos. No entanto, somente a partir 
de 2003, em função da criação de uma unidade organizacional 
especialmente dedicada à área de avaliação econômica de 
tecnologias em saúde, que a Anvisa passou a ter uma atuação mais 
fortalecida na área de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) 
explica a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

(a) a fonte de nova tecnologia, ou processo de inovação; (b) 
a maneira como a nova tecnologia é introduzida em uma 
organização, ou processo de transferência; (c) e a tecnologia de 
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ponta e suas aplicações dentro da organização, além, de seus 
componentes que são: capacidade para aquisição de tecnologia, 
capacidade para desenvolvimento de tecnologia, transferência 
de tecnologia, proteção de marcas e patentes, velocidade das 
mudanças tecnológicas, nível de orçamento de P&D e nível de 
incentivos governamentais.

2.6.7 Variável ambiental

As leis ambientais de preservação, grupos de pressão ambiental, e os regulamentos 
são alguns itens que colaboram para compor essa variável.

Outra importante vertente ambiental que não pode ser esquecida e traz um 
significativo impacto nas ações de saúde se refere ao meio ambiente climático. Sabe-se 
hoje que os fenômenos climáticos são mais localizados e concentrados no tempo em 
regiões específicas. São muito frequentes: os tufões, enchentes em virtude de chuvas 
torrenciais, frequentes ondas intensas de calor e outros fenômenos de grande impacto 
contribuem para influenciar a saúde de milhares de pessoas ao redor do mundo. 

Todos esses fenômenos têm grande impacto sobre a saúde da população e coloca 
em risco a saúde de forma coletiva aumentando a demanda por diversos tipos de 
assistência de saúde.

Portanto, a análise do macroambiente permite identificar as principais tendências 
e podem apontar novas oportunidades, ameaças e novos desafios no setor da saúde. 
Podem ainda indicar fatores que poderão restringir a atuação de algumas organizações 
no mercado e exigir a readequação de determinados negócios a médio e longo prazo.

A Organização Pan-Americana da Saúde desenvolveu um intenso estudo 
denominado, Série Saúde Ambiental 1, que aponta vários aspectos preocupantes 
relacionados às mudanças ambientais e climáticas. O estudo evidencia os efeitos do fator 
climático sobre a saúde do brasileiro e serve de alerta às autoridades e à comunidade ao 
expor o cenário nebuloso que envolve o assunto.

O estudo mencionado mostra que fatores de ordem econômica, política e social, 
quando combinados exercem poderosa pressão sobre os ecossistemas, culminado 
com o desmatamento e, por consequência tem-se a queima de biomassa, o que 
contribui para acelerar as mudanças climáticas.

 Assim, os diferentes fatores envolvidos no problema têm ascendido um intrigante 
debate sobre as principais causas do desmatamento. A Organização Pan Americana 
constatou que a construção de mais estradas, a indiscriminada extração de madeira 
nativa, o aumento da produção pecuária, o crescimento intensivo de itens destinados 
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ao monocultivo agrícola, associado à fragilidade das instituições governamentais, 
tem contribuído decisivamente para o agravamento da situação e impacta de forma 
determinante na saúde populacional como um todo, de acordo com dados divulgados 
pela da Organização Pan Americana da Saúde (2008).

Depois de realizar uma análise aprofundada da variável ambiental com a finalidade 
de descobrir oportunidades e riscos, bem como perscrutar o seu impacto sobre a 
organização, os gestores e executivos têm condições de constituir, ou implantar 
mudanças nas metas organizacionais. Também, quando chegam a esse ponto, já 
reuniram informações suficientes para elaborar diferentes cenários.

Para conhecer mais detalhadamente os estudos realizados pela 
Organização Pan Americana da Saúde, acesse o link indicado e conheça 
uma série de publicações realizadas sobre Saúde Ambiental que leva o 
título: Mudanças climáticas e ambientais e seus efeitos na saúde: cenários 
e incertezas para o Brasil. 
<http://www.fiocruz.br/omsambiental/media/Mudanca_climatica_
saude1.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2015.

2.7 Etapa 5: definição do plano estratégico

O plano estratégico culmina com a elaboração de um documento escrito 
contendo as diretrizes para lidar com os desafios identificados (ameaças) durante a 
análise do ambiente externo e as suas correspondentes oportunidades. O plano deve 
levar em consideração os dados do microambiente (oriundos do ambiente interno) 
obtidos durante o processo de levantamento de dados.

O plano deve se concentrar em estabelecer diretrizes que apontem:

• Para onde a organização deve ir.

• O que deve ser feito para chegar onde a organização deseja.

• O tempo destinado.

• Nomear o principal responsável pela execução de cada tarefa.

Em síntese, o plano estratégico é uma forma documentada de estabelecer 
as táticas (ações) que serão empregadas para o alcance do objetivo estabelecido 
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estrategicamente.  Esses planos precisam ser completos, simples e compreensíveis 
para que assim possam servir para auxiliar as pessoas envolvidas a colocá-lo em 
execução.

1. O ambiente externo não pode ser controlado pela 
organização. Isso significa que ela deve  procurar conhecê-lo 
e monitorá-lo constantemente, para manter-se competitiva. 
Assim, aponte os motivos que podem impulsionar uma 
determinada organização a analisar o macroambiente.

2. Nas últimas décadas presenciamos significativas mudanças 
na demografia populacional, tais como: aumento da expectativa 
de vida e declínio da taxa de natalidade em de determinadas 
classes. Dessa forma explique como a análise dos dados 
demográficos pode ser utilizada pelas organizações que atuam 
no setor da saúde.

Durante o estudo dessa unidade, você pode constatar que:

• O gestor em saúde tem que procurar meios de desenvolver 
uma visão sistêmica do seu ambiente de negócio e conciliar as 
suas atribuições e responsabilidades diárias com alto grau de 
excelência, para que de forma coletiva possa oferecer serviços de 
saúde com melhor nível de qualidade.

• Para prosseguir no mercado altamente competitivo e buscar 
atingir maior nível de eficiência e eficácia é necessário estabelecer: 
Onde se quer chegar? De que forma? Quando?  Como irá chegar 
ao objetivo trilhado?

• O plano estratégico compreende a identificação das condições 
estratégicas atuais da organização e a prospecção do futuro, por 
meio da combinação de diferentes ferramentais de levantamento 
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e análise de dados.

• A análise interna da organização visa enfatizar as qualidades 
(pontos fortes) e especialmente, as deficiências (pontos fracos) 
corporativas.

• O entendimento claro e preciso sobre o ambiente externo que 
envolve a organização é um fator cruciforme para compreender 
o que se passa ao redor dela e identificar os fatores que poderão 
afetá-la no futuro, uma vez, que nenhuma organização é uma ilha 
em si mesma e vive permeada de desafios.

As drásticas mudanças no âmbito da saúde estão impulsionando 
as organizações de assistência à saúde as mudanças rápidas e 
determinantes na sua forma de gestão e a impelem a buscar 
novas ferramentas gerenciais.
Surge como resultado a adoção do planejamento que contribui 
de forma direta para a implementação e consolidação do modelo 
de administração adotado, bem como, abre caminho para maior 
nível de interação entre as atividades cotidianas na organização. 
Convém destacar que, o planejamento estratégico propõe em seu 
fojo a introdução de um processo com ações coordenadas para 
elaborar a estratégia, ou seja, constitui-se em uma oportunidade 
para fundamentar e consolidar conjuntos de ações mais sólidas 
que envolvem a organização e o macroambiente que a rodeia. 

1. Em decorrência do processo de Planejamento Estratégico, as 
organizações elaboram e constantemente revisam alguns dos 
seus componentes estratégicos. Analise as informações a seguir 
e correlacione corretamente as colunas.
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2. Considere que sua equipe tem que desenvolver um 
planejamento de trabalho cujo objetivo principal é aumentar a 
adesão de diabéticos ao tratamento medicamentoso e promover 
mudanças no estilo de vida adotando hábitos mais saudáveis. 
Elabore um pequeno texto apontando os passos a serem dados 
para a elaboração do processo de planejamento para o alcance 
do objetivo traçado.

3. O Hospital Santo Esmeralda colocou em prática o 
desenvolvimento do planejamento estratégico em todas as suas 
unidades de atendimento. Esse fato se deve ao crescimento 
da organização, o que levou a diretoria a pensar que esse era 
o momento certo para estruturar o crescimento esperado, 
convergir esforços coletivos, definir as estratégias para a 
organização e criar um rol de vantagens competitivas.

Destaca-se ainda que o planejamento estratégico na atualidade 
está sendo muito enfatizado nas organizações hospitalares e 
que o planejamento passou a ser utilizado de forma holística, 

Escolha a sequência correta:

(a) a.III, b.I, c.II e d.IV.

(b) a.I, b.III, c.IV e d.II.

(c) a.IV, b.I, c.II e d.III.

(d) a.II, b.IV, c.III e d.I.

Componentes 
estratégicos

Alternativas Conceitos /características

a. Missão I
Tem a função de definir as normas de 
condutas e princípios que irão guiar a 
conduta das pessoas, e os indivíduos.

b. Valores II
Projeção mental sobre a organização no 
futuro.

c. Visão de futuro III
Consiste na declaração destinada a toda a 
sociedade, onde se deixa claro a razão da 
existência daquela organização.

D. Objetivos IV

São os resultados desejados, que 
orientam a inteligência e a ação. São 
também concebidos sob a perspectiva de 
intenções, propósitos ou estado desejado 
por pessoas ou organizações.
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integrada a visão e a missão da empresa e é uma forma de 
pensar no futuro, e interligá-lo ao processo decisório, com base 
em um procedimento formalizado e articulador de resultados.

Fonte: Adaptado do ENADE (2013)

Ao considerar as intenções do hospital e as etapas de um 
planejamento estratégico, analise as afirmações a seguir.

I. No nível de planejamento estratégico, elaboram-se as 
estratégias em todos os níveis, que possibilitarão à organização 
fazer a adequação dos seus pontos fortes e fracos com as 
oportunidades identificadas do ambiente, proporcionando a 
visualização antecipada das ameaças que rodeiam a organização.

II. Na etapa final do planejamento estratégico, formula-se um 
diagnóstico situacional da empresa analisada para verificar a 
possibilidade de ser implementado.

III. Quando se elabora o planejamento estratégico, não há 
necessidade de fazer o levantamento dos fatores que ocorrem 
no ambiente externo, uma vez que já foram identificadas as 
oportunidades e as ameaças internas.

IV. O planejamento estratégico está associado à análise do 
ambiente interno o que possibilitará a identificação dos pontos 
fortes e fracos organizacionais.

 

São corretas apenas as alternativas que se afirmam em:

a) II.

b) III.

c) I e III.

d) I e IV.

e) I, III e IV.

4. De que forma a globalização econômica tem influenciado a 
vida dos hospitais?

5. Explique como o clima pode influenciar as organizações que 
atuam no setor da saúde.
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Unidade 2

PLANEJAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE

A primeira seção inicia ressaltando as especificidades que caracterizam 
as organizações de saúde, bem como destaca as ondas de transformação 
que permeiam as organizações de saúde no mundo contemporâneo. 
A seção se encarrega ainda de trazer à tona os aspectos referentes ao 
planejamento tático e operacional cujo interesse é estabelecer os meios 
pelos quais as organizações tenderão a atingir os objetivos estabelecidos 
previamente traçados. Ao final da seção aborda-se o controle como 
elemento de acompanhamento e monitoramento das decisões 
estratégicas.

Seção 1 | Planejamento dos serviços de saúde

Objetivos de aprendizagem:  

O estudo da segunda unidade tem como finalidade conhecer o planejamento 
de ordem tático e operacional e identificá-los como suporte essencial ao 
planejamento estratégico em saúde. O segundo objetivo se refere a conhecer 
a importância de se estabelecer métodos de controle nas atividades de 
assistências e cuidados hospitalares.

O terceiro objetivo está relacionado ao estudo da metodologia Balanced 
Scorecard popularizado com a sigla BSC, que vem sendo empregado na 
área hospitalar como mecanismo de manutenção e execução de diretrizes 
organizacionais para manutenção do foco estratégico.

Samara da Silva Headley
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Na segunda seção, o estudo do assunto central possibilita melhor 
compressão das diferentes perspectivas propostas pela metodologia 
do Balanced Scorecad e a sua importância para o acompanhamento 
das estratégias organizacionais, bem como, os seus respectivos 
desdobramentos.

Seção 2 | Ferramentas e mecanismos de gestão: Balanced 
Scorecard em organizações hospitalares
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Seção 1

Planejamento dos serviços de saúde

As organizações hospitalares são convencionalmente classificadas como 
prestadoras de serviços e diferem das produtoras de bens porque obedecem a 
características próprias em termos de intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade 
e perecibilidade, conforme veremos a seguir.

Intangibilidade: esta característica é marcante na prestação de serviços e saúde 
porque, tende a apresentar maior nível de dificuldade no processo de gerenciamento 
do serviço. Isso ocorre porque a intangibilidade é intrínseca nos serviços, uma vez 
que não se pode tocá-la e apenas se pode experimentá-la no ato da realização 
(contato) do serviço. Por isso, a subjetividade é muito grande e é perceptível no 
momento da escolha e avaliação do serviço por parte dos usuários ou clientes. 

Inseparabilidade: outro elemento que caracteriza a prestação de serviços de 
saúde, refere-se ao fato de não se poder separar a prestação do serviço do momento 
em que ele é realizado, pois os erros acontecem geralmente, na presença do cliente, 
Diante dessa peculiaridade é necessária uma cuidadosa preparação do pessoal 
por meio de treinamento, qualificando-os tecnicamente para que a prestação de 
serviços esteja de acordo com os preceitos da qualidade exigidos.

Variabilidade: corresponde à falta de estabelecimento de padrões rígidos de 
desempenho, pois o serviço de saúde ao mesmo tempo em que é produzido é 
consumido. Nesse caso, a oscilação na forma como o serviço é prestado depende 
de várias circunstâncias presentes no momento da prestação do serviço BORBA e 
LISBOA (2006). Essa variação pode advir da falta de capacidade técnica da equipe, 
aspectos individuais presentes no ser humano e outros ou da falta da utilização de 
protocolos clínicos. Os protocolos clínicos têm a função de reduzir a variabilidade 
presente nos serviços de saúde.

Perecibilidade: não se podem estocar os serviços de saúde. Se o leito de um 
hospital não teve ocupação hoje, não poderá ser vendido amanhã. O cancelamento 
de última hora de uma consulta de um paciente, não pode ser reparado porque, 
neste caso, o profissional da saúde estava preparado e com tempo destinado 
para o atendimento daquele paciente e que por algum motivo, isso não ocorreu. 
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Pensando nisso, algumas clínicas e profissionais do setor estão passando a cobrar 
valores percentuais ou integrais referentes ao valor da consulta, quando ocorre a 
desmarcação em cima da hora, pois eles entendem que houve prejuízo na relação 
de troca. 

Por outro lado se há disponibilidade e forem identificados níveis de ociosidade nos 
serviços de atendimento assistenciais, odontológicos, laboratoriais, ou hospitalares, 
faz-se necessário adotar medidas para estimular a utilização dos serviços dentro dos 
princípios éticos propostos pelas normas que regulamentam a atuação do setor 
BORBA e LISBOA (2006).

Convém destacar que com o desenvolvimento e sofisticação da sociedade 
surgiram novos tipos de organizações para atender às necessidades e desejos 
sociais, o que contribui para ampliar a diversidade de negócios na área de saúde e 
muitos tipos de serviços não ficam mais restritos somente aos hospitais. 

Conheça alguns tipos de estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) 
relacionados no Quadro 2.1.

A premissa básica para elaboração e consolidação de um planejamento 
estratégico eficaz no setor da saúde, consiste primeiramente e desenvolver um 
forte desejo da organização em crescer e desenvolver-se em termo sociais, físicos 
e financeiros. Entretanto, a decisão de elaborar o planejamento estratégico pode 
requerer mudanças profundas na prática gerencial em especial, nos processos de 
gestão e no próprio comportamento da organização, observam OLIVA e BORBA 
(2004).

A área da saúde com as suas unidades e organizações consiste em um segmento 
de considerável responsabilidade social, portanto, elas estão localizadas no mais 
alto nível de relevância social, pois lidam com a vida humana. Esse fato cria um 
ambiente propício para que o planejamento estratégico se torne um forte aliado no 
atendimento adequado das demandas existentes e futuras.

Fonte: Adaptado de Borba e Lisboa (2006, p. 32).

Quadro 2.1 | Estabelecimentos assistenciais de saúde

Casas de repouso e spas

Clínicas especializadas (cirurgias plásticas, odontologias, veterinárias, nutrição, reabilitação cardíaca 
pulmonar, reprodução humana etc.)

Empresas de home care (atendimentos domiciliares)

Laboratórios de patologias clínicas

Hospitais públicos e privados

Medicina em grupo (convênios e planos de saúde)

Outros
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Ao analisarmos a trajetória da saúde percebe-se que as organizações que 
compõem e o setor vêm passando por ondas de transformações e as organizações 
contemporâneas procuram adotar instrumentos da gestão que possibilitem adaptar-
se à modernização social, como mostra o Quadro 2.2, a seguir.

Ao analisarmos as estatísticas que acompanham o desenvolvimento do setor vê-
se que nas últimas décadas, o setor da saúde apresentou crescimento na oferta de 
trabalho, chegando a aumentar em torno de 81% as oportunidades de emprego e 
ocupação.  Prevê-se que o setor da saúde irá gerar cada vez mais trabalho, no entanto, 
a posição que cada indivíduo irá ocupar dependerá de forma cada vez mais crescente 
do conhecimento que ela construir ao longo da vida, destaca Tajra (2006, p. 28).

Fonte: Adaptado de Oliva e Borba (2004, p. 208).

Quadro 2.2 | Organização de saúde tradicional X organização de saúde moderna

Kuazaqui e Tanaka (2008, p. 38) deixam claro que:

As organizações de saúde no Brasil necessitam de profissionais capazes 
de atender com responsabilidade as necessidades dos seus clientes, 
operando simultaneamente em sintonia com a lógica econômica. A 
estrutura do atendimento na saúde no Brasil sofreu diferentes mudanças 
e transformações durante toda a história do País, sendo adaptada às 
realidades políticas e econômicas dos seus governantes.

Organização de Saúde Tradicional Século XX Organização de Saúde no Futuro Imediato

Direcionada por objetivos estáticos Direcionada pela visão de negócio

Possui foco no preço Possui foco no valor e satisfação dos clientes

Voltada apenas para a qualidade da assistência
Direcionada para a acreditação da qualidade e para o 
cliente

Tem o foco no acionista ou no gestor
Tem foco nos acionistas, comunidade, parceiros, força 
de trabalho e outros

Ênfase financeira Ênfase na otimização de resultado

Eficiente e estável Inovadora e empreendedora

Hierárquica Autonomia e participativa

Burocrática: estrutura e organização Informações velozes

Organizada por funções Organizada matricialmente

Mostra-se rígida e comprometida com os processos 
internos

Flexível e aberta às mudanças

Visão de atuação local Visão de atuação regional, nacional e global

Integrada verticalmente Integrada em rede interdependente

Ênfase no processamento das atividades Conectada e interativa 
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 Pesquisadores do Hospital John Hopkins University, com sede nos Estados 
Unidos, relatam que o terceiro setor, incluindo o segmento da área da saúde, 
tem movimentando 1,1 trilhões de dólares anualmente, o que possibilita gerar 
aproximadamente 10,4 milhões de empregos ao redor do mundo. O pesquisador 
Lester Salamon (2010) desenvolveu estudos na mesma universidade e coordenou 
estudos em 22 países, inclusive no Brasil, e concluiu que o segmento gera cerca de 
1,1 trilhões de dólares, ao empregar diretamente 19 milhões de pessoas. 

Veja uma comparação da saúde com outras categorias que compõe o terceiro 
setor no Quadro 2.3:

Sá (2013) relata que a saúde no Brasil tem movimentado cerca de 9% do (PIB), o 
que em síntese representa, cerca de R$ 396 bilhões cada ano. Ressalta-se que desse 
total, cerca de 54% (R$ 213,8 bilhões) correspondem aos gastos do setor privado. Já 
o setor público composto por (União Federal, Estados e municípios) os gastos são 
da ordem de 46%, ou seja, R$ 182, 1 bilhões.

De acordo com dados de pesquisa levantados pelo do Datafolha/IESS no ano de 
2013, a obtenção e a manutenção da saúde é o terceiro maior desejo da população 
brasileira. Ela perde somente para a casa própria e para a educação com maior nível 
de qualidade. 

Esses dados por si só demonstram a necessidade emergente da elaboração de um 
planejamento estratégico para o setor, com o intuito de alavancar as oportunidades 
e maximizar os resultados futuros.

O gestor hospitalar deve considerar em processo de análise que existem 
diferenças significativas entre os planos estratégicos, táticos e operacionais, 
conforme já mencionado na unidade anterior. Assim, é conveniente relembrar que o 
planejamento estratégico permite analisar e planejar o futuro da organização como 
um todo, enquanto, que o planejamento tático está relacionado diretamente às 

Fonte: Salamon (2010).

Quadro 2.3 | Pessoas empregadas no terceiro setor da economia

Área de atuação Número de pessoas %

 Educação e pesquisa 381.098 34

 Saúde 184.040  16,4 

 Cultura 175.540 15,7

 Assistência Social 169.663 15,2

 Associações Profissionais 99.203 8,9

 Religião 93.769 8,4

 Defesa dos direitos 13.721 1,2

 Meio Ambiente 2.499 0,2



Planejamento dos serviços de saúde Planejamento dos serviços de saúde

U2

59

atividades realizadas pelas diversas áreas funcionais da organização. 

É importante saber que para viabilizar os planos táticos, são delineados e 
implementados diferentes planos operacionais, que orientam a alocação de 
recursos para cada parte dos planos táticos. O planejamento tático complementa 
o estratégico e constitui-se em uma espécie de planejamento “logístico” para o 
tipo de planejamento seguinte, que é de ordem operacional e responsável pelo 
processamento do serviço, finaliza BORBA (2006).

OBS.:

A seguir iremos entender um pouco melhor sobre o planejamento tático e o seu 
funcionamento na área da saúde.

1. Em relação aos gastos em saúde no Brasil, podemos afirmar 
corretamente que:

(a)  Os gastos no setor público são maiores que no setor privado.

(b) Os gastos no setor privado são maiores que no setor público.

(c) Os gatos em saúde do governo estadual são muito maiores 
que na esfera federal.

(d) Os gastos com a saúde são grandes porque ficam ao encargo 
somente dos municípios.

2.1 Planejamento tático

Para que se possam alcançar os objetivos estratégicos, as organizações escolhem 
diferentes tipos de ações (meios), que abrangem cada departamento. O plano tático 
coloca em ação a estratégia corporativa, os quais essencialmente, são planejados e 
executados pelas áreas funcionais. 

Maximiano (2011, p. 456) refere que as áreas funcionais são compostas pelas áreas 
de: “[...] recursos humanos, finanças, marketing, operações e outros setores de acordo 
com as características de cada organização. Outra característica importante, é que um 
planejamento tático tem uma duração de tempo menor. Normalmente, no âmbito 
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corporativo o planejamento tático é projetado para o médio prazo e geralmente, é 
realizado dentro do exercício anual.

No ambiente hospitalar, verifica-se que no nível tático se localizam os órgãos de 
supervisão, orientação controle, das atividades de um hospital, aqui estão localizados 
hierarquicamente os chefes responsáveis pelos serviços, os chefes clínicos, 
encarregados, e supervisores.

No nível do planejamento tático na área hospitalar estão localizados ainda os 
orientadores funcionais, os manuais de procedimentos, as rotinas, as ordens de serviços, 
e outros instrumentos normativos e os mecanismos de instruções operacionais, 
fundamentando assim, a administração do conjunto específico de setores integrados 
ao sistema da organização. BORBA e LISBOA (2006).

Quanto à elaboração tática Oliva e Borba (2004, p. 172) destacam que:

Observa-se que os planos táticos dizem respeito basicamente aos objetivos setoriais 
e a maneira de conduzir a coordenação de seu emprego na organização. Constitui-se 
no prolongamento ou na continuidade do planejamento estratégico e servem como 
suporte de ação no plano organizacional (BORBA e OLIVA, 2004).

Borba (2006, p. 60-61) relata que o planejamento tático envolve, fundamentalmente, 
quatro conjuntos de planos a saber:

a) Planejamento organizacional;

b) Planejamento de novos serviços e mercados;

Planejamento tático tem um tempo de duração mais curto que o 
estratégico e está voltado mais especificamente a variáveis como 
condições de mercado, metas financeiras e recursos necessários 
para executar a missão. Todo planejamento tático é realizado 
dentro da estrutura do planejamento estratégico. (MONTANA; 
CHARNOV, 2006, p. 121).

O planejamento tático se destina a escolher os meios pelos quais 
se tentará atingir os objetivos especificados. Os objetivos são, 
geralmente, ditados pelos níveis hierarquicamente mais altos 
da organização. O planejamento destina-se a formulação dos 
objetivos quanto às escolhas dos meios para atingi-los.
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Borba e Lisboa (2006, p. 177) finalizam destacando o fato de que:

c) Planejamento de operações e processos;

d) Planejamento de desenvolvimento de recursos (materiais, humanos, e 
financeiros).

Quando se direciona o foco para o planejamento organizacional, o desenvolvimento 
da sua estrutura se torna necessário para acompanhar a proposta estratégia elaborada 
pelos níveis hierárquicos diferentes da organização. 

Dessa forma, a alteração estrutural se dá de forma mais clara em função das 
variações e mutações que ocorrem no próprio ambiente. Em síntese podemos dizer 
que o esforço tático compreende os meios para se atingir os objetivos estratégicos da 
organização (BORBA, 2006).

No plano do desenvolvimento de serviços e mercados, principalmente, no caso 
de empresas hospitalares, o planejamento tático refere-se às possíveis alterações de 
serviços assistenciais, a formação ou redimensionamento de mercados e os meios 
de atingir e atuar nesse mercado, projetando novos serviços para atingir e atuar no 
mercado competitivo, projetando novos serviços ou diversificando os existentes. 
(TAJRA, 2006).

 Ao lançar a atenção para o planejamento das operações e processos de trabalho, 
encontramos a fase da formulação do planejamento e controle da produção (serviços 
prestados). No caso hospitalar se referem ao desenvolvimento, implementação, 
controle e continuidade do processo operacional. Nesse sentido são lançados 
os objetivos setoriais, acompanhados de manual de processos para o alcance dos 
objetivos propostos. Nessa fase procura-se incluir a responsabilidade e o nível de 
participação de cada gerência, bem como, as ações de seu respectivo departamento 
(BORBA, 2006).

Em relação ao fator que abrange o planejamento tático e a sua interação com o 
desenvolvimento de recursos BORBA e OLIVA (2004, p. 220) destacam que:

[...] são incluídos os aspectos referentes à capacidade operacional 
da organização, potencial de desenvolvimento, possibilidades e 
capacidade programática de ampliações e outros itens referentes aos 
recursos físicos, equipamentos, instrumental e prédios, e podem ser 
incluídos ainda recursos financeiros e a capacidade de investimentos. 

[...] muitos dirigentes de hospital se encontram preocupados com 
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a tarefa, com a eficiência rotineira, que por si, só já, e estafante, criando 
um clima tenso e desfavorável ao trabalho da promoção da saúde. 
Reconhecemos que muitos sistemas e métodos de trabalho ainda são 
cansativos, metódicos, padronizados, e copiados dos outros, dificultando 
a criatividade e impondo um chapéu bem menor do que a própria cabeça. 
Geralmente, os sistemas standards das instituições burocráticas, levam 
o pessoal desse nível a uma ineficácia, mesmo quando rotineiramente 
eficiente em suas tarefas. [...] De nada adianta normas, técnicas e rotinas 
num sistema pseudodemocrático e difuso da realidade atual pelo excesso 
de imperfeições e disfunções burocráticas.

Sobre os tipos de estrutura organizacional leia o artigo indicado no link 
a seguir:
<http://dgi.unifesp.br/seplan/templates/docs/seplanmodelos_de_
estruturas_organizacionais_material.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2015.

Considerando os fatores descritos anteriormente, a esperança de mudança reside 
na moderna gestão hospitalar composta por estrutura matricial, resultante de uma 
combinação da estrutura vertical clássica e funcional, com a estrutura horizontal ou 
transversal em forma de projetos, cuja principal característica é possuir, início, meio e fim.

O planejamento tático consiste em apontar e implantar caminhos para que a 
organização possa chegar ao futuro desejado. Isso pode ocorrer pela expansão 
da capacidade de atendimento, pelo aprimoramento dos processos existentes ou 
pela introdução de uma nova unidade ou diversificação dos seus negócios. Assim, 
há decisões que envolvem a combinação de macroestratégias, macropolíticas, 
procedimentos e novos processos.

Borba e Oliva (2004, p. 221) consideram que:

Sem o planejamento tático as operações se desagregam da 
estratégia e comprometem o alcance de metas e objetivos. Se 
o planejamento estratégico é abrangente e de longo prazo, o 
planejamento tático é mais especifico e com horizonte temporal 
mais curto, geralmente, abrange o espaço de um ano e em alguns 
casos são detalhados por trimestre e semestre. 
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Fonte: Quadro adaptado de Borba (2006, p. 62).

Quadro 2.4 | Elementos do planejamento tático hospitalar

Item Principais características do planejamento tático hospitalar

1 Capacidade ocupacional: leitos-dias por unidades.

2 Capacidade ambulatorial: consultórios, turnos, profissionais e recursos.

3 Capacidade e cirurgias: potencial do centro cirúrgico e das equipes cirúrgicas.

4 Capacidade e potencial das unidades: obstetrícia, pediátrica, clínicas médicas e 
cirúrgicas.

5 Capacidade e potencial da unidade de urgência. 

6 Capacidade e potencial dos serviços de diagnóstico e de terapia (serviço a serviço).

7 Capacidade e potencial dos serviços técnicos de apoio (SND, farmácia, SPP, enfer-
magem outros).

8 Capacidade e potencial dos serviços administrativos.

9 Capacidade quantitativa e qualitativa do arsenal de material, instrumentos e equipa-
mentos médico-hospitalares.  

10 Capacidade e potencial dos recursos físicos de edificações.

11 Possibilidades de reformas e ampliações físicas de edificações.

12 Capacidade e potencial de recursos financeiros para investimentos.

Acesse o link indicado e conheça mais sobre planejamento em saúde. 
<http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/documentos-
de-planejamento-em-saude/elaboracao-do-plano-estadual-de-
saude-2010-2015/textos-de-apoios/livro_gestao_hosp_cap2_planej_
estrat_e_operacional_em_saude.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2015.

2.2 Planejamento operacional

Ao finalizar a elaboração do planejamento tático, deve ser delineado o planejamento 
operacional onde, o principal objetivo é colocar em curso as decisões tomadas 
pelos departamentos ou setores envolvidos. Essas ações darão suporte para atingir 
os objetivos estratégicos corporativos por meio do atendimento de suas políticas e 
programas. 

Oliveira (2009) considera que o plano operacional é a formalização dos dados, 
principalmente, por meio de resultados escritos a serem alcançados pelas áreas 
funcionais da organização, por isso, está associado a uma perspectiva de curto prazo.
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O processamento operacional no hospital é desenvolvido com a interação de 
todos os componentes, produzindo uma assistência não só tecnológica e operativa, 
mas, também de serviços assistenciais e psicossociais, apurados por conjunto 
de subsistemas tecnológicos e sociais, voltados para a satisfação dos clientes, 
complementam Borba e Lisboa (2006).

Dentro da abordagem do planejamento hospitalar integrado, o planejamento 
operacional não deve ser decolado das partes anteriores. Ao contrário, o emprego 
lógico e científico de técnicas que possam ser capazes de garantir a realização 
e o alcance de metas aos objetivos e macrodiretrizes empresariais deve servir de 
norteadores para a elaboração das operações. (BORBA, 2006).

Infelizmente, quando nos referimos à gestão hospitalar, o nosso sistema de gestão 
ainda está engatinhado e poucos gestores se preocupam com o planejamento. Nessa 
situação em particular, o sistema ainda é tímido em relação aos processos industriais 
de forma geral. No entanto, “[...] acredita-se que tudo é questão de tempo e de 
conscientização”, finaliza Borba (2006, p. 63).

Podemos admitir que o planejamento operacional se refere às ações diárias que 
têm aplicação imediata. Para auxiliar a execução das atividades e tarefas, geralmente, 
opta-se por organizá-la em um cronograma que contém o detalhamento de tarefas 
específicas, alvos mensuráveis a serem alcançados e as atribuições de responsabilidade.

No ambiente hospitalar, o planejamento operacional constitui-se no planejamento 
e controle da assistência e refere-se exclusivamente ao processo de atendimento, 
levando em consideração os resultados apresentados pela prestação de serviço de 
saúde (BORBA, 2006).

A operacionalidade em um hospital se dá de forma técnica e quando diretamente 
ligada ao serviço de assistência médica. Assim, encontramos na operacionalização dos 
processos de trabalho os profissionais da área médica, bioquímicos, farmacêuticos, 
biólogos, patologistas, analistas, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
psicólogos, assistentes sociais, educadores, recrecionistas, fonoaudiólogos, e 
enfermeiros diretamente ligados à produção de serviços no hospital, ou seja, a 
assistência ao paciente (BORBA e LISBOA, 2006).

2.2.1 Instrumentos de aplicação operacional

a) A comunicação administrativa no hospital

Genericamente, a comunicação é um instrumento pelo qual desenvolvemos as 
relações humanas. As unidades hospitalares, consideram a comunicação como parte 
do conjunto de fatores chaves da informação, pois é o elemento que dá mobilidade 
aos dados e ao registro do que acontece em um hospital.



Planejamento dos serviços de saúde Planejamento dos serviços de saúde

U2

65

 Ao considerar que a informação deve ter como características, a precisão e deve ser 
isenta de expressão inadequada, de deturpação ou sofra alterações no seu transporte. 
Sabe-se que um grupo de trabalhadores não funcionará efetivamente como equipe se 
não houver um eficiente fluxo de informações, entre os diferentes níveis institucionais. 
Em todos os níveis hierárquicos é preciso que ocorra a comunicação eficiente.

 Para melhor entendimento veja a Quadro 2.5, que exemplifica como ocorre o 
processo de comunicação e a forma como deverão fluir em um ambiente hospitalar. 

Além, dos canais descritos na figura temos as linhas extras organizacionais onde e 
encontram os aspectos interativos entre a organização e o seu ambiente externo. Isso, 
nos remete a pensar no fluxo de informações de fora para dentro e vice e verso. Esse 
canal corresponde ao fluxo extraorganizacional que são relativas ao meio ambiente 
que rodeia a organização e que envolve outras instituições como: concorrentes, 
sindicatos, fornecedores, agências e setores governamentais (BORBA e LISBOA, 2006).

b) Cronograma de atividades

O cronograma de execução de atividades é um importante instrumento de gestão. 
Ele pode ser visto como uma representação gráfica em forma de tabela, onde, nas 
linhas são colocadas as ações planejadas e nas colunas são dispostos os períodos de 
tempo considerados padrão para o acompanhamento da execução. A sua função é 
relacionar as ações em função do tempo. O cronograma é uma importante ferramenta 
de planejamento e controle. 

O sistema de comunicação consiste em um dos aspectos fundamentais 
da função gerencial, assim pense no fluxo de informações que circula 
no seu ambiente de trabalho e procure identificar pontos de melhorias.

Fonte: Adaptado de Borba e Lisboa (2006, p. 182-185).

Quadro 2.5 | Fluxo de comunicação

Canais Inter administrativos
Comunicação entre os departamentos que 
compõe a organização. Essas comunicações 
podem ser verticais (cima para baixo) ou 
horizontais (entre os setores)

Subordinado para Superior
Constituem em um processo de fluxo de 
comunicação ascendente, onde o funcionário 
mantém contato direto com o seu superior 
imediato

Superior para Subordinado
Cada pessoa deve saber de quem receber 
ordens no entanto, se mais de um superior 
tiver o direito de comunicar a autoridade e 
dar ordens, o subordinado deverá conhecer 
claramente o fluxo do canal.

Fluxo de comunicação transversal
Os órgãos e os serviços trocam informações de 
orientação e esclarecimentos operacionais. E o 
canal da funcionalidade organizacional, que assume 
características ora vertical, ora horizontal e na, maioria 
das vezes, transversais e paralelas.

Fluxo de comunicação ascendente
O funcionário presta conta de suas atividades ao 
superior hierárquico, e constitui-se em meio onde 
ele pode expressar a sua opinião, apresentar queixas, 
agravos, críticas e outros aspectos do relacionamento 
organizacional.

Fluxo de comunicação descendente
É a verticalização direta das ordens e comando. 
Assume-se o propósito de dar ordens, estabelecer 
rotinas de trabalho, orientações e manuais de serviços. 
Esses elementos são vistos como instrumentos 
próprios desse canal de comunicação.
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O Quadro 2. 6 mostra de forma ilustrativa um modelo de cronograma de execução. 
O modelo deve ser aprimorado de acordo com as necessidades e características das 
tarefas a serem desenvolvidas.

Observando-se pelo prisma da eficiência dos recursos, os hospitais privados, os 
hospitais filantrópicos e aqueles de caráter público devem perseguir a busca pelo 
aumento da eficiência operacional. Objetivando, além, da produtividade dos seus 
serviços, e obtendo a excelência na assistência, conforme concretiza BORBA (2006).

Fonte: A autora (2015).

Quadro 2.6 | Exemplo de Cronograma de Atividades 

Objetivo: Acreditação do Hospital Unimed no primeiro semestre de 2015.

Ações ou Atividades Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Responsável

Planos de Ação (criação de ações 
operacionais com base no relatório da IAC 
e análises da comissão de acreditação).

X Marcia Amorim

Estruturação Documental do 
Escritório da Qualidade (estrutura de 
documentos, implantação e constante 
acompanhamento) .

X Pedro Fontim

Treinamentos e Divulgação Geral 
(treinamentos dos procedimentos 
documentados e divulgação geral sobre 
acreditação).

X Fernando Peres

Gerenciamento de Processos 
(estabelecimento das principais etapas, 
riscos associados e indicadores).

X X Marcos Costa

Procedimentos Documentados 
(elaboração, treinamento e aplicação de 
procedimentos de gestão, instruções de 
trabalho, protocolos etc.).

X X X X X Maria Augusta

Indicadores de Desempenho (elaboração 
de fichas de indicadores e cadastramento 
de dados)

X X X X Célia Nogueira

Gerenciamento de Riscos (classificação 
dos riscos e elaboração do plano de ação 
de práticas de controle a implantar).

X X X
Luís Alfredo 

Marion

Interação de Processos (estabelecimento 
de contratos entre clientes e fornecedores 
internos)

X X X
Marcelo 
Sampaio

Análise Crítica de Processos (análise de 
tendência de resultados, seus principais 
problemas e proposição de possíveis 
soluções).

X X
Maria 

Inocência 
Lisboa

Auditoria Interna (avaliação do 
cumprimento dos planos de ação, 
notificação de riscos, registros de não 
conformidades etc.).

X
Valter Campão 

Mello

Auditoria Externa (visita da IAC para 
diagnóstico).

X
Comissão de 

Visita
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2.3 Políticas organizacionais

Borba (2006, p. 183) refere que “A definição da situação desejada representa o conjunto 
de propósitos de uma organização, como resolução, excelência, responsabilidade 
gerencial, ambiental e social”, que visa buscar sempre o desenvolvimento de métodos 
que alcancem melhor a qualidade na humanização. 

Cabe ressaltar que as políticas fazem parte do conjunto de decisões programadas 
que visam orientar outras decisões no dia a dia organizacional. As políticas têm a função 
de coordenar as pessoas, as atividades e as decisões internas das organizações. As 
políticas refletem os objetivos estratégicos e servem de norteadores para os gestores 
e demais funcionários envolvidos no processo de tomada de decisão.

A seguir serão discriminados alguns exemplos de políticas no âmbito hospitalar de 
acordo com os apontamentos de Borba (2004, p. 183):

a) Políticas – Perspectiva Social

- Atuar com responsabilidade social e ambiental.

- Ser uma instituição filantrópica sem prejuízo da saúde empresarial.

b) Políticas – Perspectiva Financeira

- Manter o equilíbrio econômico e financeiro do hospital.

- Garantir recursos suficientes para otimizar a prática da filantropia.

c) Políticas – Perspectiva dos processos internos

- Estimular a utilização da tecnologia de ponta.

- Garantir gestão efetivamente estruturada, com organização nos processos e 
tratamento.

d) Políticas – Perspectiva do cliente

- Ser uma instituição geral de saúde, com atendimento universalizado de referência 
estadual e reconhecimento nacional.

- Instituir indicadores que avaliem o nível de satisfação dos clientes internos e 
externos.

e) Políticas – Perspectiva do aprendizado e crescimento

- Desenvolver políticas de pesquisa e extensão.

- Contribuir para a formação de pessoal especializado na área da saúde em 
residência multiprofissional.
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Leia o livro disponível na Biblioteca Digital dos autores:
MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro; CESAR, Ana Maria Roux. 
Administração estratégica. São Paulo: Pearson Education. 
A obra fala a respeito do processo da administração estratégica, e 
propõe de forma clara e definida a elaboração da análise do ambiente 
e ainda dá dicas valiosas a respeito do estabelecimento das diretrizes 
organizacionais. Em um determinado trecho do livro é possível identificar 
os aspectos que levam à formulação de estratégias, bem com a sua 
implementação. Um dos pontos altos do livro se refere ao indispensável 
controle estratégico.

2.4 Controle e monitoramento dos objetivos estratégicos

2.4.1 Controle e a sua função administrativa

No mundo corporativo o controle pode ter vários significados, alguns mais 
comuns são: (a) controle percebido com função restritiva e coercitiva (que tem 
sentido de limitar e coibir certos comportamentos), (b) controle como um sistema 
automático de regulamentação (que tem sentido de manter automaticamente o fluxo 
de funcionamento de um sistema), (c) e o controle visto como função administrativa 
tem como sentido maior medir e corrigir desvios observados.

Para fins desse estudo o tipo de controle mais conveniente é aquele que faz parte 
das atribuições administrativas, porque ele é um elemento que ajuda a compor o 
processo administrativo e compreende: o planejamento, a organização, e o controle. 
Essencialmente, o processo de controle envolve o monitoramento das diferentes 
atividades organizacionais como forma de garantir que elas sejam desenvolvidas 
conforme planejado e que possibilite corrigir qualquer tipo de desvio significante 
(ROBBINS, 2003).

Cada organização pode utilizar meios de controle diferentes, 
e a configuração do sistema do controle de cada empresa 
dependerá das características pessoais dos administradores, das 
características da organização e das características do contexto 
social e organizacional. [...] Na área da saúde, o processo de 
controle requer a obtenção de informação que possibilite a 
formulação de diretrizes e a mensuração de resultados por 
projetos, uma vez que, as organizações estão desenvolvendo-
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2.4.2 Elementos do processo de controle

MAXIMIANO (2011) escreve que o processo de controle está ligado à realização de 
objetivos. Para realizar objetivos, é preciso dispor de informações sobre os próprios 
objetivos e sobre as atividades que serão realizadas. É através do controle que os 
administradores sabem que as atividades efetivamente realizadas estarão de acordo 
com as atividades planejadas (OLIVEIRA; PRADO; SILVA, 2005).

Assim, as definições apresentadas demonstram que o ato de controlar está ligado 
a fazer com que as coisas possam acontecer conforme planejadas, e é justamente aí 
que percebemos a estreita ligação do controle com o planejamento.

O controle, neste caso, é uma ferramenta utilizada para avaliar o desempenho 
organizacional.

Robbins (2009) comenta que a maioria dos esforços referentes ao controle está 
voltada para as seguintes áreas: (1) comportamento, (2) pessoal, (3) finanças, (4) 
operações ou (5) informações, com isto, essa categorização demonstra que o controle 
obedece a amplos fatores organizacionais.

Os elementos do controle são analisados por Maximiano (2011) da seguinte forma:

• Determinação do padrão de controle: é necessário saber o que deve ser 
controlado. A definição e o conhecimento do padrão de controle permitem avaliar 
eficazmente o desempenho e tomar decisões corretas. Os padrões de controle são 
resultados do processo de planejamento e harmonizam os objetivos. Ex.: atender aos 

se em um contexto social caracterizado por fortes mudanças, é 
fundamental ter informação de ordem externa como interna, para 
facilitar a adaptação estratégica. (BORBA, 2006, p. 71 ).

O sistema de controle deve estar estreitamente relacionado à estratégia, 
desde a sua formulação até o posterior processo de controle de gestão, 
para facilitar a atuação dos responsáveis. Entretanto, as organizações 
sociais não se utilizam muito da informação contábil na formulação 
da estratégia e no controle estratégico dando mais preferência as 
informações de ordem qualitativa, tanto interna quanto externa.  Isto 
á devido, em grande parte, ao fato de que a informação contábil 
tradicional não ser apresentada de modo a facilitar a formulação da 
estratégia. (BORBA, 2006, p. 134).
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clientes que chegam à recepção em menos de cinco minutos. O padrão de controle 
passa a ser cinco minutos.

• Aquisição de informação: é decorrente de informações relativas às atividades 
que estão sendo executadas e a sua obtenção de resultados. Esse processo pode 
ser acompanhado através dos seguintes meios: (a) inspeção visual das atividades 
e equipamentos e locais em que elas se realizam; (b) dispositivos eletrônicos 
de contagem e medição, tais como: catracas, cartões de ponto ou sistemas de 
informações eletrônicos.

•  Ação corretiva: consiste em comparar a realização real com os objetivos ou 
padrões determinados. De posse dessas informações, podemos assim, dar início às 
ações com o intuito de modificar ou reafirmar o desempenho observado.

• Reinício da sequência de planejamento: se refere ao ato de implementar 
decisões de acordo com dados obtidos. Se for necessário devem ser refeitos os 
objetivos e estabelecidos novos padrões de controle, pois o planejamento e controle 
são atividades complementares que servem para retroalimentar o sistema de gestão.

1. Cada organização pode utilizar diferentes meios de 
controle, e a configuração do sistema do controle de 
cada empresa dependerá das características pessoais dos 
administradores, das características da organização e das 
características do contexto social e organizacional. Na área 
da saúde, o processo de controle requer:

(a) a obtenção de informação que possibilite a formulação 
de diretrizes e a mensuração de resultados por projetos, uma 
vez que, as organizações estão desenvolvendo-se em um 
contexto social caracterizado por fortes mudanças.

(b)  Tempo e habilidade dos gestores para decidir sobre o 
melhor método de controle.

(c)  Investimentos em tecnologia sofisticada para obter dados 
precisos.

(d)  Somente acesso as informações de ordem interna.
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2.4.3 Controle por níveis hierárquicos 

Conforme já comentado na unidade anterior, em virtude do acirramento 
competitivo entre as organizações, elas não devem atuar no mercado com base 
na improvisação. Sobretudo, devem procurar introduzir métodos de gestão 
devidamente alicerçados em ações planejadas e controladas. 

Nesse sentido para melhor gerenciamento de suas atividades, convém estabelecer 
níveis de controle correspondentes aos níveis de planejamento conforme abordado 
a seguir: 

• Controle estratégico: tem duas finalidades: (1) acompanhar e avaliar a 
performance geral organizacional. Tem como diretriz a realização de sua missão 
e (2) assistir aos fatores externos que podem influir na organização. É nessa fase 
que se produz as informações para a análise interna (levantamento dos pontos 
fortes e fracos) e consequentemente análises externas (identificam as ameaças e 
oportunidades). 

• Controle tático: focalizam o controle nos setores e departamentos que compõem 
a organização: centros cirúrgicos, hotelaria, serviços de enfermagem, serviços de 
lavanderia, recursos humanos, finanças, e outras áreas afins. São controles que se 
encarregam de produzir informações especializadas para possibilitar a eficácia na 
tomada de decisão em cada área.

• Controle operacional: tem o objetivo de focalizar as atividades das áreas 
funcionais. As ferramentas comumente empregadas no monitoramento operacional, 
são os orçamentos e os cronogramas.

Borba (2006, p. 128) esclarece que:

À medida que o contexto social é mais dinâmico, como acontece 
no caso da saúde, tende-se a maior descentralização do controle e a 
utilização de sistema de controle orientada à gestão de resultados, 
não apenas financeiros, mas também qualitativos e de satisfação, 
que somente podem ser medidos e avaliados por sistema de 
controle técnico e apropriado, tais como, o controle por indicadores 
epidemiológicos (taxas de mortalidade, índices de epidemias, endemias, 
índice de giro, medidas de permanência, percentual de ocupação e 
outros), e os indicadores de satisfação (índice de reclamação, processos 
administrativos e outros).
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Qual é a importância do controle para a organização onde 
você trabalha?
Quais são os tipos de controles mais utilizados? E identifique 
qual é o nível de eficiência que eles apresentam.
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Seção 2

Ferramentas e mecanismos de gestão: balanced 
scorecard em organizações hospitalares

Kaplan e Norton (2002) criaram um modelo de acompanhamento e medição 
das estratégias organizacionais denominadas de Balanced Scoread (BSC). O modelo 
idealizado por eles favorece o emprego da visão sistêmica e procura, sobretudo, 
reduzir o insucesso da implementação das estratégias elaboradas pelos gestores. 

Sobre o Balanced Scorecard, Borba (2006, p. 198) faz a seguinte consideração:

Ao idealizar o BSC os seus autores buscaram adotar um perfeito equilíbrio entre 
diferentes indicadores, pois apenas as análises dos dados baseados somente em 
dados financeiros poderiam induzir as empresas a fazerem inferências equivocadas 
e parciais, o que fragilizaria a tomada de decisão. 

As observações de Kaplan e Norton (2002) levaram à conclusão de que somente 
a interpretação da situação do negócio, com base nos dados de indicadores 
financeiros, leva à obtenção de resultados que já ocorreram no passado e não 
possibilita a correta visão do presente. Assim, a análise se mostra pouco eficiente em 
projeções futuras.

Herrero (2010) observa que na sociedade atual, a sociedade de consumo, marcada 
pela globalização, internet, convergência entre os negócios e networking entre as 
pessoas, medir apenas a saúde financeira dos negócios não é mais suficiente. Agora 
é preciso medir as condições estratégicas das organizações a longo prazo. Nesse 
aspecto o Balanced Scorecard possibilita aos gestores identificar quais atividades 
internas estão gerando mais valor para os acionistas, clientes, colaboradores, 

A ideia central do Balanced Scorecard é traduzir a estratégia empresarial 
em indicadores para que todos os envolvidos (stakeholders) possam 
entender e implementar a estratégia adotada. [...]. O BSC traduz a visão 
e a estratégia das empresas num conjunto de medidas de desempenho 
que serve de base para um sistema de medição e gestão.
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fornecedores, bem como comunidade em geral.

Portanto, o BSC nasceu com a pretensão de inserir a estratégia estabelecida no 
centro do processo de gerenciamento, fornecendo dessa forma, parâmetros para 
análise da estratégia organizacional. 

Convém evidenciar que muito embora as dimensões contempladas pelo BSC não 
correspondam aos aspectos que são atualmente valorizados pelas organizações de 
saúde, o entendimento dessas dimensões auxiliam na escolha de indicadores, cuja 
consolidação pelas práticas mais contemporâneas de gestão já é visível há algum 
tempo nas organizações mais tradicionalistas. Acredita-se que a sua ampla aceitação 
no setor de saúde brasileira deve acontecer de forma gradativa.

Borba (2006, p. 201) faz menção à importância dos indicadores como parte do 
conjunto de ferramenta de gestão:

O alto índice de exigência dos clientes, que sempre buscam 
melhores condições de tratamento e recuperação da saúde e 
a excessiva concorrência existente no setor hospitalar, fazem 
com que a gestão das empresas hospitalares, se tornem uma 
tarefa complexa, delicada e de suma importância para um bom 
desempenho empresarial. Nesse contexto, as funções clínicas e 
de enfermagem são imprescindíveis para o hospital, mas as de 
logística e de gestão tem de ser, a cada dia, melhor avaliadas. 
Por isso, todos os indicadores: econômicos, financeiros, recursos 
humanos, produtividade, qualidade, satisfação dos clientes 
internos e externos, entre outros, são importantes para que a 
gestão possa de forma dinâmica e oportuna, obter informações 
úteis para a tomada de decisão.

No link indicado a seguir faça uma leitura da Dissertação de Mestrado de 
Rita de Cássia Garcia Allevato. O texto é muito consistente e fala sobre: 
O Balanced Scorecard como modelo de gestão estratégica integrada. É 
uma proposta de uma metodologia de utilização em hospitais com base 
no Estudo de Caso do Hospital Monte Sinai em Juiz de Fora/MG.
<http://www.visaoeacao.net/uploads/4/0/6/4/4064887/dissertao_
mestrado.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2015.
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Conheça alguns indicadores que podem auxiliar o acompanhamento da 
performance organizacional, observando os dados do quadros 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

Ao analisar a Perspectiva Financeira podemos analisar os indicadores relacionados 
com as estratégias empregadas no crescimento, a rentabilidade e o risco envolvidos 
no negócio, sob a perspectiva dos investidores e acionistas.

Uma importante atitude que se deve considerar, quando se instituem as estratégias 
de implantação, diz respeito ao estabelecimento de uma relação direta entre o nível 
de satisfação do cliente e a percepção da experiência ao entrar em contato com o 
serviço. (Veja quadro 2.9).

A vivência mostra que clientes que têm suas expectativas atendidas tornam-se 
clientes mais satisfeitos. Nota-se ainda que ao empregar esforços corporativos para 
superar as suas expectativas eles ficam mais propensos a se tornar clientes fiéis e 
passam a ser divulgadoras gratuitas dos serviços.

Isso significa que as estratégias bem-sucedidas apresentam, pelo menos, três variáveis 
principais: (a) identificação do grau de satisfação do cliente; (b) medidas de verificação da 
expectativa do cliente (c) análise da experiência do serviço (MORBA, 2006).

Fonte: Adaptado de Borba e Oliva (2006, p. 259).

Fonte: A autora (2015).

Quadro 2.7 | Perspectiva Financeira

Quadro 2.8 | Perspectiva do Cliente

Metas INDICADORES

Sobreviver Fluxo de caixa

Vencer
Crescimento trimestral e lucro operacional trimestral por 
departamento

Prosperar
Aumentar a participação de mercado e do retorno sobre o 
patrimônio líquido

Metas INDICADORES

Novos produtos ou serviços
Referem-se ao percentual de produtos e de serviços lançados.
Participação financeira por produto ou serviço.

Fornecimento responsável Tempo, credibilidade, pontualidade, excelência e resolutividade

Fornecedores preferidos
Avaliação pelos clientes.
Participação dos clientes-chaves; grau de fidelidade.

Parcerias Programas de parceria e fidelização
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Fonte: A autora (2015)

Fonte: A autora (2015)

Quadro 2.9 | Perspectiva da Empresa (processos internos)

Quadro 2.10 | Perspectiva da Inovação e do aprendizado

Metas INDICADORES

Capacidade tecnológica 
processos inovadores

Processos da prestação dos serviços comparados com os 
concorrentes

Excelência na prestação 
(fornecimento e 
atendimento)

Resolutividade, eficácia, acreditação e referência 

Equipamentos e tecnologia Capacidade operacional e desenvolvimento tecnológico

Produtividade dos processos 
e projetos

Duração, tempo, custos unitários, redução de ciclos

Metas INDICADORES

Liderança tecnológica
Atualização tecnológica de equipamentos e métodos em relação ao 
desenvolvimento e à concorrência; tempo médio de renovação

Excelência na prestação 
(fornecimento e 
atendimento)

Prazo para maturidade tecnológica dos novos métodos

Foco nos serviços Vocação para expertise da entidade

Lançamento de novos 
serviços

Programa de lançamento de novos serviços, reengenharia e análise 
comparativa como a concorrência 

A Perspectiva dos Processos Internos envolve a identificação das prioridades 
estratégicas que envolvem os processos internos permeando e consequentemente, 
gerando mais valor para clientes e acionistas. Veja Quadro 2.10:

Ao considerar a Perspectiva do Aprendizado e Crescimento observa-se que são 
destinadas prioridades para o desenvolvimento de um clima propício à mudança 
organizacional, à inovação e ao crescimento. Veja o Quadro 2.11.

2.1 Macroaspecto do BSC

Herrero (2010) observa que o BSC está integrado ao fluxo de valor de uma 
organização, onde o novo sistema de gestão fornece referencial para a descrição das 
estratégias mediante a conexão de ativos tangíveis e não tangíveis, o que lhe possibilita 
não só ter uma visão geral do negócio, como também, identificar as variáveis de 
geração de valor da instituição.  

O BSC deve indicar o destino a ser trilhado pelas organizações, tendo como 
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Oliva e Borba (2004, p. 272) explicam que o planejamento estratégico integrado 
com o controle financeiro e, em especial, o controle estratégico da organização “[...] 
é essencial para o desenvolvimento e implantação de um processo de controle e 
avaliação da gestão estratégica por meio do BSC Hospitalar, proativo, ousado, inovador 
e moderno.

Tajra (2006, p. 115) continua destacando a filosofia do BSC:

referencial sua missão, visão, valores e objetivos estratégicos. O BSC possibilita 
visualizar as relações de cada um dos objetivos para a obtenção de resultados. (TAJRA, 
2006, p. 114).

Herrero (2010) ressalta que o BSC é considerado um sistema de gestão, porque 
promove um equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazo, estabelece foco 
interno e externo da organização, equilibra as medidas financeiras e medidas do capital 
intelectual, e equaciona os indicadores de ocorrência e os indicadores de tendência.

Portanto, para implantar o BSC é recomendado que seja elaborado primeiramente 
o Planejamento Estratégico, pois a partir do planejamento a organização terá definidas 
as suas diretrizes estratégicas.

Tajra (2006, p. 115) define que a filosofia do BSC está vinculada as seguintes 
questões:

a) Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia: por meio da definição dos 
indicadores, de clientes, de mercado, de processos e de infraestrutura 
organizados de forma integrada, a empresa estabelecerá como visão 
alcançada.
b) Comunicar e associar os objetivos e medidas estratégicas: por meio 
de objetos claros e organizados no mapa estratégico do BSC a empresa 
consegue apresentar, de forma gráfica, os objetivos e as métricas a 
serem alcançadas.
c) Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas: o BSC 
é um instrumento utilizado para o estabelecimento de estratégias e 
alinhadas. Por meio dele a empresa consegue visualizar as principais 
ações a serem desenvolvidas e alcançadas.

d) Melhora o feedback e o aprendizado: a partir das análises oriundas 
dos resultados alcançados ou não. A organização realiza um processo 
de revisão de suas ações, visando uma melhoria no seu desempenho. 
Sendo assim, a empresa promove um aprendizado contínuo sempre 
buscado uma melhor forma para atuar.
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e) Avaliar se os resultados estratégicos estão sendo alcançados: o BSC 
é uma ferramenta que serve para monitorar as estratégias. A partir da 
análise da obtenção dos resultados alcançados é possível orientar sobre 
os possíveis caminhos a serem seguidos pela organização.

Convido você, aluno, a conhecer mais detalhadamente cada uma das perspectivas 
proposta pelo Balanced Scorecard (BSC) durante a leitura dos textos que se seguem.

1. Identifique, entre as alternativas a seguir, qual delas apresenta 
a vantagem do Balanced Scorecard (BSC) na área da saúde.

(a) Incentivar o desenvolvimento de novas habilidades e 
competências dos trabalhadores da saúde.

(b) Promover um perfeito equilíbrio entre diferentes 
indicadores, uma vez que, somente as análises dos dados 
baseados exclusivamente em indicadores financeiros induzem 
as empresas a tirarem conclusões equivocadas e parciais, o 
que fragiliza a tomada de decisão.

(c) Promover a integração com todos os seus stakeholders e 
agentes internos.

(d) Fazer o mapeamento de todas as ações e operações de 
trabalho.

2.2 Perspectiva financeira

A análise da perspectiva financeira tem por finalidade satisfazer as necessidades 
da empresa mantenedora. Os indicadores de desempenho econômico-financeiros 
estabelecidos para essa perspectiva mostram a implementação e execução da 
estratégia da empresa e dão uma demonstração de como estão contribuindo para os 
ajustes dos resultados.

Quanto à questão financeira que sempre acompanha as decisões corporativas, 
Couto e Pedrosa (2007, p. 88) explicam que:
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BORBA (2006) resume que essa perspectiva tem a função de definir o desempenho 
financeiro esperado para o cumprimento da missão da instituição e, ainda pode ter o 
intuito de servir de meta principal para os objetivos e medidas de outras perspectivas 
previstas no Balanced Scorecard.

Ressalta-se ainda que o aumento da receita e do mix de receita refere à ampliação 
da oferta de novos produtos ou serviços, a conquista de novos clientes e mercados, 
mudança do mix de maior valor, o que leva ao aumento percentual de receitas por 
novos produtos e novos clientes.

Na área da saúde, a perspectiva financeira pode ser analisada de acordo com as 
questões discriminadas no Quadro 2.11.

A melhoria do custo e produtividade está relacionada com a redução de custos, 
baixando assim, os custos diretos e indiretos, juntamente com a redução dos custos 
unitários, melhoria no sistema de distribuição e a redução das despesas operacionais. 
Veja no Quadro 2.12 as questões referentes aos aspectos financeiros a serem analisados 
na área da saúde. 

Sendo sua natureza econômica, a sua razão intrínseca de existir é o 
resultado econômico positivo, ou lucro. O lucro deve ser buscado em 
uma perspectiva de sustentabilidade, ou seja, lucrar continuamente. De 
nada valem ações que levam a lucros de curto prazo, não sustentados ao 
longo dos muitos anos de vida de uma organização. O lucro sustentado 
ao longo da vida da organização só pode ser conseguido atendendo de 
maneira plena às necessidades e expectativas das partes interessadas da 
organização: cliente, acionista e trabalhador.

Fonte: A autora (2015).

Quadro 2.11 | Análise financeira e aumento da receita

Questões a serem analisadas

• Quais são os serviços que poderiam ser oferecidos para somar novas fontes de receita?

• Quais seriam os novos clientes que poderiam ser atendidos no estabelecimento que gerariam 
mais recitas?

• Deveríamos abrir novas unidades de saúde em outros bairros ou cidades?

• Poderíamos deixar de realizar alguns serviços de menor lucratividade para passarmos a atender 
apenas os casos mais lucrativos?

• Quais seriam os impactos dessas opções?
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Fonte: A autora (2015)

Fonte: A autora (2015)

Fonte: A autora (2015)

Quadro 2.12 | Análise da perspectiva financeira e melhoria do custo

Quadro 2.13 | Análise da perspectiva financeira e incremento dos ativos

Quadro 2.14 | Perspectiva econômico-financeira

Questões a serem analisadas

• Quais são os custos que poderíamos analisar sem prejudicar a qualidade dos atendimentos?

• Se um determinado procedimento é oneroso, será que a produção em maior escala não reduziria 
os custos unitários e assim, agregaríamos maior valor ao que foi gerado?

• Deveríamos descentralizar as opções de coleta de exame para ampliarmos as receitas e conse-
quentemente, reduzirmos os custos operacionais diretos?

Questões a serem analisadas

• Poderíamos diminuir gastos com estoque?

• Como está a relação do período de tempo de entrega dos fornecedores e a necessidade da 
empresa?

• Os valores economizados poderiam ser utilizados para o desenvolvimento dos profissionais da 
empresa ou para melhoria da infraestrutura de trabalho?

Destaca-se que o Incremento na utilização de ativos está relacionado como 
a redução do ciclo do fluxo de caixa para melhoria da fluidez do capital de giro e 
melhores investimentos em capital físico e intelectual. O Quadro 2.13 mostra as 
principais perguntas a serem feitas para procurar responder a esse item em voga no 
setor da saúde.

Sob a ótica de Borba (2006), qualquer medida econômico-financeira selecionada 
deve amparar a melhoria do desempenho financeiro. Os principais pontos evidenciados 
estão ilustrados no Quadro 2.14.

Já o item redução de risco visa aumentar o lucro para diminuir o risco. A partir 
da redução de custos obtém diminuição de riscos financeiros, obtendo assim, maior 
solidez e liquidez. Essa ação é resultante das demais mencionadas anteriores.

Otimizar a receita operacional.

Manter os custos em relação à receita 
operacional.

Perspectiva Econômico-Financeira Captação de recursos provenientes da oferta dos 
serviços.

Destinação do superávit.

Resultados financeiros.
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Tajra (2006, p. 121) observa que na perspectiva do cliente devem ser analisadas 
três importantes questões: “[...] (1º) que tipo de clientela é atendido pela empresa? (2º) 

Quanto às políticas de controle financeiro, Londoño, Galàn; Laverde (2008, p. 336), 
determinam que:

As políticas de controle financeiro incluem a organização e o 
desenvolvimento de vários tipos de controles dos orçamentos 
financeiros para cada programa, serviço e departamento do hospital. 
Além disso, os orçamentos devem ser formulados para controlar de 
maneira cruzada cada atividade importante combinada e agrupadas por 
serviços e subdireções permitam diferentes avaliações aos diferentes 
níveis e responsabilidade do hospital. Ex.: as políticas estabelecidas 
para as urgências devem ser refletidas em um orçamento para este 
departamento que, por sua vez, está entrelaçado com os diferentes 
serviços médicos, como, ortopedia, cirurgia geral. E ao mesmo tempo 
está relacionado ao pessoal, consumo de material e medicamentos 
específicos. O resultado dessa projeção reflete no orçamento geral.

[...] a organização deve alinhar os interesses de seus clientes aos seus 
próprios interesses a partir do desenvolvimento de ações que ampliem 
a sua participação no mercado por meio de atitudes direcionadas a 
busca de novos clientes e a retenção e manutenção dos atuais clientes. 
Tais ações são decorrentes de uma política focada na satisfação dos 
clientes. Como consequência de tais posicionamentos, a organização 
pode obter a lucratividade de seus serviços.

2.3 Perspectiva do cliente

Uma das mais importantes tendências na gestão de negócios é o deslocamento 
do foco do produto (branding equity) para o valor do cliente (customer equity). Diante 
desse fato, o desafio para os gestores está em gerar valor ao seu ativo mais importante: 
o valor da base de seus clientes ao longo de seu ciclo de vida, isto, é, o período de 
tempo em que eles mantêm relacionamento com a empresa.

 Sob a perspectiva do BSC é importante analisar o grau de satisfação dos clientes 
ou usuário dos serviços de saúde, pois, quem faz a confirmação do valor dos serviços 
são os consumidores finais do produto ou serviço. O foco da organização deve estar 
direcionado para a capacidade adquirida de oferecer propostas mais inovadoras, com 
melhores relações de custos/benefícios. Tais abordagens influenciam fortemente a 
escolha do cliente (TAJRA, 2006).

Dentro dessa abordagem Tajra (2006, p. 120) segue dizendo que:
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Quais são os valores envolvidos na relação de troca; e (3º) quais são os desejos dessa 
clientela?”

Borba (2006, p. 203) segue destacando que:

O Quadro 2.15 evidencia as abordagens envolvidas no processo de segmentação 
do mercado.

Maximiano (2007) sugere que na atualidade a abordagem do cliente é o ponto de 
partida para delinear o sistema de produção de serviços com alto nível de qualidade, 
o que exige por parte das organizações uma atuação bastante focada no correto 
entendimento e identificação das necessidades e características de seus clientes.

No setor da saúde atualmente, colocar o cliente em primeiro lugar faz parte do 
conjunto de fatores que visam à sobrevivência no mercado. No entanto, um longo 
caminho foi percorrido até que o enfoque nos clientes ganhasse maior destaque, 
complementa Maximiano (2007).

[...] a perspectiva do cliente enfoca os segmentos de clientes 
e do mercado que se deseja competir, e que irão produzir 
componentes da receita dos objetivos financeiros da instituição. 
Nessa perspectiva são definidos indicadores que refletem os 
fatores efetivamente importantes para os clientes, referentes aos 
serviços oferecidos.

Fonte: A autora (2015).

Quadro 2.15 | Análise do segmento de atuação

DIMENSÕES ABORDAGENS

Dimensão de preço Quais preços os clientes estão dispostos a pagar?

Qualidade Quais atributos os clientes estão querendo?

Funcionalidade
Quais são as características do atendimento desejado por essa 
clientela?

Imagem
A prestação de serviço da empresa está associada a qual imagem de 
mercado? 
Quanto vale a abordagem dessa imagem?

Reputação
Quais são os impactos que a prestação de serviços da empresa 
acarreta ao cliente?

Relacionamento
Como a empresa está se relacionando com o cliente?
Quais são as formas de comunicação existentes entre empresa e 
cliente?

Serviço
Quais são os serviços agregados que estão sendo desenvolvidos pela 
empresa que estimulam os clientes a buscar a organização?
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Fonte: A autora (2015).

Quadro 2.16 | Perguntas a serem respondidas sob a perspectiva do cliente

 Quando se analisa a perspectiva referente aos clientes, temos que analisar aqueles 
tipos de clientes que realmente interessam a organização, identificando o grupo 
de clientes que está inserido no segmento de mercado que se deseja trabalhar. 
Para entender melhor a segmentação de mercado, o Quadro 2.16 propõe algumas 
indagações.

OLIVA e BORBA (2004) destacam que a definição do serviço, para uma empresa 
que atua no setor da saúde, é uma das etapas mais críticas para uma organização. 
Pois, o que o cliente compra nunca é o produto, mas sim, o que o produto faz por ele. 
Se for definido o produto/serviço inadequado, teremos custos e não teremos receitas. 
Um produto/serviço talhado para o cliente deve ter a qualidade desejada por ele para 
ser consumido, o que inclui o fator preço que ele está disposto a pagar.

HERRERO (2010) finaliza, dizendo que a proposição de valor descreve a combinação 
única de serviço, preço, imagem e forma de relacionamento que o negócio oferece 
aos clientes. Ela serve de referência para selecionar segmentos alvos, e direciona a 
maneira que a organização irá diferenciar-se de seus concorrentes.

Organizações comuns Organizações hospitalares

Quais são os clientes alvos? Quais são os convênios que melhor remuneram?

Quais são os clientes que não fazem parte do 
segmento da sua empresa? Esses clientes são 
lucrativos?

Quais são os tipos de planos que o hospital está 
habilitado a credenciar?

O que fazer com os clientes que dão prejuízo 
financeiro, porém, fazem parte do segmento de 
clientes alvos?

É interessante manter convênios que estão 
dando prejuízo? Por quê? Em que afetará o 
descredenciamento desses convênios?

Quais são as estrategistas que devem ser 
desenvolvidas pela empresa para lidar com as 
relações com os clientes?

Quais são as estratégias que devem ser 
desenvolvidas para lidar com os clientes 
identificados?

O estabelecimento de inovadoras técnicas de gestão, como 
o BSC, traz uma nova dinâmica ao controle dos custos e na 
melhoria da qualidade dos serviços prestados na área da saúde. 
Portanto, analise o funcionamento da organização em que você 
atua e procure pensar de que forma o BSC pode contribuir para 
melhorar a performance da sua organização.
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2.4 Perspectiva do processo

Conforme analisado na perspectiva dos clientes, o valor criado depende 
basicamente, da sua capacidade de persuadir os clientes de que sua proposta de 
valor é superior a de seus concorrentes. Mas a capacidade de manter e reter clientes 
depende totalmente da qualidade, da produtividade, da criatividade e da capacidade 
dos processos internos geraram valor para ao cliente HERRERO (2010).

Na análise dos processos internos são encontrados os diferentes tipos de processos 
e as competências nos quais a organização deverá buscar a excelência, entre eles os 
que exercem o maior impacto sobre a satisfação do cliente e na consecução dos 
objetivos financeiros. (BORBA, 2006).

Na área de prestação de serviços percebe-se que na prática empresarial os 
problemas organizacionais encontram-se atrelados aos processos mal definidos e mal 
dimensionados. Na tentativa de melhorar a prestação de serviços, os processos que o 
envolvem devem ser revistos e reavaliados de tempos em tempos. 

Considerando esse aspecto, Tajra (2006, p. 178) aponta que [...] “a atitude que 
lida com a revisão contínua dos processos é conhecida como melhoria e pode ser 
aplicada a partir do entendimento do ciclo que envolve” planejar, executar, verificar e 
agir. A autora ressalta que esses pontos podem ser a chave para melhorar a oferta de 
serviços destinados à população.

Corrêa e Caon (2012, p. 94) referem que:

Outro aspecto que deve ser considerado é que ao longo da 
entrega do serviço, o cliente entra em contato com diversos 
aspectos do processo.  A cada um desses momentos em que o 
cliente encontra e possivelmente interage com algum funcionário 
ou tem contato com algum outro aspecto do processo (contato 
telefônico, tela da internet, comunicação externa, com uma 
peça publicitária, uma espera por atendimento nas instalações), 
denominamos momento da verdade ou momento do contato.

O hospital apresenta uma infinidade de processos. A variabilidade por si só introduz 
complexidade à gestão com maior chance de ineficiência. Além, da complexidade 
pela variedade, há aumento da ineficiência, pela enorme interação de processos. 
Em toda interação de processos cria-se uma oportunidade de ineficiência. Essa 
característica reforça a necessidade de contemplar o tema estratégico na excelência 
operacional, que pode ser obtida com mapeamento de processos, descrição de 
tarefas, capacitação dos trabalhadores e outras ferramentas próprias da qualidade 
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(COUTO e PEDROSA, 2007).

Para analisar adequadamente a perspectiva do processo, o ponto de observação 
deve corresponder aos aspectos descritos no quadro 2.17.

Embora na metodologia do BSC a inovação seja abordada na perspectiva 
dos processos internos, ela deve ser considerada como um importante fator do 
desenvolvimento das estratégias de negócios, esclarece Herrero (2010).

Para conhecer alguns indicadores de processo no âmbito hospitalar veja o quadro 12.

Fonte: A autora (2015).

Quadro 2.17 | Perguntas a serem respondidas sob a perspectiva do processo

Quadro 2.18 | Indicadores de processos

Perspectiva Processo

Quais são os processos mais críticos para a realização dos objetivos dos clientes e acionistas?

Quais são os processos que afetam diretamente o desempenho global de sua organização?

Como a organização lida como as questões de inovação?

A organização possui uma orientação interna que estimula a revisão e melhoria dos seus processos 
de operação?

INDICADORES ITENS ANALISADOS

Taxa de defeito
Análise da quantidade produzida fora do padrão estipulado. Em 
laboratórios poderia ser analisado o percentual de exames realizados 
forma do padrão.

Índice de acerto Análise da quantidade produzida dentro do padrão estipulado.

Desperdício
Análise decorrente do excesso de uso. No centro cirúrgico 
poderíamos analisar quantos pacotes de gazes estão sendo abertos 
sem uma adequada utilização.

Perdas
Análise decorrente de um processo realizado fora dos padrões. Nas 
alas de internações podem ser medidas quantas seringas foram 
inutilizadas por mau uso. 

Retrabalho

Análise de quantas vezes uma determinada atividade foi refeita por 
não estar adequada ao padrão exigido ou por repetição indevida de 
atividades. No setor de faturamento hospitalar poderíamos analisar 
quantas vezes uma fatura é revisada, sendo que deveria estar correta 
na primeira vez.

Devolução

Análise dos materiais que foram solicitados, porém não foram utiliza-
dos. Uma farmácia hospitalar poderia analisar quantos matérias ou 
medicamentos foram solicitados aos clientes de enfermagem e não 
foram utilizados e consequentemente devolvidos.

Tempo de espera
Análise de tempo de processo, visando identificar quanto tempo os 
clientes estão levando para serem atendidos
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Informações imprecisas

Análise da recusa da realização de determinada serviço. Poderíamos 
analisar esse indicador considerando quantas autorizações não 
foram aceitas pelas operadoras de planos de saúde. Também, 
poderíamos analisar o tempo entre a solicitação e a liberação da 
autorização.

Prejuízo financeiro para o 
cliente

Poderíamos analisar as receitas por cada cliente, ou seja, analisar as 
receitas oriundas de cada convênio versus os custos realizados por 
cliente.

Fonte: A autora (2015).

Herrero (2010) fala que a inovação não pode ficar restrita a serviços, produtos 
e processos. Para ele a inovação tem um significado maior e está especialmente, 
associada à inovação do modelo de negócio, inovação da gestão e mais, recentemente, 
a inovação de valor.

TAJRA (2006) corrobora e apontando três aspectos elementares sobre a 
aprendizagem: (a) pessoas: elas devem estar envolvidas e motivadas para a execução 
de suas atividades; (b) sistemas: especialmente, os sistemas de informações devem ser 

2.5 Perspectiva do aprendizado e do conhecimento

Essa perspectiva tem por finalidade avaliar o valor dos colaboradores institucionais 
(diretores, gerentes ou colaboradores) para a organização. É importante analisá-lo em 
três níveis de contribuição: membro da equipe de trabalho, como indivíduo e integrado 
à cultura da organização.

Os objetivos atrelados a essa perspectiva estão relacionados ao fato de oferecer 
uma infraestrutura para proporcionar aprendizagem e novos conhecimentos que 
possam ser traduzidos em competências essenciais, para gerar valor aos stakeholders. 
Nessa perspectiva analisa-se a cultura organizacional, o estímulo a inovação, o 
desempenho, a atração, a retenção e a motivação dos talentos da organização. 
Estão associados também a ela, a capacidade de inovação, melhoria contínua e o 
aprendizado permanente.

De acordo com Borba (2006, p. 205), essa perspectiva subdivide-se em:

a) Capacidade dos empregados de propor ideias que permitam a 
melhoria dos procedimentos e do desempenho para os clientes;
b) Capacidade do sistema de informação em disponibilizar as 
informações necessárias;
c) Clima organizacional que proporcione motivação e iniciativa 
dos empregados; 
d) Condições de trabalho (instalações, equipamentos e 
tecnologias).
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Fonte: A autora (2015).

gerados em tempo hábil e com alto nível de confiança para fundamentar a tomada 
de decisão; e (c) procedimentos: fornecer equipamentos, materiais, infraestrutura 
tecnológica e um clima propício para a realização das atividades. 

Couto e Pedrosa (2007) destacam que a força de trabalho em toda a sua extensão 
e não só no nível gerencial deve ser capaz de pensar, solucionar problemas, inovar 
e garantir qualidade, indo além da repetição dos procedimentos operacionais. 
A diferença das organizações situa-se nesses ativos intangíveis (capacidade de 
informação, sistemas de informação, motivação, alinhamento), já que a abundância 
de capitais iguala os ativos tangíveis das diversas organizações.

OLIVA e BORBA (2004) contribuem dizendo que os melhores indicadores 
de desempenho são aqueles que promovem o equilíbrio entre as operações da 
empresa e devem ser utilizados para interligar a estratégia do negócio aos processos 
operacionais. Assim, os indicadores devem ser estipulados com o intuito de associar 
a missão e a estratégia do negócio aos objetivos, metas e processos operacionais da 
empresa. 

A perspectiva do aprendizado e conhecimento nas organizações se propõe a 
analisar o capital. A dimensão permite demonstrar a grande integração existente entre 
o Balanced Socrecard e a gestão do conhecimento na organização, sendo possível 

Quadro 2.19 | Indicadores de aprendizado organizacional

INDICADORES ITENS ANALISADOS

Retenção dos colaboradores
Análise dos colaboradores que optaram em ficar na organização 
por mais tempo menos recebendo convite para trabalhar em outra 
instituição.

Satisfação dos colaboradores
A satisfação pode ser medida por pesquisas de satisfação, que 
contenham perguntas sobre liderança, ambiente de trabalho e 
expectativas em relação à organização.

Produtividade dos 
colaboradores

A produtividade pode ser mensurada a partir da quantidade gerada 
pelos colaboradores, seja de forma quantitativa de atendimentos 
realizados por meio do valor gerado pelo colaborador.

Envolvimento nas decisões
Promover a participação das pessoas nos processos decisórios 
constitui em meio para estimulá-las. Com isso, se obtém maior 
comprometimento com os objetivos traçados.

Acesso à informação

A falta de informação pode prejudicar os objetivos a serem 
alcançados. É necessário que as pessoas estejam cientes do que é 
esperado delas e estas necessitam atuar com espírito de inovação 
voltado para melhorias contínuas.

Incentivo ao uso da 
criatividade

Uma das atribuições de um líder de equipes é criar um ambiente 
propício para que os colaboradores possam atuar com espírito de 
inovação e voltado para melhorias contínuas.

Qualidade do apoio 
administrativo

Apoio administrativo e gerencial para a realização das atividades 
diárias, com a qualidade desejada.
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analisar as características e potencialidades do capital intelectual e quem viabiliza os 
objetivos da organização. (HERRERO, 2008).

Convém considerar que o desafio organizacional consiste em transformar o capital 
humano em capital estrutural e a partir daí transformá-lo em capital financeiro. Essa 
forma de gestão implica saber aplicar, criar e desenvolver as competências da força 
de trabalho. 

Nesse sentido, a função do gestor é fazer com que as forças oriundas das pessoas 
sejam canalizadas para beneficiar tanto os clientes internos quanto os externos, 
declara Chiavenato (2010). Ressaltamos ainda que é importante proporcionar “[...] 
espaço para que as pessoas possam, assumir atribuições e responsabilidades de maior 
complexidade em função de sua competência”, diz Dutra (2012, p. 20).

2.6 Construção do Balanced Scorecard

A construção do Balanced Socrecard (BSC) tem como pressuposto as relações de 
causa efeito. Essa ferramenta também é conhecida como Diagrama de Causa e Efeito 
e é utilizada como ferramenta de análise em conjunto com um "brainstorm". A sua 
principal função é para as possíveis causas do problema.

Tajra (2006, p. 187) comenta que:

A fim de ilustramos a operacionalização do diagrama, considere que você deseja 
ampliar os serviços do hospital abrindo um serviço de radiologia para pacientes 
ambulatoriais. O seu outcome será a “abertura da radiologia” e os drivers serão os 
“direcionadores” que é a contratação de novos profissionais médicos, técnicos em 
radiologia, credenciamento do serviço ambulatorial junto às operadoras, a compra de 
equipamentos, reforma da área física da radiologia e outros. Veja a Figura 2.1

“O Brainstorming (grifos da autora) é um modo eficaz de gerar 
muitas ideias que posteriormente poderão determinar a escolha 
da melhor alternativa para a resolução de um problema. O 
Brainstorming deve ser realizado em um ambiente descontraído 
e relaxado.” [...] essa recomendação é necessária porque se os 
participantes se sentirem mais livres e à vontade, eles tendem a 
usar melhor e mais intensamente as suas mentes e produzirão 
ideias mais criativas e inovadoras.
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Tajra (2006) ressalta que a elaboração do mapa estratégico do BSC deve respeitar 
a hierarquia das perspectivas. Primeiramente, devem ser definidos os objetivos 
financeiros para depois serem identificadas as estratégias dos clientes e mercados. Em 
seguida vêm as estratégias dos processos internos e finalmente o levantamento das 
necessidades de infraestrutura e de aprendizagem. 

2.7 Acompanhamento do BSC

A construção do Balanced Socrecard (BSC) tem como pressuposto as relações de 
causa efeito. Essa ferramenta também é conhecida como Diagrama de Causa e Efeito 
e é utilizada como ferramenta de análise em conjunto com um "brainstorm". A sua 
principal função é para as possíveis causas do problema.

Tajra (2006, p. 187) comenta que:

Fonte: O autor (2015).

Fonte: O autor (2015).

Figura 2.1 | Diagrama da causa e efeito

Quadro 2.20 | Roteiro para acompanhamento do BSC

Objetivos estratégicos É a maior diretriz do BSC e deve representar o maior objetivo traçado pela 
direção. Geralmente, está associada a uma meta financeira.

Nome do indicador Para cada objetivo deve se identificar o indicador que apontará para a ob-
tenção dos resultados.

Por que medir Justificativa que aponta a importância da necessidade da mensuração. Deve 
estar associada ao próprio objetivo estratégico.

Fonte de dados Que local poderá obter os dados para o cálculo do indicador.

Forma de medição Qual é a formula do cálculo utilizado para chegar ao indicador.

Frequência Em que periodicidade será realizada a medição será mensal, bimestral, seme-
stral ou anual.

Responsável pela medição Designar a pessoa responsável pela medição.

Hipótese-chave Cenários estabelecidos previamente e adotados pela empresa para concluir o 
resultado de uma medição.

Direção de melhoria Direcionar o alcance das metas.

Responsável pelo resultado Pessoa que reponde pelo alcance dos indicadores.

Metas Resultados intermediários alcançados antes da obtenção do resultado total.

Resultados obtidos Resultado final de acordo com uma periodicidade prevista anteriormente.
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2.8 Cadeia de valor em saúde

Os avanços presenciados no mundo moderno, o impulso das novas tecnologias 
da informação, a seguridade social, o aumento da expectativa de vida do indivíduo, os 
anseios crescentes da comunidade, exigem um processo de gerenciamento ajustado 
aos propósitos atuais.

Tais propósitos devem ser organizados de forma a refletir o condicionamento 
ajustado da infraestrutura adequada à prestação da assistência de saúde em termos 
atuais. A organização do sistema deve ainda proporcionar condições de competir 
como prestador de serviços em um mercado no qual os fatores determinantes de 
seleção, é qualidade dos serviços de saúde, a retroalimentação e a visão do futuro. 
Linneman e Chandran, apud Fred David, (2001).

Os processos operacionais que darão suporte às atividades organizacionais devem 
ser arranjados de forma a gerar uma entrelaçada cadeia de valor, que se inicia nos 
processos que determinam o atendimento da assistência e passa pelo alinhamento 
dos objetivos de eficácia (entrega da proposta de valor aos clientes-alvo) e eficiência 
(com a menor utilização de recursos), complementam Couto e Pedrosa (2007).

Quanto à sistemática que compõe o gerenciamento da criação de valor para o 
cliente, inclui em sua análise a preocupação profunda com as diferentes etapas do 
processo de prestação do serviço. Percebe-se que quanto mais extenso e demorado 
for o processo de prestação de serviço, mais aumentarão as chances de se conter 
etapas que não agregam valor ao cliente/paciente e seu impacto será sentido por toda 
a organização.  

É necessário organizar os processos internos para fazer a entregar da proposta de 
valor para os clientes (garantia de faturamento) com a menor utilização de recursos 
(garantia de resultados). Os processos gerenciam: operação, clientes, inovação e o 
requisito legal (COUTO e PEDROSA, 2007).

Sabe-se que quando ocorre a gestão eficaz da cadeia de valor, contribui para 
se tornar um importante diferencial de competição, à medida que harmoniza a 
performance do negócio, por meio da planificação das etapas e aprimoramento do 
processo de trabalho e da eliminação ou redução das atividades que não são capazes 
de adicionar valor ao serviço prestado.

1. A importância do gerenciamento da criação de valor na área 
da saúde está atrelada ao fato de proporcionar: 
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2.9 Unidades Estratégicas de Negócios (UENs)

Convém destacar que os processos que visam à inovação devem ser estruturados 
para que se possa garantir a preferência dos clientes através do tempo, oferecendo 
novos serviços e novos produtos que sejam por eles valorizados, compondo assim, o 
sistema competitivo de uma determinada organização.

 O termo Unidades Estratégicas de Negócios (UEN) foi disseminado a partir de 1970 
por Fred Borch, um dos mais importantes executivos da General Eletric (GE), que na 
ocasião passou a adotar como fator estratégico de gestão a divisão dos negócios da 
companhia em um conjunto de unidades autônomas e independentes.

 O intuito por trás dessas ações era gerir essas unidades recém-divididas de forma 
isolada.  Com o êxito obtido com o novo processo de gestão, surgiu, uma nova 
concepção na forma de gerenciar os negócios, que mais tarde passou a ser imitada 
por vários tipos de organizações.

A incipiente forma de gestão consistia no fato de que cada UENs (Unidade 
Estratégica de Negócios) deveria atuar em uma parcela de mercado bem definida 
(utilizando os princípios da segmentação de mercado), garantindo-se assim, o 
domínio dos aspectos-chaves que poderiam de algum jeito influenciar a performance 
do negócio escolhido, bem como permitir a racionalização dos recursos, gerando o 
máximo de valor possível.

 Oliveira (2003, p. 90), define Unidades Estratégicas de Negócios como um:

(a A correta identificação das etapas do processo de trabalho 
e da eliminação ou redução das atividades que não são 
capazes de adicionar valor ao serviço prestado.

(b) Informatização dos processos de trabalho e treinamento 
mais adequado do pessoal.

(c) Introdução de novos processos de trabalhos.

(d) Maiores investimentos financeiros para aprimorar os 
negócios.

Agrupamento de atividades que tenham amplitude de um negócio 
e atuem com perfeita interação com o ambiente empresarial. Desta 
forma, somente podemos considerar UENs quando houver, realmente, 
enfoque e abrangência de um negócio. As UENs são empresas que 
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descentralizam-se em subatividades, e se espera que cada uma destas 
atividades tenha vida própria, com receitas e despesas, porém respeitando 
as estratégias, regras e objetivos do contexto global da organização.

Essa forma de gestão mostra-se bastante oportuna ao considerar que o hospital 
moderno, incorpora-se ao sistema integrado de saúde e comporta-se como um 
centro de referência, articulado às políticas gerais de um país, de uma região e ou 
de uma localidade, tudo isso atrelado ao esquema geral de assistência, que possui 
no seu processo uma gestão administrativa, em que são oferecidos serviços de 
hotelaria, pediatria, nutrição, serviços de enfermagens; unidades especializadas como: 
cardiologia, neurologia, terapia intensiva; além dos serviços de emergência e outros. 

Assim, o direcionamento estratégico oportuniza colocar em prática o 
acompanhamento dos desdobramentos internos e das mudanças no ambiente, para 
delinear os contornos ao que foi planejado e dessa maneira dar mais consistência ao 
processo decisório.

Oliva e Borba (2004) explicam que para testar a consistência das estratégias deve 
ser realizada criteriosa avaliação com o emprego de checklist, formulada a partir dos 
pressupostos e recomendações utilizadas nas estratégias, em especial, dos objetivos 
formulados. 

Dependendo do ramo de atuação da organização e dos eventos que ocorram no 
ambiente externo, as mudanças podem ser constantes, o que leva a um processo 
muito mais ágil de se tomar as decisões corporativas. 

Cabe alertar que as organizações devem estar atentas ao que acontece ao seu 
redor e considerar o fato de que um plano não é algo imutável, pois ele pode sofrer 
ajustes de forma a lidar com as contingências que se apresentem naquele momento.

Podemos concluir que o Planejamento Estratégico incorpora em seu âmago 
ferramentas e técnicas de gestão que possibilitam o estabelecimento da direção a ser 
seguida por toda a organização. Para que o pensamento estratégico possa ocorrer 
é necessário o uso da visão sistêmica em relação à interação entre a empresa e o 
ambiente.  

Já a direção estratégica engloba os seguintes itens: objetivos definidos, as 
macropolíticas, o delineamento das políticas funcionais, a determinação da filosofia 
de atuação, o estabelecimento de macroestratégias, os macroobjetivos as estratégias 
funcionais, e por fim, os objetivos funcionais. 

A premissa básica para a sustentação do planejamento estratégico se dá em virtude 
do forte desejo da organização, no caso hospitalar, de crescer e desenvolver-se fisica, 
social e economicamente. Entretanto, a aplicação do planejamento estratégico requer 
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mudanças significativas na prática gerencial em especial nos processos de gestão e no 
comportamento organizacional, observam Oliva e Borba (2004).

Sobre Unidades Estratégicas de Negócios acesse o link indicado e leia o 
artigo intitulado: Unidades estratégicas de negócios – uma ferramenta 
para gestão competitiva de empresas, escrito por José Paulo Alves 
Fusco. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/gp/v4n1/a02v4n1.
pdf>. Acesso em: 15 mai. 2015.

Em um cenário competitivo cada vez mais acirrado e que ganha 
impulso extra, proveniente da pressão por controle dos custos, 
necessidade de melhores compras, preços mais adequados, grande 
difusão das informações e pacientes/clientes cada mais exigentes, o 
planejamento em diferentes níveis ganha papel de destaque.

Quando nos referimos à área da saúde, o planejamento estratégico 
e operacional obedece a contornos e características próprias. Pois, 
ao se estabelecerem estratégias mais inovadoras há necessidade 
de se ter muito cuidado, porque, as motivações de uso dos clientes 
assumem um caráter de utilidade (restabelecimento da saúde), 
com acentuado sentido de benefício percebido (cura). Assim, o 
planejamento estratégico deve estar sincronizado com a função 
social de prestar assistência à saúde.

Durante os estudos dessa unidade verificamos que um hospital 
apresenta uma grande variedade de processos internos. Essa 
variedade por si só contribui para aumentar a complexidade 
da gestão. Além, da complexidade pela variedade, há a pressão 
social pelo aumento da eficiência dos processos de trabalho, o 
que se converte em um grande desafio no setor de assistência. 
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 Essa característica peculiar reforça a necessidade de contemplar o 
tema estratégico, na busca da potencialização das oportunidades, 
neutralização das ameaças e na procura pela excelência operacional.

1. Uma das características marcantes nos serviços de saúde é 
apresentar maior nível de dificuldade no processo de gestão. 
Isso ocorre porque não se pode tocá-lo e apenas se pode 
experimentá-lo no ato da compra. Aponte qual é a característica 
descrita.

(a) Perecibilidade.

(b) Inconsistência.

(c) Variabilidade.

(d) Intangibilidade.

(e) Inseparabilidade.

2. No ambiente hospitalar, ao analisarmos o nível do planejamento 
tático podemos encontrar:

(a) Ações voltadas para a expansão de mercado e aproveitamento 
de oportunidades de negócio.

(b) Os manuais de procedimentos, as rotinas, as ordens de 
serviços, e outros instrumentos normativos e os mecanismos de 
instruções operacionais.

(c) As ações de cunho operacionais como o atendimento na 
recepção de um hospital.

(d) As decisões de ordem estratégicas.

3. No ambiente hospitalar o planejamento operacional constitui-
se no ____________ e ________ da assistência e refere-se 
exclusivamente ao processo de atendimento, levando em 
consideração os resultados apresentados pela prestação de 
serviço de saúde. 
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4. Nas organizações hospitalares, a comunicação ocupa 
um lugar-chave, porque é um meio de dar mobilidade às 
informações. Quanto ao fluxo de comunicação ascendente é 
correto afirmar que:  

(a) Assume-se o propósito de dar ordens, estabelecer rotinas de 
trabalho, orientações e manuais de serviços.

(b) É o canal da funcionalidade organizacional, que assume 
características ora vertical, ora horizontal e na, maioria das vezes, 
transversais e paralelas.

(c) É a comunicação entre os departamentos que compõem a 
organização.

(d) Constitui-se em meio de comunicação onde o funcionário 
pode expressar a sua opinião, apresentar queixas, agravos, críticas 
e outros aspectos do relacionamento organizacional.

5. O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta empregada 
para entender melhor ao desempenho organizacional a partir da 
análise do desenvolvimento de quatro perspectivas inerentes a 
qualquer tipo de empresa.  Assim, analise as sentenças a seguir:

I. Perspectiva Financeira: é onde pode ser detectada a estratégia 
de crescimento, a rentabilidade e o risco envolvido no negócio, 
sob a perspectiva dos investidores e acionistas.

II. Perspectiva dos Clientes: se refere à análise da estratégia 
adotada para a criação de valor e diferenciação, sob a perspectiva 
do cliente.

III. Perspectiva dos Processos Internos: envolve a identificação de 
prioridades estratégicas de vários processos internos que permeiam 
os negócios e que criam satisfação para clientes e acionistas.

IV. Perspectiva do Aprendizado e crescimento: as prioridades 
para o desenvolvimento de um clima propício à mudança 
organizacional, à inovação e ao crescimento.

(a) Processo de correção e ações.

(b) Desafio médico e atitudes positivas.

(c) Planejamento e controle.

(d) Engajamento dos colaboradores e funcionários.
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6. Em virtude dos acontecimentos dinâmicos do mundo dos 
negócios, as organizações, inclusive aquelas ligadas à saúde, 
vêm introduzindo várias ferramentas para auxiliar o processo de 
gestão. Entre as ferramentas utilizadas está a matriz SWOT. Em 
relação a essa matriz de análise podemos considerar correta a 
seguinte informação:

(a) Prepara a organização para as devidas mudanças.

(b) Provoca a redução dos níveis hierárquicos (downsizing).

(c) Auxilia a organização a identificar os pontos fortes e fracos 
da organização e evidencia elementos que fazem parte do 
ambiente externo.

(d) Consiste em um referencial teórico criado por Frederick 
Taylor, cujo foco é criar vantagem competitiva.

Estão corretas as alternativas que se afirmam em:

(a) I somente.

(b) II e III.

(c) II e IV.

(d) II, III e IV.

(e) I, II, III e IV.
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Unidade 3

SERVIÇOS DE SAÚDE E SUA 
ORGANIZAÇÃO

Nesta seção serão apresentados ao aluno os aspectos relacionados 
à organização dos serviços de saúde, na RAS, contemplando os níveis de 
complexidade abrangidos, seu alinhamento com os princípios do Sistema 
Único de Saúde, com enfoque na hierarquização regionalização dos serviços 
como uma das principais premissas de efetividade da atenção à saúde.

Nesta Seção 2 serão abordados os conteúdos relacionados a alguns dos 
diversos serviços que compõem a RAS, permitindo ao aluno se aproximar e 
conhecer as características e particularidades relacionadas a cada serviço, 

Seção 1 | Redes de Atenção à Saúde (RAS) e suas formas de 
organização

Seção 2 | Tipos de serviço que compõem o sistema de 
prestação de assistência à saúde

Objetivos de aprendizagem: 
Refletir sobre a organização dos serviços na Rede de Atenção à Saúde – RAS.
Discorrer sobre os níveis de complexidade componentes da RAS, bem como 

suas características e papéis na referida rede.
Conhecer alguns dos serviços de saúde componentes da RAS, bem como 

as linhas de cuidados ofertadas – assistência médico-hospitalar, unidades 
ambulatoriais e Serviços de Atenção Diagnóstica e Terapêutica. 

Refletir sobre a importância do planejamento estratégico na gestão da RAS e 
dos serviços dela componentes.

Fabiane Gorni Borsato



bem como ao seu papel na referida rede. Considerando isso, serão 
abordados a assistência médico-hospitalar, as unidades ambulatoriais e os 
centros de apoio e diagnóstico.

Tem-se aqui a oportunidade de conhecer as diferentes características 
dos serviços supracitados, além de observá-los como integrantes de um 
sistema, onde suas ações de saúde possuem especificidades, no entanto, 
são complementares e inter-relacionadas dentro da rede.

A partir da exposição do conteúdo anteriormente apresentado será 
oportunizado ao aluno conhecer o papel do planejamento estratégico no 
desenvolvimento das atividades assistenciais na RAS e nos diversos níveis de 
complexidade.
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Introdução à unidade

Na medida em que os serviços de saúde avançaram, diversas estratégias de 
gestão foram desenvolvidas para o suprimento de um sistema de saúde mais 
complexo e diversificado. No Brasil, este cenário começou a ser consolidado após 
a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988. Este sistema, contrapondo-se 
ao modelo internacionalmente aceito, de caráter redutor do respaldo do estado na 
proteção à população, trouxe resultados positivos, rompendo com as experiências 
anteriores vivenciadas no Brasil, em que a exclusão era imperativa mediante a 
prestação de assistência à saúde.

Este modelo, que dá direito universal de acesso aos sistemas de saúde, trouxe 
também, uma complexidade organizacional, com a departamentalização dos 
serviços e exigência cada vez maior de engajamento de gestores no planejamento 
das políticas de saúde, no âmbito macro e micro-organizacional dos serviços que 
compõem os sistemas de saúde.

Com o intuito de proporcionar ao aluno os conhecimentos inerentes ao 
tema, esta unidade tem como objetivo, apresentar os aspectos relacionados 
à Rede de Assistência à Saúde, bem como sua organização, segundo os níveis 
de complexidade, departamentalização e os tipos de serviços que a compõem. 
Ao ofertar este conteúdo, espera-se que o aluno seja capaz de conhecer como 
ocorreu e ocorre a organização dos serviços de saúde, os tipos de organizações 
que compõem o sistema de prestação de assistência à saúde, bem como o papel 
do planejamento no desenvolvimento de todas as atividades neste meio.
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Seção 1

Redes de atenção a saúde (RAS) e suas formas 
de organização

Nesta seção discorreremos sobre a Rede de Atenção à Saúde (RAS), discutindo os 
níveis de complexidade por ela abrangidos, sua relação com os princípios e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Será possível que o leitor entenda a forma de 
organização estrutural da RAS, compreendendo a hierarquização e regionalização 
dos serviços como características especiais para a efetividade da atenção à saúde.

1.1 Organização dos serviços de saúde

Mediante os avanços da sociedade, a saúde constitui-se de um segmento de grande 
expansão, necessitando desenvolver uma gestão qualificada e profissionalizada, 
visando a bons resultados. Esta ideia de crescimento aplica-se também às empresas 
e investidores de outras áreas que buscam, na área da saúde, a comercialização e 
inserção de seus produtos (TAJRA, 2008).

Atualmente, as organizações de saúde, como integrantes de um sistema, formam 
uma rede complexa e organizada, que considera diversos atributos como os 
relacionados à população e território, logística e modelos assistenciais e de gestão – 
Rede de Atenção à Saúde (RAS).

Conforme Tamada, Barreto e Cunha (2013), uma rede pode ser caracterizada como 
um sistema organizacional que possui a capacidade de agrupar e inter-relacionar 
elementos (pessoas e serviços) almejando, dessa forma, o alcance de objetivos e 
metas comuns. Na sua constituição, a rede apresenta-se horizontalmente e possui 
como principal atributo a flexibilidade em seu funcionamento, proporcionando uma 
atuação colaborativa de seus membros e caracterizando-se como uma importante 
ferramenta organizacional.
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Fonte: Disponível em: <http://www.
einstein.br/Ensino/eventos/Paginas/
simposio-de-atencao-primaria-em-
saude-as-redes-de-atencao-para-
a-integralidade-do-cuidado.aspx>. 
Acesso em: 15 mar. 2015.

Figura 3.1 | Representação 
de redes de integração

Já, segundo o conceito estabelecido por Erdmann, 
Andrade, Mello e Drago (2013), a RAS é constituída por 
um conjunto de serviços que presta atendimento à 
saúde da população, nas mais variadas características 
tecnológicas e por sua vez, interage por meio de apoio 
técnico, logístico e de gestão e considera a região 
de saúde a ser atendida e a estrutura operacional 
disponível.

No Brasil, a relação entre os elementos constituintes da RAS está estruturada 
de maneira horizontalizada e articulada, voltada para a recuperação, prevenção 
e promoção da saúde e busca uma consonância com as diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), manifestando seu caráter descentralizado, hierarquizado e 
considerando a regionalização e as necessidades da população a ser assistida.

As Redes de Atenção à Saúde têm como objetivo promover a 
integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão 
de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e 
humanizada, bem como incrementar o desempenho do sistema 
em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e 
eficiência econômica. (TAMADA; BARRETO; CUNHA, 2013, p. 7).

Fonte: Ministério da Saúde (2013).

Figura 3.2 | Caracterização das redes de Atenção à Saúde
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Fonte: A autora (2015).

Figura 3.3 | Os níveis de complexidade em saúde na organização da RAS

O Decreto nº 7.508, de 2011, dispôs sobre a organização da RAS com enfoque 
no seu planejamento, na articulação interfederativa, na ordenação dos serviços que 
a compõem com acesso ordenado aos serviços de saúde iniciado pelas Portas de 
Entrada e se complementando na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com 
a necessidade do cliente e complexidade do serviço demandado. (BRASIL, 2011).

Ao tratar-se da regionalização na constituição da RAS, devemos nos voltar para o 
estudo das regiões de saúde. Estas por sua vez, consistem em espaços geográficos 
compostos por agrupamentos de municípios limítrofes, com delimitação por 
identidades culturais, econômicas e sociais; redes de comunicação e sistema 
de transportes comuns, com a integração da organização, do planejamento e 
da execução dos serviços de saúde. Para cada região, devem estar disponíveis, 
minimamente, a atenção primária, composta pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
os serviços de urgência e emergência, a atenção psicossocial, a atenção ambulatorial 
especializada, a atenção hospitalar e os serviços reguladores, de vigilância em saúde 
(BRASIL, 2011, art. 5).

Com esta configuração da RAS e considerando a hierarquização como importante 
característica relacionada à RAS, visualiza-se uma organização de um conjunto de 
serviços de saúde articulados e dispostos em níveis de complexidade crescentes, 
conforme a disposição de tecnologias, que visam à garantia da integralidade da 
assistência à saúde.

A partir da figura a seguir, você poderá visualizar de maneira mais fácil o que 
lhes foi apresentado até o momento, no que se refere à constituição de uma RAS. 
Ilustrativamente, ela apresenta os níveis de complexidade dentro da rede, os serviços 
disponibilizados e a suas relações de complementaridade.
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Uma vez estabelecido o funcionamento de uma RAS, esta deve estar constituída 
dos seguintes elemento/serviços integradores: 

• População específica de uma região de saúde.

• Pontos de atenção em saúde: Unidades Básicas de Saúde (UBS), serviços de 
atendimento secundários e terciários e sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico.

• Sistemas logísticos, a exemplo das centrais de regulação e sistemas de 
gerenciamento e planejamento da RAS.

Fonte: A autora (2015).

Figura 3.4 | Integração dos elementos constituintes da RAS
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1. Ao se tratar de uma RAS, pensa-se logo em uma rede 
determinada para atendimento à saúde da população 
constituída de elementos e serviços que possuem o caráter 
de complementaridade, mediante a um problema de saúde 
do indivíduo. Desta forma podemos observar a representação 
desta hierarquia pelos níveis de complexidade. Sobre esta 
relação entre os níveis, podemos considerar como correta:
a. Disposição de alta tecnologia na atenção básica.
b. Indisponibilidade de um sistema de contrarreferência entre 
os níveis.
c. Presença de sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico 
superiores na alta complexidade.
d. Presença de serviços básicos no nível secundário.
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Em observação desta rede, podemosvisualizar a possibilidade do sistema de saúde 
em atender à população de forma integral, partindo-se da observância das necessidades 
do indivíduo. A partir da porta de entrada, será observada a necessidade do cliente e 
elencado o serviço demandado para a satisfação de suas necessidades, sendo então 
traçado o percurso a ser seguido dentro da RAS e os níveis de complexidade e serviços 
a serem buscados, sejam eles, médico-hospitalares, ambulatoriais ou outras unidades 
integrantes da rede de atenção de determinada região.

Quando tratamos de rede e a inter-relação existente entre seus componentes, 
devemos lançar a atenção para as Linhas de Cuidado (LC) existes, cujo conceito refere-
se à articulação entre os recursos e atividades em saúde, determinadas por diretrizes 
clínicas. Esta articulação ocorre entre as unidades de determinada região para que os 
usuários sejam devidamente encaminhados para assistência de diagnóstico e terapia, 
em resposta às necessidades da população. Deve ser implementada a partir das 
unidades da APS que possui como uma de suas funções a ordenação da RAS.

Os problemas de saúde que não forem resolvidos no nível da atenção 
básica deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade 
tecnológica [...] tais como os ambulatórios de especialidades e os 
serviços de apoio diagnósticos e terapêuticos e de atenção hospitalar 
[...] referência e contrarreferência também funcionam entre serviços 
do mesmo nível de complexidade ou entre os serviços de atenção 
ambulatorial especializada, hospitalares, de reabilitação e de apoio 
diagnóstico e terapêutico. A organização e gestão deste sistema é uma 
responsabilidade da direção municipal do SUS, que deve estabelecer 
parcerias com municípios vizinhos a fim de garantir o atendimento 
necessário à população (SOLLA, CHIORO, 2008, p. 7).

Uma vez considerada a desconexão entre a teoria e a prática, 
muitas vezes, podemos observar problemas no âmbito das 
organizações dos serviços de saúde constituintes da rede, 
bem como na funcionalidade da integração. Muitas vezes, 
encontram-se sistemas fragmentados, fluxos descontínuos, 
com a hegemonia da assistência hospitalar sendo, muitas vezes 
causados pela ineficiência das coordenações dos serviços, bem 
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como de um sistema organizado. Muitos problemas podem ser 
encontrados na gestão das RAS como: escassez de informações 
para o diagnóstico dos serviços das redes; dificuldades estruturais 
– recursos humanos e operacionais e dificuldades de comunicação 
entre as áreas afins.
Este é um problema crônico, passível de análise pelos gestores 
de serviços de saúde, que insistem na busca por uma atenção de 
excelência à população.

A seguir iremos discorrer sobre os serviços constituintes de cada um dos três níveis 
de complexidade existentes, abordando suas características, papel dentro da RAS e os 
serviços que o constituem.

Atenção Primária em Saúde

A Atenção Primária a Saúde (APS), consiste no primeiro nível da atenção à saúde 
(nível primário), orientado por todos os princípios do sistema em que são empregadas 
as tecnologias de baixa densidade e são realizados procedimentos de baixa 
complexidade, simples e baratos, com a capacidade de atender à grande parcela dos 
problemas comuns de saúde da população.

Segundo Matta e Morosini (2009, p. 23), a APS apresenta-se internacionalmente 
como uma estratégia de organização em saúde destinada a responder à maior parte 
das necessidades de saúde da população, de forma regionalizada e sistematizada com 
a integração de ações preventivas as curativas à comunidade. Estes mesmos autores, 
além de conceituar a APS, traçam, em sua obra, os aspectos históricos da formação 
da APS, como poderá ver a seguir.

Desenvolvimento da atenção primária a saúde

A APS foi utilizada pela primeira vez, em 1920, como uma forma de organização 
dos sistemas de saúde no Relatório Dawson, desenvolvido por Bertrand Dawson, que 
se constitui de um documento do governo inglês que buscou se opor ao modelo 
americano proposto por Abrahan Flexner (modelo flexineriano), voltado para a 
valorização das ações curativas, com a evolução dos métodos terapêuticos. Naquele 
momento, existia a preocupação dos governantes ingleses com os elevados custos e 
avanços da complexidade da atenção médica acompanhada da baixa resolutividade 
encontrada naquele momento. Este modeloconstituiu-se de uma referência para o 
modelo inglês de atenção em saúde.
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Por meio do modelo acima exposto, o governo 
inglês passou a influenciar o mundo todo, considerando 
também, a forma de organização das APS voltadas 
para a resolução dos problemas de saúde por meio 
do atendimento prestado por médicos clínicos gerais. 
Os casos sem possibilidade de serem solucionados 
por eles com os recursos disponíveis na APS deveriam 
ser direcionados para centros de atenção secundária, 
com presença de especialidades médicas variadas, 
que atendessem às necessidades do cliente ou ainda, 
aquelas que disponibilizem de leitos de internação. 
Iniciou-se, naquele momento, a constituição da 
hierarquização dos serviços de atenção à saúde em 
níveis de complexidade.

Em 1978, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
realizou a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em Alma-
Ata, no Cazaquistão. Naquele momento foram propostos acordos entre os países 
para a APS, constituindo a declaração de Alma-Ata, como um pacote amplo de 
cuidados, considerando a universalidade e saúde como direito de todos e propondo 
a determinação de serviços locais centrados nas necessidades da população, 
com atuação de equipes multidisciplinares constituídas de médicos, enfermeiros, 
parteiras, auxiliares e agentes comunitários. Ainda, estabelecia a participação social da 
comunidade na gestão, com o controle das atividades inerentes a ela. Nem todas as 
suas metas forma atingidas, no entanto, os ideais das APS foram fundamentais para as 
Reformas Sanitárias ocorridas na década de 80 e 90 (MATTA: MOROSINI, 2009).

Fonte: Disponível em: <http://
pt.slideshare.net/leosavassi/a-relao-
mdico-paciente-e-sua-quebra-em-
uma-sociedade-em-massa>. Acesso 
em: 30 mar. 2015.

Figura 3.6 | Bertrand Dawson, 
elaborador do Relatório 
Dawson

Declaração de Alma-Ata
Foi originada da "Conferência Internacional sobre Cuidados Primários 
de Saúde" realizada em 1978 e considerava que:
[...] Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde 
baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 
fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance 
universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena 
participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter 
em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 
automedicação. Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do 
país, do qual constituem a função central e o foco principal, quanto 
do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 
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Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da 
comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados 
de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde 
pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um 
continuado processo de assistência à saúde”. (OMS, 1978, p. 1-2).

O documento supracitado, propôs, como elementos constituintes do sistema 
da APS nos diversos países, a educação em saúde direcionada para a prevenção e 
proteção à saúde; os serviços de educação em nutrição adequada; tratamento da 
água e saneamento, como medida de prevenção de agravos a saúde e doenças 
endêmicas; cuidados a saúde materna e infantil; as ações de planejamento familiar; a 
atenção em programas de imunização; ações de prevenção e controle de endemias; 
e no que tange as ações curativas, o tratamento de doenças comuns e fornecimento 
de medicamentos.

No Brasil, algumas formas de APS forma desenvolvidas no século XX, como a 
presença de centros de saúde que restringiam suas atividades a educação sanitária 
apesar de possuírem as linhas de cuidado preventivas e curativas. A partir daí foram 
identificados posteriores acontecimentos históricos.

Em 1940 aconteceu a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), com 
o desenvolvimento de ações curativas e preventivas, restritas a doenças infecciosas 
e carenciais. Mais tarde, na década de 70, com o objetivo de proporcionar diversos 
atendimentos médicos à uma população excluída de acesso à saúde, foi criado o 
Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento do Nordeste (PIASS) 
que se caracterizou como uma ação de baixa resolutividade devido a seu caráter 
focalizado em uma região específica.

A Reforma Sanitária, ocorrida após, veio incorporar os ideais das APS ao movimento 
reformista, considerando a necessidade de reorientação do modelo assistencial. Este 
era o momento de crise do modelo médico centralizador do Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), surgindo as Ações Integradas de 
Saúde (AIS), que propunham um sistema de saúde unificado e descentralizado, voltado 
a integralidade das ações.

Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, foi viabilizada a 
construção de uma política de Assistência Básica de Saúde (ABS) reorientada. A partir 
de então, a ABS passou a ser considerada o contato primário e prioritário da população 
com o sistema de saúde.

Neste momento, o desenvolvimento da ABS no Brasil ocorrei em consonância 
com os princípios do SUS, considerando principalmente a saúde como um direito de 
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todos e dever do estado, conforme estabelecido no artigo 196 da Constituição Federal 
de 1988:

A regionalização e hierarquização, já tão discutidas anteriormente, nesta mesma 
unidade, foram pontos fortes de estruturação da RAS e de apoio ao funcionamento da 
ABS, juntamente com outras diretrizes conforme determinado consta no artigo 196 da 
mesma Constituição Federal:

Em 2006, foi aprovada a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)(BRASIL, 2006, 
p. 10), que por sua vez, definiua ABS como:

[...] saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988, seção II).

[...] I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. 
(BRASIL, 1988, seção II).

[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, 
o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É 
desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, 
democráticas e participativas [...]. É o contato preferencial dos usuários 
com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, 
da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e da 
continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, 
da equidade e da participação social. [...]. A atenção básica tem a Saúde 
da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo 
com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

Leia a Seção II da Constituição Federal de 1988, no link abaixo e entenda 
mais sobre a implantação do SUS e suas contribuições para a ABS:
<http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislacao/arquivo/01_
Constituicao.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2015.
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A referida política determina critérios necessários 
para o atendimento básico a população, discorrendo 
sobre a estrutura física da ABS, recursos humanos 
para o desenvolvimento da assistência a população, 
bem como, recursos materiais e equipamentos 
para o desenvolvimento do trabalho.

No que se refere à estrutura física, a ABS deverá 
contar com Unidades Básicas de Saúde (UBS) que 
possuam consultório médico, odontológico e de 
enfermagem, além das áreas de recepção, local 
para arquivos e registros, área de cuidados de 
enfermagem, sala de vacina e sanitários. A equipe 
de recursos humanos deverá ser multiprofissional, 
composta por médico, enfermeiro, dentista, auxiliar de odontologia ou técnico em 
higiene dental, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, entre 
outros.

Além de estrutura física e disponibilização de recursos humanos, cada UBS 
deverá contar com equipamentos e materiais necessários para atender as prioridades 
definidas para a saúde local dentro do nível de complexidade estabelecido no âmbito 
básico de assistência à saúde. O estoque de insumos deverá estar de acordo com a 
quantidade necessária para a plena execução das atividades e funcionamento dos 
serviços, incluindo especialmente, os medicamentos disponibilizados pelo sistema.

Uma vez estabelecidos os aspectos estruturais para o funcionamento da ABS, deve-
se voltar a atenção para alguns aspectos operacionais relacionados. Desta forma, cada 
UBS deverá ter sua inscrição efetivada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde, atentando-se para as normas sanitárias 
estabelecidas. Além disso, considerando que a ABS é constituinte importante da RAS, 
faz-se necessário que incorpore os fluxos de referência e contra referência para o 
encaminhamento de casos a serviços especializados ou de maior complexidade.

Fonte: Disponível em: <http://www.
saude.rs. gov.br /conteudo/335/?Aten%C
3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica_ou _Prim 
%C3%A1ria>. Acesso em: 30 mar. 2015.

Figura 3.7 | Atenção Básica 
em Saúde

[...] O Programa Saúde da Família (PSF) se constitui em uma estratégia de 
reorganização do sistema de atenção à saúde para o Sistema Único de 
Saúde (SUS), sendo descrito como ferramenta de promoção de equidade 
na oferta de serviços (GIANINI, NOVAES, CESAR, 2005, p. 1).
Esse programa foi difundido no Brasil, a partir de 1996, como uma área 
da atenção primária, voltando-se para o atendimento da família como 
núcleo, em consonância com os princípios do SUS. No desenvolvimento 
das atividades, busca a integração com a comunidade, realiza a busca 
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Nível secundário de assistência àsaúde: ambulatorial, pronto-atendimento, serviço 
de atendimento móvel de urgência, hospitais secundários

A atenção secundária à saúde, ou de média complexidade, é formada por 
serviços, no âmbito ambulatorial e hospitalar. Possui artefatos tecnológicos 
intermediários superiores à atenção primária e inferiores à atenção terciária. Nestes 
serviços, operacionalizam-se atendimentos e realizam-se procedimentos de média 
complexidade, incorporando serviços de medicina especializada, nas mais diversas 
áreas, estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico de média complexidade, além de 
atendimento de urgência e emergência.

Em suma, a média complexidade de atenção à saúde, vislumbra serviços que 
atendam aos principais agravos de saúde, tendo a disponibilidade de profissionais 
especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e 
tratamento condizente com a complexidade a ela estabelecida. 

de situações que exigem intervenção precoce e oportuna, valorizando as 
ações de prevenção e educação em saúde. Deve contar com o trabalho 
de equipe multiprofissional, que realiza parte de seu trabalho em contato 
direto com o indivíduo e o meio em que vive, conhecendo, além de 
aspectos relacionados a sua saúde, os potenciais riscos inerentes as 
condições e hábitos de vida e ambiente. Segundo Rosa e Labete (2005, 
p. 2), as equipes de PSF possuem a capacidade de resolver até 85% dos 
problemas de saúde da população por ele assistidas, se executado de 
forma adequada. Consequentemente, previnem-se doenças, evitam-se 
internações e melhora-se a qualidade de vida da população.

Fonte: Erdmann, Andrade, Mello, Drago (2013)

Figura 3.8 | Organização da atenção secundária em saúde

A atenção secundária no sistema de cuidado em saúde: estrutura e organização das práticas na rede de atenção
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Nível terciário de assistência à saúde

Conjunto de serviços que envolve alta tecnologia, profissionais especializados e um 
alto custo de operacionalização, com a integração aos demais serviços de atenção à 
saúde (baixa e média complexidade e a atenção básica. 

As principais áreas que compõem os serviços de alta complexidade são, entre 
outros, serviços de diálise ao portador de doença renal crônica, serviços de oncologia, 
cirurgia cardiovascular pediátrica e adultos, cirurgia vascular, serviços de cardiologia 
intervencionista, serviços de tráumato-ortopedia, neurocirurgia, atendimento a 
portadores de fissuras labiopalatais; procedimentos para a avaliação, assistência ao 
paciente queimado; cirurgia bariátrica (para portadores de obesidade); outros serviços 
de cirurgia de alta complexidade e o tratamento dos transtornos respiratórios do sono 
(BRASIL, 2007).

2. A rede de atenção à saúde se baseia na organização dos 
serviços de forma que cada um deles seja responsável por 
um tipo de atendimento à população, ou seja, de maneira 
hierarquizada, em níveis de complexidade. Considere 
um município X, com 20.000 habitantes, que possui três 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um hospital que oferecem 
atendimento com grau de tecnologia mediano. Ao necessitar 
de tratamento com maiores recursos tecnológicos, o cliente 
destes serviços deve ser encaminhado a uma cidade Y vizinha. 
Neste caso podemos considerar que este município possui:

a. Apenas serviços de média e alta complexidade.

b. Apenas serviços de média complexidade.

c. Apenas serviços de baixa e média complexidade.

d. Apenas serviços de baixa complexidade.

Segundo Erdmann, Andrade, Mello e Drago (2013, p. 1), este nível de atenção à 
saúde é considerado como o "gargalo" na efetivação da Rede de Atenção à Saúde, 
uma vez que nele se concentram os casos de atenção em saúde que não puderam 
ser solucionados no nível primário e no terciário.
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Seção 2

Tipos de serviço que compõem o sistema de 
prestação de assistência à saúde

Neste momento discutiremos alguns serviços que compõem a RAS e suas 
particularidades enfocando na assistência médico-hospitalar, unidades ambulatoriais 
e centros de apoio e diagnóstico, oportunizando conhecer as diferentes características 
dos serviços supracitados, além de observá-los como integrantes de um sistema, 
com diferenças operacionais, porém com uma importante complementariedade no 
interior da RAS.

Após a discussão do tema supracitadoserá oportunizado ao aluno conhecer o 
planejamento estratégico no âmbito da organização e operacionalização da RAS, 
diversos níveis de complexidade.

2.1 Assistência médico-hospitalar

A assistência médico-hospitalar é conhecida como uma das mais complexas 
áreas dentro de um sistema de saúde, uma vez que se apresenta como o local 
onde estão inseridos graus mais altos de tecnologia e de medidas terapêuticas. Sua 
existência permeia dois níveis de complexidade em saúde, que variam de acordo 
com a disponibilidade de recursos, sendo eles o secundário que presta a assistência 
de média complexidade) e o terciário, caracterizado como a alta complexidade de 
assistência à saúde.

Refletindo sobre a assistência médico-hospitalar de média complexidade 
podemos considerar aquelas instituições que possuem capacidade de atendimento 
à população com serviços de urgência e emergência como porta de entrada e 
demais serviços de cuidado a saúde (terapêuticos e diagnósticos) com grau mediano 
de tecnologia de suporte. Presta atendimento em grau intermediário entre a atenção 
básica (nível primário) e a alta complexidade, onde podemos encontrar hospitais de 
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grande porte.

Os serviços hospitalares de grande porte, ou seja, as instituições de alta 
complexidade são aquelas cujo suporte terapêutico, de cuidado e de diagnóstico 
conta com grande investimento em tecnologia e possui a capacidade de atender às 
situações de emergência de diversos níveis de complexidade, dos menos aos mais 
complexos casos de saúde.

Nas duas situações acima descritas podemos observar sistema hospitalares 
que, segundo Tajra (2008, p. 32), consistem em um complexoempresarial, com 
especificidades, em que o desenvolvimento do trabalho se pautanas atividades de 
diversas miniempresas em seu interior, especializadas e com processos de trabalho 
específicos, o que nos apresenta a departamentalização do serviço hospitalar, cujo 
conteúdo será melhor explorado na próxima unidade.

Neste contexto, abre-se um panorama de serviços de saúde organizados com 
base em unidades de trabalho e departamentos, com caráter especializado, e com 
processos de trabalho e atividades e características específicas e muitas vezes 
possuindo uma gestão própria orientada hierarquicamente por departamentos 
superiores e por seu planejamento estratégico. Podemos considerar como 
“departamentos”, unidades intra-hospitalares específicas de trabalho que, no entanto, 
possuem relação de interdependência evidenciada no transcorrer dos processos de 
trabalho e desenvolvimento das atividades.

De forma geral podemos considerar os diversos setores como departamentos 
no interior de uma organização hospitalar, sendo eles as unidades assistenciais de 
internação clínica e cirúrgica, adultos e pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
adulto, pediátrica e neonatal, Centro Cirúrgico (CC), Central de Material Esterilizado 
(CME), ambulatórios, Serviço de Higiene Hospitalar, Serviço de Nutrição e Dietética 
(SND), lavanderia, centros de imagens, serviço de manutenção, serviço de hotelaria, 
serviço de transporte, setores administrativos, entre outros.

A figura a seguir ilustra de maneira simples e didática as relações existentes entre 
as áreas (departamentos) de serviços médico-hospitalar, de uma instituição de alta 
complexidade que possui desde serviços de urgência e emergência médica, UTIs e 
que estão munidos de artefatos tecnológicos de alta e/ou média complexidade até 
áreas de atenção ambulatorial.

A composição das unidades hospitalares varia de acordo com a que se destina, 
ou seja, adequa-se ao perfil institucional que se deseja obter e a identidade da 
organização.

Mesmo que enxerguemos grandes avanços originados da especialização das 
áreas e consequente departamentalização, torna-se imperativo considerar que a 
partir deste cenário, novos e complexos desafios são impostos às equipes gestoras 
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em saúde. Bernardes et al. (2007), considera que isto acontece pelo fato de que, a 
especialização das atividades médicas, com a decomposição do serviço em diversas 
atividades que possuem especificidades próprias, passa a criar também um número 
grande de coordenadores e supervisores dos processos de organização do cuidado.

A complexidade tão evidenciada no cotidiano hospitalar deve-se pela aplicação 
das tecnologias, do desenvolvimento das relações de trabalho, da necessidade 
crescente de aperfeiçoamento profissional, bem como da mudança nas diversas 
relações existentes na organização, seja ela com o ambiente interno, ou com o 
ambiente externo. Neto e Malik (2007) propuseram um cenário para a área da 
saúde, com alguns elementos que influenciam no serviço hospitalar em nível de 
complexidade nele existentes:

Fonte: Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/fen_revista/v10/n2/v10n2a16.htm>. Acesso em: 5 mar. 2015.

Figura 3.9 | Composição e integração de unidades hospitalares

Hotelaria hospitalar como departamento
Atualmente muito se valoriza Hotelaria Hospitalar como importante 
departamento em uma instituição hospitalar, uma vez que consiste em 
uma tendência moderna que reúne os recursos tecnológicos, o conforto 
e a segurança na hospitalidade. Uma vez que o seu intuito é garantir o 
aprimoramento do sistema hospitalar, esta importante área permite 
oferecer qualidade e garantir a satisfação para o cliente. Considera-
se, a partir das ideologias da hotelaria, que os hospitais consistem em 
instituições complexas e que necessitam de uma estrutura física humana, 
com a capacidade de minimizar as situações traumáticas ao paciente.
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Aspectos demográficos: este elemento possui como grande determinante o 
envelhecimento que se manifestou a partir do século XX, concomitante à queda 
da mortalidade infantil e à redução da fecundidade. Este envelhecimento da 
população levou ao aumento no consumo dos serviços de saúde, uma vez que 
uma população envelhecida apresenta maior incidência de doenças crônicas, que 
demanda frequentes atendimentos. Consiste em um elemento de impacto de todo 
o cenário da saúde, ou seja, geram reflexos em quaisquer área e nível assistencial, 
sejam primários, secundários ou terciários.

Perfil epidemiológico: também se constitui de um elemento presente nas diversas 
áreas de assistência à saúde, com o retrato da realidade das doenças incidentes 
e prevalentes na comunidade. Possui caráter previsível. Desta forma, no contexto 
da globalização, percebe-se com o passar dos anos, a queda na mortalidade por 
moléstias infectocontagiosas, com o aumento da mortalidade por doenças crônico-
degenerativas e causas externas (acidentes, homicídios etc.). Esta mudança no 
perfil de adoecimento e mortalidade da população impacta na maior utilização dos 
serviços de saúde. Eleva-se a necessidade por tecnologia e o tempo de cuidados 
a este paciente, gerando a potencialização dos gastos dos serviços de saúde, em 
especial, hospitalares.

Recursos humanos: com o passar no tempo, mais especificamente, a partir da 
década de 50, muitas outras especialidades e outros profissionais foram surgindo 
e sendo reconhecidos no ambiente de assistência à saúde (psicólogos, biólogos, 
fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, biomédicos, 
bem como técnicos de diversas áreas). Concomitante a isto, aumentou-se a oferta 
de cursos de formação para as referidas áreas gerando um crescimento exponencial 
no número de egressos que são disponibilizados para o mercado de trabalho da 
saúde. Este fato gera, constantemente, uma competitividade, com disputas entre 
os profissionais para a ocupação de espaço e garantia de empregos, tendo as 
organizações de saúde a competência de integrar a esta nova realidade a capacitação 
de organizar seu serviço para absorver esta áreas emergentes, bem como seus 
profissionais, considerando a necessidade de considerar a relação destes fatos com 
a integralidade do cuidado, pois cada um destes profissionais quergarantir a presença 
do seu saber específico, sem considerar outros, potencialmente complementares. 
Dentro deste contexto, os gestores devem se atentar para a não ocorrência de 
prejuízos à multidisciplinaridade que fica dificultado com a especialização do cuidado 
em saúde, apesar de ser verdadeiramente factível.

Biotecnologia inserida nos serviços de saúde: falamos anteriormente da 
necessidade crescente de inserção de tecnologias nos ambientes de assistência 
à saúde, bem como, demanda por aperfeiçoamento do cuidado, como resposta 
ao aumento das doenças crônico-degenerativas. Este acontecimento teve início 
a partir do século XX com a busca crescente por biotecnologias (novas drogas, 
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equipamentos, materiais médicos e alternativas terapêuticas modernas e eficazes). É 
claro também que, na medida em que estes avanços acontecem, ocorre o impacto 
nos serviços de saúde: aumento da qualidade do cuidado e de vida dos clientes, 
devido à busca por melhores produtos; aumento dos custos (produtos de ponta 
tendem a ser mais caros); maior lucratividade, pois oferece-semaior qualidade, 
sendo, desta forma um aspecto atrativo.

Custo: soma-se aqui o acréscimo nos custos dos insumos utilizados em saúde, a 
inflação existente no setor, uma vez que preços na saúde crescem mais em relação 
à economia em geral. A isto associa-se a crescente demanda por um serviço de 
constante imprescindibilidade.

Exigência do cliente: desenvolvimento de uma nova consciência do cidadão no 
mundo atual, derivada dos avanços culturais, intelectuais e sociais e apoiada pela 

Densidade tecnológica
[...] Os serviços que compõem o sistema devem estar aptos, dentro do 
limite de sua complexidade e capacidade tecnológica, a resolver os 
problemas de saúde que levam os usuários a procurá-los em cada nível 
de assistência. Para que sejam ofertados com qualidade, segurança e 
dentro de padrões de sustentabilidade econômico-financeira, devem 
ser ofertados em conformidade com parâmetros de planejamento 
baseados em necessidades de saúde. A disposição da oferta a partir 
da lógica de mercado e do modelo médico-hegemônico, baseado 
em procedimentos, tem determinado um padrão marcado pela 
irracionalidade, gerando profundas iniquidades, com sobreposição 
de oferta de serviços em determinadas áreas e vazios assistenciais em 
outras, além de um custo insustentável, tanto para o SUS como para a 
saúde suplementar. (SOLLA, GIORO, 2008, p. 4).

Mediante esta discussão, pensa-se logo na inserção da tecnologia 
como, também, forma de se obter vantagem financeira, uma 
vez que um produto biotecnológico de qualidade gera maior 
possibilidade de comercialização para o produtor. Assim, 
pergunta-se: como inserir a tecnologia no ambiente de saúde, 
de maneira eficaz, respondendo às necessidades dos clientes, 
sem atender às demandas de negócios instaladas?
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Constituição Brasileira de 1988, pelo Código de Defesa do Consumidor e pelos 
princípios trazidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Estes trouxeram condições 
para que as pessoas passassem a exigir mais por seus direitos.

Legislações e agências reguladoras: existe um fato aqui relacionado com a 
insatisfação da área de assistência à saúde com a ação regulatória do Estado, 
representado pelas agências criadas a partir do final do século XX – Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – 
que desenvolvem diversas intervenções no mercado da saúde, inclusive nos preços 
dos produtos.

Equidade: é um componente muito debatido,em discussões baseadas mais em 
opiniõesque em conhecimento, pois a noção da equidade como princípio do sistema 
de saúde brasileiroresulta do alto grau de exclusão social vigente. Não há mais espaço 
para filas cartesianas, por “ordem de chegada”, desde as esperas para atendimento em 
unidades de urgência/emergência até aquelas para transplantes de órgãos.

Oferta de leitos: os prejuízos na oferta de leitos é um reflexo dos problemas 
com o planejamento urbano e segundo dados do CNES (Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde), 2,2% dos leitos nacionais são de UTI e 22,8% dos leitos 
estão alocados em hospitais pequenos, com menos de cinquenta leitos. Resultado 
disso é pressão sobre as fontes de recursos e modelo assistencial pouco eficaz, 
gerando busca por cada vez mais produtos e serviços de saúde.

O sistema hospitalar compreende um posto preferencial dentro da 
RAS, uma vez que possui, em diversos situações, a capacidade de 
resolução dos diversos agravos à saúde. Nele pode-se encontrar 
a complexidade instalada tanto nas áreas assistenciais quanto na 
gestão, que, por sua vez, necessita lançar mão de planejamento, 
pesquisa, avaliação e desenvolvimento para a busca da qualidade 
(LONDOÑO, 2002, p. 1).

1. Antônio Carlos é um gestor em uma instituição hospitalar 
onde pode ser encontrada a mais alta tecnologia da região. 
Possui, 300 leitos para atendimentos clínicos e cirúrgicos 
diversos, bem como variados setores com atividades 
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Na próxima unidade traçaremos maiores detalhes sobre o complexo ambiente 
hospitalar e o papel da gestão no desenvolvimento do planejamento em saúde 
destas instituições.

específicas, a exemplo de um Serviço de Educação e Pesquisa 
e de Hotelaria Hospitalar. Ele busca promover a elaboração 
anual do planejamento estratégico partindo das iniciativas 
da alta gestão e procurando envolver os demais profissionais 
da organização, determinando, em conjunto, os objetivos e 
metas a serem cumpridos e desenvolvendo as estratégias a 
serem seguidas. Podemos considerar que este profissional:

a. Atua em um serviço de média complexidade com processos 
de trabalho direcionados por meio de planejamento 
estratégico.

b. Utiliza o planejamento estratégico como ferramenta 
gerencial em uma instituição não departamentalizada.

c. Desenvolve suas atividades em um serviço hospitalar de 
alta complexidade que possui a departamentalização como 
característica da estrutura organizacional.

d. Busca atingir os objetivos e metas institucionais com base 
em decisões empíricas centralizadas na alta gestão.

2.2 Unidades de assistência ambulatorial

Como já vimos anteriormente, a organização do SUS propõe o estabelecimento 
e manutenção de uma rede de serviços estabelecidos de forma organizada, 
regionalizada e hierarquizada com acesso a um conjunto de ações assistenciais, nos 
diversos níveis de complexidade, deste a atenção básica até a atenção hospitalar, 
incluindo a assistência ambulatorial.

Conceitualmente, consiste no desenvolvimento deserviços ambulatoriais 
especializados cujo atendimentonão exige uma estrutura mais complexa de 
atendimento. Neste tipo de atendimento, os usuários têm acesso desde a consultas 
médicas especializadas, a serviços de apoio diagnóstico e terapêutico até a realização 
de curativos, de pequenas cirurgias e de outros procedimentos.

Os serviços ambulatoriais especializados podem também ser denominados, 
Ambulatório de Especialidades Médicas, Centro de Referência Especializada e 
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Núcleo de Especialidades da Saúde, dependendo do momento histórico em que se 
insere etc.

Já em 1977, o Ministério da Saúde conceituava a assistência ambulatorial como 
“[...] a prestação de serviços de saúde a pacientes em estabelecimento (de saúde), 
em regime de não internação”. (BRASIL, 1977, p. 9).

Os serviços ambulatoriais públicos possuem abrangência regional e a amplitude 
de seu atendimento depende da abrangência geográfica e populacional a eles 
reportado e permanece sob a gestão das secretarias municipais ou estaduais de 
saúde. Dentro da RAS, estas unidades atuam como referência para os casos 
encaminhados pela atenção básica em saúde, ou ainda, aqueles que recebem alta 
do atendimento hospitalar e necessitam de acompanhamento posterior.

Os serviços ambulatoriais de média complexidade são compostos por ações 
que buscam atender a diversos problemas de saúde da população, cuja prática 
demanda recursos e profissionais especializados com tecnologias que possibilitem 
o alcance da economia de escala. Esta por sua vez, permite que os procedimentos 
e atendimentos sejam realizados, com aumento na produção, sem que haja um 
aumento significativo nos custos. O incentivo a esta prática deve-se ao incremento 
no custo em saúde, derivado da necessidade de desenvolvimento de pesquisas, 
capacitações e incorporação tecnológicas. Estes aspectos exigem a atenção do 
gestor para atingir o ganho em escala, com eficiência e simplificação da assistência.

Você considera que os serviços de referência e 
contrarreferência da RAS no seu município, respondem às 
necessidades de comunicação entre a atenção básica e a 
atenção ambulatorial especializada?

2.3 Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico

O Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) consiste em uma modalidade 
de prestação de serviços RAS, caracterizada por um agrupamento de atividades que 
tem como objetivo esclarecer ou confirmar diagnósticos ou realizar procedimentos 
terapêuticos específicos, bem como viabilizar o acompanhamento do tratamento 
do paciente, passível de controles por meio de exames complementares. Utiliza 
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2.4 Planejamento das ações nos diversos níveis de complexidade

Como já vimos nas unidades anteriores, o planejamento em saúde consiste 
numa das mais importantes ações gerenciais, estabelecidas para o efetivo alcance 
das metas dos serviços de saúde. Considerando-se os níveis de complexidade em 
saúde (atenção básica, de média e de alta complexidade), cabe aos gestores a busca 
por estratégias de gestão e planejamento que viabilizem a organização dos serviços 
e ações de acordo com as características a eles inerentes. No âmbito do SUS, o 
planejamento das ações voltadas a estes três níveis de complexidade, bem como o 
controle, avaliação e fiscalização das ações de saúde devem partir das três esferas 
do governo. 

No que tange à definição de responsabilidades e ponto de partida para 
planejamento no âmbito do SUS, inicialmente, é de responsabilidade do Ministério 
da Saúde (MS) definir quais as redes integradas de assistência e como coordená-las; 
identificar serviços estaduais e municipais referências para determinação de padrões 
técnicos de assistência; coordenar o Sistema Nacional de Auditoria (SNA); fazer a 
coordenação financeira do SUS em todo o território nacional, contando com o 
apoio das demais esferas do governo, em cooperação técnica com as outras esferas 
de governo.

No âmbito estadual, cabe às Secretarias de Saúde, o controle das redes 
hierarquizadas do SUS; a identificação das instituições hospitalares de referência; 
a gestão dos sistemas de alta complexidade de referência estadual e regional; e a 
realização da gestão dos setores sob seu domínio administrativo.

As ações gerenciais dos municípios devem se incumbir do planejamento, 
organização, controle e avaliação dos serviços de saúde no âmbito do município, 
além de participar do planejamento das ações da rede regionalizada de assistência à 
saúde, articuladamente a direção estadual.

Considerando a área da saúde como um complexo de rede organizada de 

recursos da fonte financiadora, seja ela, SUS, particular ou da saúde suplementar 
(convênios), com a finalidade de prestar os serviços acima descritos aos clientes 
externos, internos ou de emergência de um serviço de saúde.

Entre os exames oportunizados por estes serviços podem-se destacar os 
laboratoriais, com a realização das mais variadas análises, cujo elemento de análise 
consiste em material biológico (sangue, urina e outros); exames radiográficos 
simples e/ou contrastados; exames de ultrassonografia; endoscopia e colonoscopia; 
eletrocardiograma; ecocardiograma; tomografia computadorizada e outros exames 
especializados e específicos.
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forma hierarquizada, as responsabilidades de gestão em saúde de todos os níveis 
(federal, estadual e municipal), envolve a plena execução das ações em busca da 
assertividade e bons resultados pautados na execução de um plano de trabalho 
organizado, planejado, com as intervenções definidas. Para o conjunto destas ações 
dá-se o nome de Planejamento Estratégico (PE).

Para reforçar o conceito, já bastante discutido nas unidades anteriores, Perez 
(2002, p. 48), define o PE como “[...] processo mediante o qual quem toma as decisões 
em uma organização [...] obtém as informações e que, a partir delas, elabora os fins 
(metas) que com os meios e os recursos, permitem a ele elaborar os planos”.

Os processos PE no âmbito da saúde buscam a criação de estratégias de ações 
a serem implementadas para a correção de necessidades dos serviços. Para tanto, 
nos diversos níveis de complexidade, inicia-se com o levantamento de informações 
sobre a saúde da área considerando a regionalização, necessidades da população 
atendida e os principais problemas de saúde que as acometem. Com isso, chega-se 
a um diagnóstico situacional de saúde, que segundoPerez (2002, p. 48) permitirá ao 
gestor, nos determinados contextos saber “onde está, aonde quer chegar e o que 
fará para alcançar”.

Podemos destacar quatro áreas de diagnósticos que predominam no âmbito do 
planejamento em saúde nos três níveis de complexidade. O primeiro deles se refere 
àinexistência de procedimentos e serviços de saúde específicos em determinada 
região. Neste momento, a análise do problema deve enfatizar a real necessidade 
de procedimentos na região, sua capacidade de custeio com base na relação custo 
versus utilização do produto ou serviço.

Trago aqui um exemplo para ilustrar o acima supracitado. Imagine a inexistência, 
em determinada região, de um tomógrafo, equipamento utilizado para um 
determinado exame de diagnóstico por imagem. O diagnóstico (inexistência do 
referido recurso) deverá ser analisado a partir das necessidades reais da população, 
considerando a densidade populacional e os serviços disponíveis na região. Além 
disso, fica passível de análise a possível utilização deste equipamento e se isto 
custearia a seu funcionamento (custo versus utilização).

O segundo exemplo refere-se à incapacidade dos serviços de saúde existentes 
derivado da ampliação da acessibilidade da população aos serviços médicos e 
consequentemente, necessidades maiores de medidas diagnósticas e terapêuticas. 
Na análise deste problema diagnosticado, deve-se refletir sobre as necessidades 
de saúde da região e sobre os investimentos a serem realizados na ampliação do 
serviço, considerando seu tipo, em que nível de complexidade se inserem e o nível 
de gestão responsável pelo planejamento.

No que se refere aos recursos financeiros, identificamos um terceiro diagnóstico 
passível de análise: a existência de capacidade física e humana adequada que, no 
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entanto, sofre com a insuficiência de recursos financeiros para manutenção. Esta 
realidade pode ser encontrada em serviços em que a capacidade era superior à da 
demanda por atendimento, no momento em que fora construído e que, com o 
crescimento do acesso os serviços de saúde, suportaria a demanda, caso existissem 
recursos apropriados para este fim.

Um quarto diagnóstico pode ser realizado a partir de uma análise estratégica 
sobre a RAS: a oferta superior às necessidades de saúde da população, derivado 
do não planejamento da infraestrutura da região. Como exemplo, podemos 
citar a quantidade excessiva de leitos em determinados serviços, originado do 
encaminhamento de diversos procedimentos terapêuticos para serem realizados 
em níveis ambulatoriais de assistência à saúde.

Voltando à discussão do planejamento estratégico, podemos nos aproximar de 
algumas situações diagnósticas que se podem realizar a partir da análise dos diversos 
serviços que compõem a RAS. A partir deste diagnóstico, definem-se as prioridades 
e buscam-se definir os objetivos e metas a serem atingidos. Com a determinação 
dos objetivos, torna-se factível a determinação das propostas de intervenção. Estas, 
por sua vez, dependendo do contexto em que se inserem, envolverão modificações 
estruturaisno sistema, bem como a ampliação e/ou criação de novos serviços ou 
programas de saúde. Cabe ressaltar que, neste processo da execução do PE, o 
gestor controla os planos e após as execuções, deve realizar o seguimento, uma 
vez que poderão ser modificados conforme as circunstâncias. Este processo visa 
não apenas à correção de problemas inerentes à operacionalização da assistência à 
saúde da população ou determinação de novas ações, mas também ao aumento da 
eficiência no atendimento e otimização de recursos.

Tancredi, Barrios e Ferreira (1998, apud Brasil 2007, p. 35) ressaltam a importância 
do planejamento no gerenciamento adequado de recursos:

[...] não devemos nos esquecer de que no setor da saúde gerenciamos 
recursos escassos para necessidades ilimitadas. Gerenciar esses 
recursos de forma adequada nos remete à responsabilidade de planejar 
adequadamente, de modo que os objetivos operacionais convirjam em 
direção à realidade sanitária dos cidadãos que utilizam esses serviços.

Ao fim de um processo de planejamento e implementação de ações, nos 
diversos níveis, prevê-se o incremento na qualidade assistencial, de forma a manter 
a acessibilidade do usuário, a integralidade do atendimento, bem como a efetividade 
da assistência no nível regional de saúde. Os resultados obtidos a partir das ações 
estratégicas implementadas, mesmo que definidas para um determinado nível de 
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complexidade em saúde, deverá beneficiar os outros níveis, considerando a relação 
entre os mesmos na prestação de assistência à saúde da população.

2. De que forma o planejamento estratégico pode representar 
uma ferramenta gerencial importante na administração da 
Rede de Atenção à Saúde?

Nesta unidade você aprendeu que:

A Rede de Assistência à Saúde – RAS consiste na determinação da 
hierarquização da saúde uma vez que é composta dos três níveis 
de atenção à saúde e busca tecer relações de complementariedade 
no atendimento à população.

A RAS é composta por serviços de atenção à saúde em três níveis: 
atenção básica, média e alta complexidade.

A atenção básica constitui-se de atendimento de baixa 
complexidade e é definida como a porta de entrada da população 
para a RAS, como ponto de partida para o delineamento da rede.

O nível de média complexidade compreende serviços de 
atendimento médico-hospitalar de nível secundário, bem como 
unidades de pronto-atendimento e serviços ambulatoriais e de 
diagnóstico.

A alta complexidade é responsável por absorver os clientes cuja 
resolutividade do problema não fora efetivada nos níveis primários 
e secundários, dispondo de uma complexo tecnológico superior e 
medidas terapêuticas de alta complexidade.

O planejamento estratégico deve ocorrer em quaisquer dos níveis 
de atenção à saúde, com benefícios para a RAS. Nele realiza-se um 
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diagnóstico situacional e a partir de então traçam-se os objetivos e 
metas e os planos de ação a serem executados.

Nesta unidade, você pôde adquirir conhecimentos sobre 
alguns aspectos relacionados à organização dos serviços de 
saúde, partindo da ideia de Rede de Atenção à Saúde (RAS). 
Esta referida rede se apresenta como um complexo sistema 
de saúde, com elementos integrantes que se inter-relacionam 
e se complementam, cada qual com determinados aportes 
tecnológicos e capacidade operacional, de acordo com o nível 
de complexidade que os caracteriza.
Esta possui a atenção básica como a “ideal” porta de entrada do 
indivíduo neste complexo sistema e, em casos cuja capacidade 
básica não seja resolutiva para o problema de saúde instalado, os 
serviços constituintes dos níveis secundário e/ou terciário agem 
de forma complementar, oferecendo cuidados e processos 
terapêuticos e diagnósticos de média e/ou alto grau tecnológico, 
de acordo com as necessidades do cliente.
Mediante esta complexidade da rede supracitada, a realidade dos 
serviços de saúde exige do gestor o desenvolvimento de técnicas 
administrativas que garantam a boa governança e manutenção 
da integridade da RAS, nos seus diversos níveis, bem como em 
seus serviços de saúde integrantes. O planejamento em saúde, 
mais propriamente dita, consiste em uma ferramenta de trabalho 
administrativo que permite ao gestor o delineamento de uma 
linha de ações, seja qual for o âmbito ou nível de complexidade, 
para o alcance dos objetivos da RAS.

1. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) consiste em uma forma de 
organização dos serviços de atenção à saúde da população e 
busca, de forma organizada, estabelecer as relações entre seus 
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2. A classificação dos serviços de saúde em níveis de 
complexidade consiste na operacionalização da hierarquização 
frementemente estabelecida pelo SUS para a constituição da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS). Considerando os três níveis de 
complexidade existentes, podemos afirmar que:

a. O nível de baixa complexidade consiste em serviços que vão 
desde programas de vacinação até Serviços de Apoio Diagnóstico 
e Terapêutico com a realização de exames de imagem.

b. A atenção secundária busca a resolução dos problemas de 
saúde da população com médio grau de tecnologia, possuindo 
desde serviços hospitalares secundários e de pronto-atendimento 
a urgências e emergências até Serviços de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico

c. Atenção Primária à Saúde consiste no primeiro nível da atenção 
à saúde, porém atualmente já passa a contar com especialidades 
semelhantes às encontradas na alta complexidade.

d. A alta complexidade é capaz de resolver problemas de saúde 
da população de caráter complexo, não sendo capaz de absorver 
casos mais simples e de baixa complexidade.

3. A Declaração de Alma-Ata foi um documento desenvolvido 
como um pacote amplo que propôs a determinação de 
serviços locais voltados às necessidades básicas da população e 
destinados a resolver os problemas num nível de complexidade 
com baixa tecnologia. Este documento considerou ainda:

a. O caráter preventivo voltado apenas para a execução de 
programas de vacinação.

componentes e permitir a efetividade na assistência à saúde. Com 
base nos conhecimentos adquiridos, aponte a alternativa que 
aponta para as duas principais características relacionadas a RAS. 

a. Regionalização e Hierarquização.

a. Restrição e Complementariedade.

b. Complexidade e Regionalização.

c. Hierarquização e Complementariedade.
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4. Como a inserção de novas tecnologias impacta na assistência 
prestada pelos serviços hospitalares, sejam eles de média ou alta 
complexidade?

5. Os serviços ambulatoriais buscam desenvolver ações de 
apoio terapêutico e de diagnóstico para atender aos diversos 
problemas de saúde da população, com a disponibilização de 
recursos de forma também a permitir o alcance da economia de 
escala. Discorra sobre o conceito de economia em escala.

b. A educação em saúde direcionada para a prevenção e proteção 
à saúde; contemplando a educação nutricional. 

c. Cuidados à saúde materna e infantil não focalizando as ações de 
planejamento familiar.

d. Restringe-se apenas às ações preventivas, ficando a assistência 
curativa a cargo dos serviços de maior nível de complexidade e no 
que tange às ações curativas, o tratamento de doenças comuns e 
fornecimento de medicamentos.
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PROCESSOS HOSPITALARES

Ao estudar essa seção o aluno tomará consciência da importância 
do processo, bem como conhecerá as principais diretrizes que devem 
observadas para a elaboração do planejamento dos processos. Na 
oportunidade serão abordados assuntos que levam à reflexão sobre os 
principais itens a serem considerados no estabelecimento dos processos 
ligados à área hospitalar. O estudo da unidade contempla ainda o 
entendimento sobre a departamentalização e os princípios que a regem.  
O estudo da seção finaliza com a abordagem sobre a administração 
participativa e o seu impacto na gestão das organizações.

Seção 1 | O que é um processo?

Objetivos de aprendizagem: 
Levar o aluno a entender a importância do gerenciamento de pessoal e a 

sua inter-relação com o planejamento dos processos de trabalho. Verificar 
como a departamentalização pode contribuir de forma harmônica para 
estruturar os diferentes setores e processos de trabalho. 

Destacar a relevância da administração participativa, utilizada como 
ferramenta de gestão para compartilhar responsabilidades e alcançar os 
resultados organizacionais. 

Identificar os principais aspectos relacionados ao sequenciamento de 
operações (processos) existentes na assistência ao paciente, bem como 
conhecer os preceitos que norteiam a gestão de risco e o impacto causado 
sobre a organização.

Samara da Silva Headley

Unidade 4
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A seção tem início destacando a relevância do gerenciamento 
de pessoal e se propõe a destacar os ajustes que vêm ocorrendo na 
responsabilidade e funções dos gestores hospitalares.  Durante o estudo, o 
aluno acompanhará a discussão proposta entre a gestão da qualidade e o 
gerenciamento dos fatores de risco no contexto hospitalar. A importância 
desse conhecimento está associada ao fato de que as organizações 
devem obter conhecimento dos fatores que oferecem risco ao sistema 
de assistência e instituir mecanismos para melhorar o planejamento de 
suas ações, com o intuito de neutralizar o impacto sobre a organização.

Seção 2 | A importância das pessoas nos processos de 
trabalho
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Introdução à unidade

Os hospitais sempre foram cercados por processos, em sua estrutura 
organizacional sempre tiveram recepção, limpeza de quartos, lavanderia, 
alimentação e outros setores para serem geridos. Observa-se que as mudanças 
ocorridas no ambiente competitivo, ocasionaram mudanças nos estabelecimentos 
de critérios para organizar e acompanhar as atividades nesses diferentes 
departamentos. 

A solução empregada convergiu no sentido estabelecer a departamentalização 
das atividades e funções, para que as pequenas tarefas superespecializadas 
pudessem ser realizadas com mais eficiência possível. Muito embora o método seja 
questionado, com o passar dos anos, ele trouxe ganhos significativos à prestação 
de serviços em larga escala. 

No entanto, quando analisamos o desenvolvimento dos hospitais percebemos 
que nem sempre foi dada a devida importância para os processos que aconteciam  
no interior da sua estrutura. A atenção destinada aos setores e departamentos eram 
quase que insignificante. Isso se deve em parte pelo próprio desconhecimento 
sobre a complexidade e a funcionalidade do sistema hospitalar. 

Com o desenvolvimento da sociedade e sofisticação do mundo dos negócios, 
percebeu-se que para funcionar adequadamente, as organizações de saúde 
precisavam instituir um método de planejamento em suas operações, levando em 
consideração um grande conjunto de variáveis, a fim de atingir seus objetivos e metas. 

A identificação e a harmonização dessas diferentes variáveis passaram a ser 
condição necessária para atender aos desafios da sociedade atual. Assim, para a 
implementação de processos funcionais adequados, se faz necessário entender 
conceitualmente os seus mecanismos e verificar como podem ser efetivadas as 
diferentes atividades hospitalares.
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Seção 1

O que é um processo?

As mudanças ocorridas no cenário brasileiro, provocadas por fenômenos globais, 
impeliram as organizações de saúde e repensarem o seu modelo de gestão, o que 
ocasionou impacto na visão estratégia e na forma de operacionalizar as ações do 
dia a dia. O movimento global fez com que as organizações investissem significativa 
quantidade de recursos todos os anos para melhorar o nível dos processos de trabalho, 
tendo como principal interesse se manterem competitivas, no entanto, todos esses 
esforços não garantem que estejam atendendo os objetivos desejados.

Balsanelli et al. (2008) referem que tecnicamente, as organizações ignoram seus 
processos, visto que os funcionários e colaboradores têm foco restrito, e somente os 
gerentes apresentam uma visão mais geral do trabalho a ser desenvolvido. Observam-
se em consequência desse estado de coisa, que as tarefas são desenvolvidas 
considerando a visão e determinação da chefia o que provoca baixo envolvimento no 
processo de planejamento de diferentes atividades. 

No ambiente hospitalar, as atividades realizadas devem fluir sequencialmente, de 
maneira que possam ser organizadas para cumprir a sua finalidade principal, cujo foco 
é o restabelecimento da saúde de quem procura os serviços disponíveis.

A organização e sistematização do trabalho se mostram importantes no trabalho 
hospitalar, porque dão maior consistência à logística operacional, cuja base é a 
implantação de processos racionais e funcionais. Assim, o médico ao ficar diante 
do paciente, precisa ter certeza de que há eficiência no atendimento dos serviços 
de apoio. Surge, desta forma, a premente necessidade de organizar os processos, 
empregar ações conjuntas e planejadas para proporcionar maior nível de assistência 
ao paciente.

Convém enfatizar que na concepção administrativa a eficiência reside em fazer 
corretamente as coisas. Organizações de saúde eficientes consomem o mínimo 
de recursos operacionais e contam com o envolvimento das gerências, bem como 
buscam o apoio de sua equipe de trabalho na sistematização do planejamento e na 
execução de cada etapa da realização da tarefa (CHIAVENATO, 2010).

Já a eficácia reside em alcançar os resultados e atendimentos dos objetivos. A 
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organização eficaz procura dia a dia reunir esforços para melhorar seus processos 
e tem como ponto de partida as necessidades do cliente (paciente) (CHIAVENATO, 
2010).

Quanto ao aspecto de eficácia é conveniente apontar que para alcançar o aumento 
de competitividade e atingir o nível de qualidade exigida no século XXI, a organização 
hospitalar deve orientar as áreas envolvidas para elevar os seus níveis de eficiência e 
eficácia nos processos delineados, agregando valor ao cliente e consequentemente 
para a organização BALSANELLI et al. (2008).

Maximiano (2007, p. 460, grifo nosso) faz uma interpretação oportuna sobre os 
processos organizacionais:

Sabe-se que processos são compostos por insumos que devem proporcionar 
resultados aos clientes. Esses insumos incluem diversos tipos de recursos, dentre 
eles se destacam: os humanos (trabalhadores e gerentes), o capital (equipamentos e 
instalações), os imóveis, a energia e os materiais e serviços adquiridos (RITZMAM, 2010).

Quanto à utilização eficiente dos recursos, Maximiano (2007, p. 75) salienta, 
sobretudo, que:

Balsanelli et. al (2008) explicam que em uma ampla perspectiva, o processo é 
composto de atividades interligadas que tomam um insumo (input) e o transformam 
para criar um resultado (output), devendo esse resultado agregar valor ao cliente. Nesse 
sentido, o apoio logístico deve acompanhar todo o processo e abranger as unidades de 
base e de apoio.

Ritzmam (2010) complementa que um determinado processo é qualquer atividade 

Um processo é um conjunto ou sequência de atividades interligada, 
com início, meio e fim. Por meio de processos, a organização 
recebe recursos do ambiente e os transformam em produtos, 
informações e serviços, que são devolvidos ao ambiente.

As empresas estão constatando que alguns recursos sob seu 
controle não estão desempenhando tão bem, como aqueles que 
estão sendo obtidos externamente. Hoje muitas delas decidiram 
terceirizar os recursos menos críticos, quando podem ser obtidos 
externamente em melhor qualidade e/ou menores custos de 
fontes externas.
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Especificamente, no setor da saúde, os processos devem ser organizados de forma 
que nunca faltem as condições adequadas de trabalho para o atendimento normal das 
áreas técnicas funcionais. Esse fato nos remete a pensar que a organização das atividades 
hospitalares deve ser planejada com muita seriedade e compromisso para possibilitar a 
eficiência máxima de todos os seus insumos (recursos) utilizados no processamento 

ou bloco de atividades composta por insumos, transformando e proporcionando a 
agregação de valor, visando criar produtos (ou serviços) para atender às necessidades 
dos clientes. 

Para exemplificar o fato, o autor refere que o modelo de processo pode variar, 
em uma fábrica, por exemplo, um processo primário seria a transformação física ou 
química de certos insumos em produtos. Existem, porém, muitos processos não 
relacionados à manufatura em uma fábrica, como o processamento de pedidos, o 
acerto de compromissos de entrega com os clientes e os diferentes métodos de se 
controlar os estoques. Todos esses serviços devem ser elaborados de forma sinérgica 
para proporcionar resultados satisfatórios.

Ao fazermos a analogia entre o setor fabril e o setor de serviços, tomamos como 
exemplo uma organização prestadora de serviço de sistema de transporte aéreo. Nesse 
tipo de organização, um processo fundamental seria a movimentação de passageiros 
e de suas bagagens de um local para outro, mas também se admite que há processos 
intermediários para se fazer reservas on-line, sistemas de atendimento aos passageiros 
entre outros. 

Para implantar processos que funcionem é necessário conhecer a organização e 
seus diferentes processos de forma detalhada. Durante a sequência de análise deve se 
buscar entender com clareza a missão e a visão do negócio, sendo essa a prioridade. 
Saber quais são os seus pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, fará com que 
as ações sejam delineadas com maior precisão e assim, proporcionar meios de fazer a 
interligação dos processos.

O Quadro 4.1 mostra os principais itens que formam a gestão integrada dos processos.

Fonte: Adaptado de Balsanelli et al (2008, p. 78).

Quadro 4.1 | Gestão integrada de processos

CONHECIMENTO HABILIDADE ATITUDE

• Organização e seus processos
• Gerenciamento financeiro
• Cliente
• Produtos diversificados
• Excelência de serviços

• Planejar
• Negociar
• Integrar equipes
• Capacidade de análise
• Motivar
• Comunicar
• Tomar decisões
• Controle, predição analise e 
intervenção

• Flexibilidade
• Inovação
• Adaptabilidade
• Criatividade
• Iniciativa
• Comprometimento
• Raciocínio lógico
• Empreendedorismo
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de prestação da assistência e não penalize os envolvidos no processo, seja ele cliente 
interno (pacientes) ou externo (funcionários e colaboradores).

Borba e Lisboa (2006, p. 119) destacam que:

Cabe ressaltar que na gestão contemporânea dos serviços de saúde também não 
se admite que pacientes venham a sofrer ou que possam vir a ter a saúde agravada pela 
falta de gerenciamento adequado dos processos internos, sejam de caráter técnico, 

1. O estudo dos processos de trabalho se encarrega de 
analisar detalhadamente cada operação de trabalho. Assim, 
sobre processos, assinale V para verdadeiro e Falso para 
aquelas sentenças que não estão corretas.

(   ) As organizações ignoram seus processos, sendo que 
os funcionários e colaboradores têm foco restrito. Para 
que ocorra uma adequada análise do processo deve haver 
participação dos clientes internos.

(     ) A análise do processo de trabalho só pode ser realizada 
quando há novos processos de trabalho.

(   ) No ambiente hospitalar, os processos e as atividades 
realizadas devem fluir sequencialmente, de maneira que 
possam ser organizadas para cumprir a sua finalidade 
principal, prestar assistência ao paciente.

(      ) Um processo é um conjunto ou sequência de atividades 
interligadas, com início, meio e fim.

O pronto socorro, a UTI, o berçário, o cento cirúrgico, o centro 
obstétrico, as enfermarias, os laboratórios, em suma todos os 
centros e unidades de atendimento devem representar e receber 
condições para o pleno e eficiente atendimento ao paciente. Não 
se admite nesses momentos e principalmente nos momentos 
críticos, as falhas por falta de material, por falta de pessoal ou de 
quaisquer outros recursos e será ainda mais agravante se essas 
deficiências ocorrerem por falta de previsibilidade funcional [...].
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gerencial ou ainda falhas ocasionadas por processos com fluxos ineficientes.

Taraboulsi (2004, p. 35) explica que:

RITZMAM; KRAJEWSKI; MALHORTA (2010) referem que os processos devem ser 
arranjados para fornecerem resultados. Frequentemente, os serviços podem assumir a 
forma de informação a seus “clientes”. Essa característica vale tanto para organizações 
industriais quanto para aquelas de serviços, pois elas compreendem todo processo e 
abrangem todas as pessoas que atuam dentro da organização, o que inclui clientes 
internos e externos. Portanto, em ambas as situações, os processos precisam ser 
administrados tendo o paciente/cliente como prioridade no sistema de assistência.

Quanto ao termo cliente Taraboulsi (2004, p. 24) faz a seguinte referência:

Todo gestor precisa conhecer a situação de sua empresa. À medida 
que ele se afasta do diálogo e não procura interagir com o ambiente 
interno e externo de sua organização, cria-se uma situação imaginária 
e errônea, em que a autoconfiança se confunde com a incompetência 
e, através de ações e falhas, caminha lentamente ou rapidamente para 
o fracasso. Na verdade, o que precisamos é analisar vários aspectos 
importantes que possam sedimentar nossa consciência gerencial.

Ao reconhecer que a expressão cliente de saúde é mais adequada dentro 
do contexto hospitalar e abrange, além de pessoas, os familiares, amigos 
e visitantes, torna-se assim, mais fácil adotar estratégias e implementar 
ações, inclusive as de hotelaria, que possam garantir a humanização e a 
qualidade dos serviços médicos e hospitalares. Entretanto, precisamos, 
com simplicidade e inteligência, conhecer bem o cliente para que todas 
as pessoas envolvidas no atendimento possam ter a noção da sua 
importância para a instituição de saúde.

Pense em como estão organizados os processos de trabalho 
no seu ambiente de trabalho. Analise cada etapa do processo 
e procure pontos que possam ser melhorados, trazendo mais 
eficiência, reduzindo erros e retrabalho.
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1.1 A gestão dos subprocessos

O serviço de assistência é composto de processos menores que são chamados 
de subprocessos, os quais podem ser desmembrados em um número ainda maior 
de atividades (subprocessos). Nesse sentido, Ritzmam et al. (2010, p. 3), determina 
que parte de um processo pode ser separado do outro, por diversas razões:

Kotler (2011) reforça o pensamento anterior explicando que as organizações 
podem realizar suas metas de satisfação ao cliente apenas administrando e vinculando 
processos de trabalho. As empresas de alto desempenho estão constantemente, 
voltando a sua atenção para a necessidade de administrar os processos (núcleos) 
do negócio.

Desde os primórdios da Administração Científica iniciada no início do século XX, 
as organizações passaram a ser estruturadas em forma de processos.  Entretanto, 
somente com o desenvolvimento posterior do processo de produção foi possível 
fazer a implementação de uma organização laboral mais rentável, visando, assim, 
à economia de escala, onde o aumento dos itens produzidos com menor tempo 
dinamizou diversos setores econômicos.

 No entanto, convém ressaltar que a gestão atual vem utilizando essa lógica 
produtiva, e busca implementá-la de forma a privilegiar a estrutura das áreas 
funcionais, justamente por adotar perspectivas que visam à fragmentação de grandes 
processos em pequenos subprocessos (MAXIMIANO, 2007).

Ritzmam et al. (2010, p. 3-5) ressaltam que a administração de processos tem a 
função de:

Uma pessoa ou um departamento pode ser incapaz de realizar 
todas as partes de um processo, ou diferentes segmentos de 
um processo podem exigir aptidões distintas. Algumas partes 
do processo podem ser padronizadas para todos os clientes, 
possibilitando operações de grande volume. Outras partes do 
processo podem ser personalizadas, exigindo processos mais 
adequados a operações flexíveis e de volume reduzido.

Fazer a coordenação, a direção e o [...] “controle dos processos 
que transformam insumos em produtos e serviços. Interpretada 
de maneira ampla, a administração de operações está na base de 
todas as áreas funcionais, porque os processos se encontram em 
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A gestão dos processos consiste em fazer a coordenação e condução das funções 
permanentes como elos de uma grande corrente e não como departamentos 
isolados uns dos outros. O resultado disso acaba culminando com sequências de 
atividades formadas por arranjos horizontais de processos, cedendo lugar a uma 
cadeia vertical (MAXIMIANO, 2007).

Quanto ao aspecto da cadeia vertical e horizontal, Borba e Lisboa (2006, p. 134) 
declaram que:

Administrar processos exige a utilização de uma visão sistêmica de cada área 
participante, pois é por meio da eficiência na gestão dos recursos (pessoas, capital, 
informação, equipamentos e materiais) é que a organização poderá cumprir com o 
que foi estabelecido estrategicamente.

Convém deixar claro que a estratégia, normalmente, é vista com um aspecto 
contraditório das atividades rotineiras, no entanto, a organização eficiente dos 
processos e das operações de certa unidade de saúde deve fazer parte das estratégias 
organizacionais, pois elas são partes integrantes e auxiliam na sistematização das 
funções organizacionais e proporcionam a criação dos produtos e serviços que 
representarão valor ao negócio (SLACK, 2008).

Gestores hospitalares precisam compreender os fundamentos operacionais, 
independentemente de seu ramo de atuação, pois na visão de Ritzmam et al. (2010, 
p. 3) dois princípios ajudam a administrar as operações:

todas as atividades empresariais. Interpretada de maneira restrita, 
as operações referem-se a um departamento específico (ou, mais 
provavelmente, a diversos departamentos). A área de operações 
administra os processos que criam os serviços ou produtos 
primários para os clientes externos, porém, encontra-se envolvida 
de perto com as outras áreas de uma empresa.

[...] Vertical: e a dimensão escalar ou a hierarquização que envolve o 
fluxo de decisões verticalmente, formando uma cadeia de comando, 
em que figuram os níveis hierárquicos e a amplitude administrativa, 
num processo harmonioso e necessário.
[...] Horizontal ou Lateral: é o paralelo funcional e refere-se 
basicamente ao fluxo de relações dentro da organização, envolvendo 
a departamentalização, a divisão do trabalho, os órgãos de linha e staff. 
A coordenação de procedimentos e o fator importante na tomada de 
decisão que envolve o relacionamento horizontal.
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1. Cada parte de uma organização, não apenas a função das 
operações precisa projetar e operar processos e tratar de 
qualidade, tecnologia e pessoal.
2. Cada parte de uma organização possui sua própria identidade 
e, no entanto, está vinculada às operações e processos 
independentes.

Algumas decisões são de natureza estratégica; outras são táticas. 
Os planos estratégicos são desenvolvidos mais para o futuro do 
que os planos táticos. Portanto, as decisões estratégicas são menos 

Maximiano (2007) faz a narrativa de que a principal finalidade do gerenciamento 
do processo é proporcionar orientação para a eficiência dos processos principais, 
tendo como objetivo específico o desenvolvimento da performance organizacional.

Acesse o link indicado e conheça a Dissertação de Mestrado de Estela Regina 
Garlet.  O texto descreve um estudo de caso realizado com o objetivo 
de analisar os processos de trabalho de uma equipe de saúde em uma 
unidade hospitalar. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/
handle/10183/13670/000652409.pdf?sequence=1>. acesso: 15 mai. 2015.

1.1.1 A gestão de processos e as decisões envolvidas

Na área hospitalar tem-se assistido a uma revolução tecnológica sem precedentes 
em diferentes setores. Como resultados se observam inovações nos produtos 
médicos, serviços e processos de trabalho. Estruturalmente, as novas tecnologias 
culminaram por promover alterações profundas na organização do trabalho e 
elevaram as exigências pela qualificação profissional em todas as frentes de trabalho, 
o que trouxe consequências relevantes para as organizações de saúde.

Observa-se que, embora, se tenha um gestor responsável pela condução dos 
processos hospitalares, sabe-se que as atividades se tornam viáveis por meio do 
trabalho desenvolvido por uma equipe multiprofissional, o que envolve diversos 
níveis de especializações e decisões.

Ritzmam et al. (2010, p. 5) faz algumas ponderações sobre as decisões:



Processos hospitalares

U4

147

Kurcgnat (2005) deixa claro que o gerenciamento, fundamentado na flexibilidade, 
faz com que a produção seja voltada e conduzida pela demanda. O que implica uma 
demanda com características variadas, diversificada e pronta para suprir o consumo, 
sendo esse um dos fatores que irá determinar o fluxo de produção ou prestação de 
serviço.

Convém considerar que o gerenciamento do processo sustenta-se na excelência 
de um estoque mínimo, no melhor aproveitamento possível do tempo empregado 
na transformação do bem, e num processo produtivo flexível, em que o trabalhador 
assume características polivalentes, (ele incentivado a desenvolver novas habilidades 
para que possa ser realocado conforme as necessidades) o que garante maior 
flexibilidade à organização do trabalho, dando-lhe mais agilidade à adaptação das 
pessoas, aos instrumentos e aos processos. 

Convém lembrar que a polivalência na área da saúde deve ser vista como 
parcimônia, uma vez que estão lidando com serviços que envolvem alto grau de 

RITZMAM, KRAJEWSKI; MALHORTA  (2009 p. 99) registra que “as decisões 
relacionadas a processos são estratégicas por natureza [...], elas devem favorecer os 
objetivos em longo prazo de uma empresa”. Ao instituir a administração de processos, 
as mudanças que a estruturam devem ser implantadas de forma coerente, obedecer 
a determinado nível de racionalidade e previsibilidade, uma vez que a cadeia de 
comando será complementada por diferentes equipes departamentais.

Convém ressaltar que planejar de forma estratégica envolve um conjunto de 
atividades em rede que se interliga com outros diferentes processos como: tomada 
de decisão sobre as ações que a organização pretende adotar relacionadas à oferta 
de serviços, contração e preparação de pessoal e ainda processos relacionados à 
compra de máquinas e equipamentos diversos.

Assim, Ritzmam et al (2010, p. 5), estima que:

estruturadas e possuem consequências a longo prazo, ao passo que 
as decisões táticas são mais estruturadas, obedecem à rotina, têm 
caráter repetitivo e trazem consequências a curto prazo.

As escolhas estratégicas também, tendem a focalizar toda a organização, 
ultrapassando linhas departamentais; as decisões táticas tendem a 
focalizar departamentos, equipes e tarefas. As decisões podem ser 
divididas em cinco categorias: (1) escolhas estratégicas, (2) processo, 
(3) qualidade, (4) capacidade, localização e arranjo físico e (5) decisões 
sobre operações. 
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especialização e intensiva mão de obra. No entanto, seu contexto e teor devem ser 
analisados para que possam contribuir para reduzir longas esperas ao atendimento e 
eliminar processos realizados em duplicidade, por exemplo.

À medida que um empreendimento cresce e se desenvolve, novos departamentos 
precisam ser criados para assumirem responsabilidades por certos conjuntos de 
processos de trabalho. Geralmente, esses departamentos/setores são organizados 
ao redor de funções (áreas funcionais). Nesse sentido, as operações passam a integrar 
as diversas funções que ocorrem no interior de organização (RITZMAM, 2010).

A atividade de gerenciamento do trabalho deve acontecer de forma contínua, 
observando os mesmos princípios da fase inicial do projeto, até ir de encontro à 
fase de replanejamento, fazendo com que as sequências dos processos estejam em 
constante mudança e adaptação ao meio e às circunstâncias. 

Ao fazer uma apreciação crítica sobre as mudanças presentes no ambiente 
organizacional, verificamos que na era da prestação de serviço, as organizações 
requerem a cada dia maior nível de agilidade, mobilidade, inovação e mudanças 
necessárias para entender as novas ameaças e oportunidades em um ambiente de 
intensa mudança e turbulência, salienta (CHIAVENATO, 2010). 

Atualmente, podemos perceber que os encadeamentos dos processos 
organizacionais tornaram-se mais dinâmicos e adaptáveis às condições ambientais. 
Os departamentos envolvidos têm uma estrutura provisória e não mais definitiva 
como era no passado, os cargos e funções passaram a ser definidos e redefinidos 
em razão das mudanças constantes.

Na tentativa de ocupar um lugar na corrida competitiva, os pacotes de serviços 
destinados aos pacientes/clientes passaram a serem continuamente ajustadas às 
demandas crescentes observadas no mercado (CHIAVENATO, 2010).

Conheça a aplicabilidade do conceito, acessando o artigo: Pensamento 
enxuto e sistemas de saúde: um estudo da aplicabilidade de conceitos 
e ferramentas lean em contexto hospitalar, escrito por: BUZZI, Deize e 
PLYTIUK, Crislayne França. Disponível em:  <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/
index.php/qualidade/article/viewFile/25187/16832>. acesso: 15 mai. 2015.

As organizações mais expostas às mudanças ambientais e a 
estrutura organizacional abandonou órgãos fixos e estáveis para 
basear-se em equipes multifuncionais de trabalho. Com atividades 
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Saber fazer bom uso das novas tecnologias, ao implantar as novas ferramentas 
de gestão, tem-se o intuito de obter mais eficiência nos processos rotineiros como: 
prestar serviço em menor espaço de tempo, obter maior agilidade no processo de 
assistência e gerar valor aos clientes.

 Ritzmam et al. (2010, p. 7) lembram que:

Trabalhar com processos significa ter todas as tarefas descritas e organizadas, 
isso minimizará a ocorrência de efeitos adversos e a integralidade será estabelecida 
de maneira eficaz. Entretanto, em muitos serviços de saúde essa realidade não 
ocorre, pois ao exercer o gerenciamento dos serviços é recomendado que seja 
reanalisado a missão e visão dos serviços, assim, como descrever criteriosamente 
seus processos de trabalho. Dessa forma, a gestão poderá acontecer de forma 
integrada e os resultados alcançados plenamente. (BALSANELLI et al., 2008).

provisórias voltadas para as missões específicas e com objetivos 
definidos. Neste contexto, surge também à organização virtual, que 
passa a funcionar sem limites de tempo, de espaço ou distância com 
uso totalmente de tempo. (CHIAVENATO, 2011, p. 37). 

Cada função é especializada, tendo seu próprio conhecimento e áreas 
de especialização, responsabilidades básicas, processos e domínios 
de decisão. Independentemente de como as linhas são traçadas, 
departamentos e funções permanecem inter-relacionados. Muitos 
processos abrangem todo o empreendimento e ultrapassam as 
fronteiras departamentais. Portanto, coordenação e comunicação 
efetiva são essenciais para atingir as metas organizacionais.

1.2 Departamentalização

Conceitualmente, o termo “departamentalizar” tem o significado de descentralizar 
(dividir) uma grande estrutura em pequenas frações. Esse desmembramento dará 
origem a pequenas partes produtoras especialmente, organizadas para desempenhar 
determinadas funções obedecendo à racionalidade do trabalho na sociedade 
moderna.

Sobre a departamentalização Borba e Lisboa (2006, p. 131) contemplam que:
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Em âmbito geral, a departamentalização representa o conjunto 
de sistemas e subsistemas que, uma visão harmoniosa completa 
o organismo, e por analogia a organização se assemelha ao corpo 
humano (organismo) com todos os seus sistemas, em plena, eficiente 
e harmoniosa interação para a finalidade de todo o complexo, ou 
seja, o desenvolvimento do próprio organismo-organização.

A departamentalização, apesar de obedecer a seus critérios típicos, 
deve ainda obedecer aos princípios para a organização e construção 
do edifico hierárquico. De nada adianta todos os critérios de 
identificação das atividades e o reagrupamento dessas atividades 
se as combinações, além, de homogêneas, não obedecerem a 
princípios lógicos de reagrupamento. [...] Princípio de especialização 
alicerçado nas teorias clássicas pelo fato de que a concentração dos 
esforços em campo bem definido e delimitado permite incrementar 
a qualidade e a quantidade de produção, além, de permitir a 
simplificação e melhoria dos métodos, aumentar a produtividade e 
ainda reduzir custos. É o que dá sustentação ao princípio da divisão 
do trabalho.

Observa-se que quando os pesquisadores e teóricos lançaram a ideia da divisão 
do trabalho, o pensamento predominante se baseava na concepção de que as 
organizações com acentuada divisão do trabalho seriam mais eficientes do que 
aquelas que apresentassem pouca divisão das tarefas. 

Ao analisar a abordagem clássica percebe-se que a divisão do trabalho 
ocorreu em direção vertical, que segue os níveis de autoridade e responsabilidade 
respectivamente, que por sua vez, diferenciam os diversos escalões que compõem 
a estrutura da organização. 

Borba e Lisboa (2006, p. 141, grifo nosso) deixam transparecer que:

Contudo, os princípios da departamentalização não são plenamente absolutos, e 
apesar de possibilitar elevado grau de eficiência, cada organização deve escolher o 
arranjo departamental respaldado nas características próprias da organização e nos 
objetivos traçados. Convém destacar que todos daqueles que trabalham no setor, 
devem convergir esforços para trabalhar de forma colaborativa e prosseguir rumo ao 
alcance de resultado satisfatório. 

Quanto à configuração do modelo Gil (2011, p. 26) menciona que:
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Quanto à departamentalização na área hospitalar, Balsanelli et al. (2008, p. 76, 
grifo nosso) relata que:

Em contrapartida, quando se analisa o sequenciamento do serviço horizontal, 
bem como, os vários tipos de atividades desenvolvidas na organização, eles estão 

Nessa forma de organização do trabalho, as condições de autoridade aumentam 
ao passo que se sobe na escala da hierarquia organizacional. O sistema de hierarquia 
contribui para definir a graduação das responsabilidades, considerando os diferentes 
graus de autoridade exigidos pelo cargo. A ideia principal deste tipo de estrutura e 
que quanto maior a rigidez na linha de autoridade maior será o nível de eficiência da 
organização. 

Sobre a departamentalização Ritzmam et al. (2010, p. 8) comenta que:

Na organização atual, as funções estritamente definidas devem 
ceder lugar a uma série continua de processos que aborde como 
as pessoas ingressam na organização, como evoluem dentro 
delas, como o seu desempenho pode ser maximizados e por fim, 
como deixam a organização.  

A grande maioria dos processos nas instituições de saúde tem 
o envolvimento da enfermagem, porém, falta a sincronia de 
todas as áreas envolvidas para ocorrer o perfeito funcionamento. 
Falta o "dono", o responsável. Muitos processos apenas existem! 
Dificilmente são avaliados, reavaliados, modificados, tendo o 
envolvimento e a responsabilidade de todos. Isso é fruto de uma 
administração piramidal, em que as decisões vêm do topo, com 
chefes centralizadores, que determinam o que deve ser feito. Como 
envolver todas as pessoas se elas não têm autonomia para decidir?

Em grandes organizações, o departamento de operações (ou 
produção) normalmente é responsável pela transformação efetiva de 
insumos em produtos acabados ou serviços. A contabilidade agrupa, 
resume e interpreta as informações financeiras. A distribuição trata 
da movimentação, da armazenagem e do manuseio de insumos e 
produtos. A engenharia desenvolve projetos de produtos e serviços 
e de métodos de produção. Finanças protege e investe os recursos 
da empresa. Recursos humanos (ou pessoal) contrata e treina 
empregados. Marketing gera demanda para a produção da empresa.
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paralelamente dispostos em um mesmo nível hierárquico, o que confere a cada 
departamento a responsabilidade pela realização de uma parte de determinada 
atividade. 

No método de departamentalização horizontal, a homogeneidade na 
organização só pode ser obtida quando são reunidas, no mesmo departamento, 
todas as pessoas que estiverem executando os mesmos trabalhos, obedecendo 
aos mesmos processos, para uma clientela que esboça as mesmas características 
presentes no mesmo lugar.

A ideia central por trás deste pressuposto é de que quanto melhor 
departamentalizada for uma organização, tanto mais eficiente ela seria. Ritzmam et 
al. (2010, p. 8) assinalam para o fato de que:

Balsanelli et al. (2008, p. 76) faz um importante registro sobre as instituições de 

2. A departamentalização, é considerada uma forma de 
organização do trabalho onde se utiliza o agrupamento por 
áreas de atividades, proporcionando a concentração de 
profissionais com o mesmo nível de competência técnica.
PORTANTO
Esse agrupamento dará origem a pequenas partes produtoras 
especialmente, organizada para desempenhar determinadas 
funções obedecendo à racionalidade do trabalho na sociedade 
moderna.

Assinale a sentença correta:
a. (   ) Somente a primeira sentença está correta.
b. (   ) Somente a segunda sentença está correta.
c. (   ) A primeira sentença reafirma a segunda.
d. (   ) A segunda sentença está errada e a primeira está correta.

Algumas organizações nunca precisam executar certas funções; 
outras podem economizar dinheiro terceirizando uma função, como 
assessoria jurídica ou engenharia, em vez de manter um departamento 
interno. Nas pequenas empresas os proprietários podem gerenciar 
uma ou mais funções, como marketing ou operações.
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Observa-se que a departamentalização, desde que bem elaborada, pode tornar-
se uma ferramenta de gestão que possibilita o desenvolvimento da organização, 
tornando-a mais eficiente e prática, além de dar mais desenvoltura ao desdobramento 
das atividades organizacionais através da constituição, fusão, adição de novos 
organismos que se encarregam de agregar valor ao processo (BORBA e LISBOA, 2006).

saúde:

Nas instituições de saúde, são comuns as situações em que há 
queixa do cliente. A direção quer um responsável. O coordenador, 
líder ou gerente devem achar uma resolução, quando na verdade, 
há necessidade de revisão do processo, porém, são poucas as 
pessoas que conseguem detectar isso. Em outras circunstâncias, 
normalmente as áreas envolvidas tentam a todo custo se justificarem, 
tentando transferir a responsabilidade para outro. Não avaliam que 
o processo significa todas as áreas bem preparadas e atuando como 
se fossem um único elo.

Os gerentes de operações precisam juntar recursos humanos e 
financeiros para lidar eficazmente com a demanda. O gerente de 
operações tem de levar em conta a localização e a mudança das 
instalações para atender a novos mercados, e o projeto de arranjos 
físicos para organizações prestadoras de serviços precisa atender à 
imagem que marketing procura transmitir ao cliente. Marketing e 
vendas fazem promessas de entrega aos clientes que precisam estar 
relacionadas às atuais capacitações das operações. As previsões 
de demanda de marketing orientam o gerente de operações no 
planejamento de níveis de produção e capacidades.

1.3 Coordenação interfuncional

 A coordenação interfuncional torna-se essencial para a gestão de operações 
eficazes. Esse fato fica claro ao considerar como as outras áreas interfuncionais 
interagem com os diferentes setores operacionais. Em virtude da ascensão do poder 
do cliente nas relações de troca, a relação mais forte nessa cadeia é referente às 
tarefas de marketing, que determinam as necessidades de elaboração dos serviços e 
ajudam a identificar as demandas para os já existentes. Ritzmam et al. (2010).

Quando se propõe a fazer uma análise da interfuncionalidade na interpretação, 
Ritzmam et al. (2010, p. 16) pressupõem que:
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É oportuno ressaltar que o marketing no contexto hospitalar é algo “[...] muito 
recente, peculiar e pouco reconhecido, devido ao alto grau de complexidade 
e singularidade do processo de gestão de saúde que se relaciona com produtos 
intangíveis”, destaca Borba (2009, p. 43). 

Quanto aos custos Londoño; Galàn; Laverde (2003) evidenciam que as 
técnicas empregadas devem proporcionar a avaliação econômica e financeira do 
empreendimento hospitalar. Para que isso ocorra se levam em consideração os 
custos dos resultados dos cuidados médicos, embora sejam parecidos, existem 
claras diferenças no grau de medida e do valor dos resultados. Basicamente, são 
considerados quatro medidas diferentes que são empregadas de acordo com 

O marketing no caso hospitalar tem a correlata atribuição de fazer a avaliação 
sobre a forma como o hospital pode promover a adaptação dos recursos e dos 
objetivos traçados às diferentes oportunidades do mercado e ao atendimento das 
necessidades da sociedade.

Os responsáveis pelas partes de operações, precisam reunir um conjunto de 
informações, que boa parte das vezes, está espelhada nos diversos departamentos 
de uma organização. Além, das informações relacionadas ao paciente, Ritzmam et 
al. (2010, p. 16-17) apontam que:

Pense de que forma a área de marketing pode ajudar a 
organizar os processos de prestação de serviços hospitalares.

[...] ele necessita de informações da função contábil para entender o 
desempenho atual da organização. As avaliações financeiras auxiliam 
o gerente de operações a avaliar custos de mão de obra, os benefícios 
a longo prazo das novas tecnologias e as melhorias de qualidade. 
A área de contabilidade pode ajudar o gerente de operações a 
monitorar os sinais vitais do sistema de produção desenvolvendo 
diversos métodos de acompanhamento. O gerente de operações 
pode então, identificar problemas e recomendar soluções. A área de 
contabilidade também exerce um impacto na função de operações, 
devido ao ciclo de atendimento do pedido, o qual principia quando 
o cliente coloca um pedido e finaliza quando a área de operações o 
transfere à contabilidade para faturamento.
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a respectiva necessidade de minimização de custo, custos-efetividade, custos-
utilidade e custo-benefício.

Sobre a interpelação existente entre o setor responsável pela parte de operações 
e o financeiro Ritzmam et al. (2010, p. 16-17) explicam que:

Entretanto, destacamos que as estratégias direcionadas às operações no setor 
de serviços diferem daquelas empregadas pelas organizações produtoras de bens 
tangíveis. A causa reside no fato de que tais estratégias consideram produzir para 
estoque, montagem por encomenda e de fabricar por encomenda, assim elas lidam 
com as prioridades competitivas de forma bem diferente daquelas voltadas para o 
setor de serviço.

As organizações operam em um ambiente de grande disputa pela preferência 
dos clientes e visam oferecer um pacote de valor que contém parcelas consideráveis 
de satisfação. 

Na área hospitalar, esse pensamento fica evidente quando analisamos o emprego 
de produtos ortopédicos, máscaras descartáveis, sondas e seringas quando são 
realizados procedimentos médicos ou cirúrgicos em determinado paciente.

Balsanelli et al. (2008, p. 78) correlaciona os fatos ao destacar que:

Ao obter e investir os recursos financeiros da empresa, a área 
de finanças influencia as decisões da área de operações sobre 
investimentos em nova tecnologia, reprojeto do arranjo físico, 
expansão da capacidade e até mesmo níveis de estoque. De modo 
similar, a área de recursos humanos interage com a de operações para 
contratar e treinar trabalhadores e auxilia nas mudanças relacionadas 
a novos processos e à criação de cargos. A área de recursos humanos 
pode ajudar a fazer promoções e transferências mais facilmente 
para a de operações e dela para outras áreas, incentivando assim o 
entendimento interfuncional. A área de engenharia também pode 
exercer um grande impacto na área de operações. 

A satisfação das expectativas do cliente impõe-se como condição 
primordial para integrar os processos. Todos os setores e/ou 
departamentos da instituição devem trabalhar para que esse seja 
assistido plenamente. A excelência de serviços será alcançada quando 
todos aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente no 
processo exercerem suas ações para o alcance pleno da qualidade.
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Ritzmam et al. (2010, p. 8) referem que:

Empresas industriais que mantêm itens em estoque para entrega 
imediata, minimizando dessa maneira os prazos de entrega aos 
clientes, empregam uma estratégia de produzir para estoque. Essa 
estratégica é viável para produtos padronizados com grandes volumes 
e previsões razoavelmente precisas.

Como já mencionado nas unidades anteriores, as estratégias aplicadas ao setor 
de serviços devem levar em consideração a sua intangibilidade, a inseparabilidade, a 
variabilidade e a perecibilidade que caracterizam a natureza da prestação de serviço.

Na concepção de Borba (2009), a intangibilidade que acompanha os serviços 
apresenta características distintas perceptíveis no relacionamento entre a prestadora 
de serviço de assistência e o paciente, pois a relação é permeada por uma forte 
sensação de uso. No caso dos serviços de saúde, tudo que é produzido é consumido 
imediatamente, daí a surge a questão da satisfação ou não ser direta e imediata, o 
que sobressai de forma muito particular aos serviços médicos e hospitalares.

Quando lançamos o nosso olhar mais crítico sob a gestão dos hospitais, verificamos 
que existem várias ferramentas de gestão já consolidadas na administração de 
empresas de forma geral, que podem ser adaptadas à realidade dos serviços de 
saúde, para a busca da excelência. Essas ferramentas são descritas por Balsanelli et 
al. (2008) da seguinte forma: 

• Sistematização da assistência para propiciar um atendimento adequado e 
que supra as diferentes demandas do cliente.

• Liderança situacional, coaching e gestão compartilhada.

• Programas pela qualidade total.

• Unidades estratégicas de negócio.

• Realinhamento estratégico.

• Inteligência competitiva.

• Cenários prospectivos.

• Business Inteligence.

• Administração virtual. 

• Modelos mentais.
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• Benchmarking.

• Seis Sigma. 

Ritzmam et al. (2010) referem que diversas abordagens podem ser usadas para 
obter uma coordenação interfuncional, onde cada organização deve selecionar 
alguma combinação delas para que todos caminhem na mesma direção. Isso equivale 
dizer na visão do autor que uma estratégia unificada deveria ser desenvolvida pela alta 
administração como ponto de partida, proporcionando a cada departamento uma 
visão do que ele precisa fazer para ajudar a efetivar a estratégia geral da organização.

1.4 Gestão de processos e a administração participativa

1.4.1 Modelo diretivo X modelo participativo

A administração participativa pode ser percebida como uma filosofia que valoriza 
a participação das pessoas nas diferentes etapas do processo que antecede a tomada 
de decisão organizacional. Maximiano (2000, p. 371), explica que “[...] administrar de 
forma participativa implica compartilhar as decisões que afetam a empresa, como um 
todo e não apenas com funcionários, mas também com grupos de clientes, usuários, 
fornecedores” e também eventualmente, os distribuidores. Pode-se perceber que na 
visão do referido autor o grande objetivo no processo participativo é construir um 
ambiente organizacional que envolve os diversos agentes corporativos.

Existem basicamente dois modelos de gestão organizacional. O primeiro se refere 
ao modelo diretivo que faz uso sistemático da autoridade formal e a burocracia 
é o seu maior escopo, pois, para se obter a obediência dos envolvidos no elo de 
comando são necessários a hierarquização e o estabelecimento de métodos de 
controle sobre a atuação das pessoas.

 Para as organizações que adotam o modelo diretivo fica evidente que as pessoas 
são dirigidas utilizando a estrutura administrativa centralizada, em que o chefe não 
aceita muito bem, ser questionado e dispõe de instrumentos coercitivos para reforçar 
seu papel de autoridade suprema na relação entre superior e subordinado. 

As organizações que adotam o modelo diretivo no sistema de administração 
são categorizadas como organizações mecanicistas. Esse tipo de organização 
fundamenta a sua gestão nos antigos modelos consolidados e propostos por Taylor, 
Fayol e Ford no início do século XX.

Ritzmam et al. (2010, p. 17) formulam que:
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A estrutura organizacional e a hierarquia gerencial podem ser 
reprojetadas para promover a coordenação interfuncional. Traçar 
linhas departamentais em torno de áreas de especialização pode 
prejudicar a integração, criando visões limitadas e ‘batalhas pelo 
poder’. Outra opção consiste em organizar-se em torno das principais 
linhas de produtos ou processos.

O processo de criação de metas e sistemas de remuneração pode 
incentivar a coordenação interfuncional. O mesmo ocorre ao se 
aproximarem pessoa de diferentes áreas funcionais – por meio de 
forças-tarefa ou comitês – para tomar decisões e resolver problemas.
Melhorias nos sistemas de informação também, são capazes de 
aumentar a coordenação. As informações devem ser adaptadas em 
parte às necessidades de cada gerente operacional. No entanto, 
partilhar informações ajuda a harmonizar as iniciativas dos gerentes 
de diferentes partes da organização e os capacita a tomar decisões 
coerentes com as metas organizacionais.

Convém destacar que existem evidências dos problemas decorrentes do 
modelo diretivo onde, os funcionários que foram treinados deverão exercer as suas 
atividades utilizando sempre o mesmo mecanismo, como se fossem uma máquina, 
que sempre deve esboçar o mesmo comportamento. Neste modelo administrativo, 
palavras como, subordinados, subalternos, e serviçais são fortes indicativos de 
organizações diretivas (MAXIMIANO, 2007).

Outra característica do modelo diretivo está relacionada ao fato de que os cargos 
e a divisão do trabalho são rigidamente divididos e estruturados, seguindo os antigos 
dogmas no início do século XX e que ganharam um reforço extra, através das 
concepções da teoria científica e da abordagem burocrática. 

É importante lembrar que as tarefas desenvolvidas nas organizações 
normalmente, precisam do direcionamento de chefes e pessoal com certo nível 
de especialização. Desta forma, as organizações mais tradicionalistas acabam 
excluindo os colaboradores do contexto de decisão, o que resulta na subutilização 
das múltiplas inteligências potenciais presentes em cada indivíduo.

O sucesso e a propagação do modelo diretivo residem no fato de que essa 
metodologia de trabalho acabou por resultar na máxima eficiência do sistema produtivo 
e que em síntese gerou ganhos financeiros substanciais aos donos do capital.

Ritzmam et al. (2010, p. 17) descrevem em contrapartida o problema. O modelo 
diretivo pode ser minimizado quando:
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O segundo modelo se apresenta nas organizações que adotam um estilo mais 
dinâmico, onde, empregam a concepção da administração participativa. Nesse 
modelo participativo, há o predomínio da liderança, autodisciplina e autonomia 
nos processos decisórios. Esta forma de gestão pressupõe que as pessoas podem 
responder por seu comportamento e pelo seu próprio desempenho.

Maximiano (2007, p. 372), explica que a administração participativa preconiza 
a “[...] disciplina interior e somente a obediência de normas imposta de fora para 
dentro”, quando são empregados os regulamentos, por exemplo. As organizações 
que empregam métodos mais participativos em seu processo de gestão são 
classificadas como orgânicas, pois adotam medidas mais dinâmicas e adaptativas 
para lidar com as pessoas.

A participação nas organizações faz com que os colaboradores sintam que a sua 
criatividade tem significativa relevância para a organização. A abertura à participação 
também, assegura aos trabalhadores que a sua participação, suas opiniões e 
observações relacionadas às decisões corporativas, não colocarão em risco a sua 
segurança no trabalho ou dos seus colegas, e sim, será utilizada para a construção do 
bem comum. As sugestões e novas ideias poderão se aplicar na busca de soluções 
que gerem valor para o empregador, para os seus colaboradores e clientes.
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Seção 2

A importância das pessoas nos processos de 
trabalho

2.1 Gerenciamento de pessoas e a gestão de processos

No início dos estudos verificamos que a gestão estratégica mantém uma estreita 
ligação com todos os níveis corporativos. Assim, as decisões estratégicas envolvem, 
sobretudo, ações relacionadas ao gerenciamento eficaz de pessoas. Especialmente, 
no setor de serviços de saúde os seres humanos, são os elementos principais para que 
se faça cumprir a determinação de objetos e o alcance dos resultados organizacionais 
idealizados.

Ao focalizar o ambiente hospitalar verifica-se que ele está caracterizado por 
transformações rápidas, profundas e constantes. Vivenciamos hoje, os reflexos das 
mudanças tecnológicas, a globalização da economia, o acirramento da competição 
entre empresas e entre países. Os hospitais de primeira linha concorrem pela 
atenção de pacientes que estão localizados em várias partes do planeta, portanto, a 
competição vai além de sua fronteira. Isso exige constantes atualizações dos processos 
e readequação da metodologia de gerenciamento de pessoal.

Todo o contexto de mudança que permeia a gestão hospitalar exige a adoção 
de uma visão holística, emprego de estratégias eficazes, processos de trabalho 
desenvolvidos de forma sequencial, coeso e com ausências de falhas. Entretanto, 
convém considerar que o nível de mudança impõe novos ritmos à atuação do 
pessoal, em especial no setor da saúde, em função da diversidade da força de 
trabalho, bem como, pelo impacto significativo que eles exercem nos pacientes/
clientes, e na organização como um todo.

Gil (2011, p. 23) explica que o ato de gerir as pessoas tem passando por 
transformações “desde meados da década de 80, em vem sofrendo sérios desafios, 
tanto de natureza ambiental quanto organizacional.” Em relação às mudanças Gil 
(2011, p. 23) ressalta que:
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Nem todas as organizações conseguiram ajustar-se a esses desafios 
e muitas das que sobreviveram passaram por experiências, como 
a reengenharia, a terceirização e o downsizing, que produziram 
consequências de certa forma dramática para seu pessoal.

Quando se observam as mudanças ocorridas, percebe-se que na era da 
informação, os novos processos organizacionais requerem de sua força de trabalho 
mais agilidade, mobilidade, inovação e maior nível de adaptabilidade em quantidade 
necessária para entender as emergentes demandas sociais. Novas formas de 
maximização de oportunidades devem ser identificadas e colocadas em prática para 
lidar eficazmente com a intensa transformação e as turbulências presentes em cada 
setor, salienta Chiavenato (2010). 

Os ajustes ao ambiente inóspito fizeram com que os processos e arranjos 
organizacionais tornaram-se mais dinâmicos. Os órgãos e departamentos passaram 
a ser organizados com estrutura provisória e não mais definitiva como era no 
passado, os cargos e funções passaram a ser definidos e redefinidos em razão das 
mudanças no ambiente mutante (CHIAVENATO, 2010). 

As mudanças ocasionaram surgimento de novas concepções acerca do papel dos 
indivíduos nas organizações, sobretudo, a partir da década 90, foram introduzidos 
novos questionamentos levando ao aumento do foco nas pessoas (colaboradores e 
funcionários) dentro dos serviços de assistência e criou um ambiente propício para 
redescobrir novos papéis para elas. 

Gil (2011) relata que entre as várias abordagens humanísticas, uma das que geraram 
maiores repercussões referia-se exatamente à terminologia utilizada para designá-
la. Observa-se que quando as pessoas são vistas como recursos, elas precisam ser 
controladas e a orientação caminha no sentido de procurar obter a máxima eficiência 
no processo. A gestão moderna se propõe a pensar que as pessoas sejam tratadas 
como parceiras da organização e desta forma passem a fornecem conhecimento, 
habilidades, capacidades e, sobretudo, empreguem a sua inteligência na realização 
das atividades sob a sua responsabilidade.

A era da informação trouxe em seu bojo novas concepções sobre as pessoas, 
e colocou em evidência o trabalho desenvolvido pelas equipes. As equipes, por 
sua vez, têm mais responsabilidade quando as tarefas são delegadas. Quando é 
observado que existem, no processo de prestação de serviço, tarefas operacionais e 
burocráticas não essenciais, elas são transferidas para terceiros, através do processo 
de terceirização (outsourcing).
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O desenvolvimento da organização está diretamente relacionado 
à sua capacidade em desenvolver pessoas e ser desenvolvida por 
pessoas, originando dessa premissa uma série de reflexões teóricas e 
conceituais acerca da aprendizagem da organização e das pessoas e 
como elas estão inter-relacionadas, [...]. A gestão de pessoas deve ser 
integrada e o conjunto de políticas e práticas que a formam deve, a 
sum só tempo, atender aos interesses e expectativas da empresa e das 
pessoas. Somente dessa maneira será possível dar sustentação a uma 
relação produtiva entre ambas. (DUTRA, 2012. p.16).

O "sábio solitário" perdeu seu espaço à medida que o mundo é 
movido pela comunicação expressa na interligação/interconexão. Os 
nós ocuparam o lugar do eu, e os nós exigem ser transformado em 
laços flexíveis, passíveis de serem feitos e refeitos a partir de olhares 
partilhados com os outros, de sorrisos aflorados numa cumplicidade 
fraterna dentro de um cotidiano que tende a fragmentar as relações 
existentes. Necessário se faz, portanto, estar comprometido com 
a solidariedade, com o diálogo e com a superação do ser, somente 
possível, no existir conjunto com o outro.

A nova abordagem pressupõe que as pessoas passem de agentes passivos para 
agentes ativos e inteligentes que ajudam a administrar de forma eficiente os demais 
recursos organizacionais e colaboram dando sugestões para o aprimoramento dos 
processos. De acordo com essa nova abordagem, elas participam ativamente das 
decisões relacionadas com as suas atividades, cumprem metas, alcançam resultados 
previamente negociados. Percebe-se assim, que todo esse esforço é convergido para 
a melhoria do atendimento ao cliente, no sentido de satisfazer suas necessidades e 
superar as expectativas (CHIAVENATO, 2010).

2.2 Responsabilidades dos gestores hospitalares na condução 
dos processos

Em tempos de mudanças, os papéis dos gestores também passam por constantes 
revisões, na tentativa de se adaptar ao novo contexto. Os gestores modernos 
procuram empregar maior grau de flexibilidade e tornam o seu método de gestão 
mais aberto e participativo.

Em relação ao papel do gestor Balsanelli et al. (2008, p. 54) destacam que:
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Pense na dinâmica da organização em que você trabalha 
e identifique a forma como os grupos de trabalho estão 
organizados. Pense também, no estilo de gestão adotado 
e compare como os processos e as atividades estão 
estabelecidas. Procure identificar pontos de melhoria.

Dutra (2012, p. 24) explica que “o esforço das organizações para se adequarem 
as exigências estão conduzindo-a a uma profunda revisão de seu comportamento; a 
mais dramática delas é o processo decisório na base operacional”. O autor esclarece 
que esse movimento exigiu a descentralização do processo decisório, esse 
fenômeno tornou os gestores responsáveis pela gestão do negócio e de todos os 
recursos colocados à sua disposição: humanos, materiais, financeiros, tecnológicos 
e informações.

Como resultado desse movimento, os perfis dos gestores transformaram-se 
radicalmente, passando de um perfil obediente e disciplinado para um perfil autônomo 
e empreendedor. Houve também, uma drástica mudança entre as áreas-meio e as 
áreas-fins; sendo que as primeiras eram responsáveis pelo controle de recursos 
e com a mudança, passam a responder unicamente por assessorar os gestores e 
as organizações na gestão de recursos. Esse fato trouxe como consequência o 
enxugamento de sua estrutura administrativa. Já no caso da segunda, ganharam 
maior importância e o principal foco são os processos que deram mais eficiência à 
organização (DUTRA, 2012).

Na organização atual, as funções estritamente definidas devem ceder 
lugar a uma série continua de processos que aborde como as pessoas 
ingressam na organização, como evoluem dentro delas, como o 
seu desempenho pode ser maximizado e por fim como deixam a 
organização. (GIL, 2011, p. 26).

Todavia o agrupamento de seres humanos não garante práticas que reflitam 
a essência do trabalho em equipe. Esse trabalho pressupõe estabelecimento de 
vínculo entre os indivíduos que, juntos, constroem um projeto de trabalho de forma 
processual em torno de objetivos comuns. Isso requer a busca e a participação 
integrada dos seus componentes com a população alvo de seu trabalho, considerando 
o ambiente e toda rede que possa promover seu crescimento individual, profissional 
e coletivo. (BALSANELLI et al., 2008, p. 55).
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A seguir convido você, prezado aluno, a conhecer mais sobre a gestão de risco, 
uma vez que ele tem se constituído como uma fonte de preocupação no setor de 
saúde e tem sido responsável por consumir boa parte dos recursos financeiros.

Araújo e Garcia (2009) explicam que a falta de companheirismo e de bom 
relacionamento dificulta o rendimento global da organização, uma vez que o 
trabalho em equipe é, na maioria das vezes, o mais recomendado quando o intuito 
é alcançar os objetivos em menos tempo e despendendo o mínimo de recursos 
financeiros. 

Portanto, o trabalho em equipe surge no momento em que os processos de trabalho 
são cada vez mais fragmentados, sem integralidade dos fatos e nem sempre com bons 
resultados. Individualmente, os profissionais levam um tempo maior para alcançar o 
objetivo, pois trabalham as diferentes potencialidades isoladamente. Convém lembrar 
que uma equipe não é formada por um grupo de pessoas usadas como ferramenta 
por um único indivíduo, conforme afirmam BALSANELLI et al., (2008).

Diante dos imensos desafios já expostos durante os estudos, os gestores e 
executivos devem empregar meios para desenvolver habilidades que seja capaz 
de agregar pessoas, pios somente por meio das pessoas e que se podem alcançar 
objetivos. 

Quanto às características da equipe, Balsanelli et al., (2008, p. 56) fazem os 
seguintes comentários.

Por outro lado, uma equipe não se caracteriza por um grupo de pessoas 
com diferentes saberes que se convergem em único conhecimento. 
A equipe em saúde, considera-se que as especificidades devam ser 
respeitadas, não excluindo a necessidade de que se estabeleça um 
campo comum de conhecimento, construindo assim um espaço de 
trabalho que possibilita desenvolver nos profissionais que possuem 
autonomia e responsabilidade.

2.3 Surgimento da gestão de risco

O aspecto referente ao gerenciamento do risco no setor da saúde está relacionado 
com a qualidade da prestação dos serviços de saúde e tem despertado cada vez 
mais os interesses dos profissionais de saúde, gestores e responsáveis pela política 
sanitária. Essa preocupação tem se estendido também, por entre os usuários do 
sistema e já alcançou a população em geral (FELDMAN, 2009).

A palavra “gestão” pode ser entendida utilizando a mesma contextualização que 
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envolve a administração. Gestão, neste caso, se refere ao conjunto de esforços que 
tem por objetivos: planejar, organizar, liderar, coordenar e controlar as atividades 
desenvolvidas por um grupo de indivíduos que se associa para atingir um determinado 
objetivo comum. (ARAÚJO e GARCIA, 2009).

A ideia de melhoria contínua é responsável pela sustentação do sistema que 
estrutura a qualidade e constitui um forte elemento presente nas bases de operações 
da gestão de processos.

As novas tendências em gestão reforçam a ideia da qualidade como instrumento-
chave na busca da sobrevivência em um mercado competitivo. A filosofia da gestão 
de qualidade é um referencial para o desenvolvimento de uma cultura baseada 
na melhoria contínua. FELDMAN et al. (2009). Para definir corretamente o termo, 
o primeiro passo é considerar a qualidade como um conjunto de atributos ou 
elementos que compõem o serviço.

“Qualidade é a condição necessária de aptidão para o fim a que se destina”. 
(EOQC –ORGANIZAÇÃO EUROPEIA DE CONTROLE DA QUALIDADE, 1972 apud 
PALADINI, 2012, p. 18). O princípio básico desse enfoque é manter a orientação 
dos processos para a satisfação dos usuários, a busca de motivação funcionários, 
o engajamento dos profissionais e colaboradores e na integração e inter-relação 
nos processos de trabalho. Tudo isso, orientado para a implementação decisiva 
da eficiência dos processos que são organizados para gerar valor aos usuários 

[...] a qualidade procura de forma sistemática identificar os objetivos 
comuns entre pessoas que efetivamente produzem os serviços e 
produtos com qualidade e os interesses da alta administração. [...] 
No caso da administração científica, essa identidade de objetivos 
determina alto grau de eficiência e de produtividade; na Gestão 
da Qualidade, eles evitam conflitos, prejudiciais à organização. 
(PALADINI, 2012, p. 35).

Onde [...] a multiplicidade de itens como o aspecto básico do 
conceito da qualidade é bem evidente. A meta da Gestão da 
Qualidade nesse contexto é simples: focalizar toda a atividade 
para o atendimento do consumidor, considerando os (múltiplos) 
itens que ele considere relevantes. Também o elemento evolutivo 
é bem visível, à medida que se investe em um processo de 
acompanhamento que visa observar como o cliente se comporta 
e como se alteram suas necessidades e preferências, de forma a 
atendê-las cada vez melhor. (PALADINI, 2012, p. 13).
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Sabe-se que as informações colhidas em pesquisas de satisfação com os 
clientes, ou por meio de sistema de reclamações que apontem os níveis de relações 
de má conduta profissional, bem como, relatos de práticas inadequados ou erros 
profissionais têm sido utilizados por muitos hospitais e clínicas especializadas 
para promover o aprimoramento dos meios de sistema da qualidade e provocar 
mudanças significativas nos processos corporativos.

As mudanças têm levado a importantes conquistas, embora esteja acontecendo 
de forma gradativa, ela vai tornando-se consistente pouco a pouco. Esse movimento 
tem sido responsável pelo aumento de uma atuação mais dinâmica, e constante 
acompanhamento do que acontece com o cliente. Ela tem sido determinante 
também para desencadear análises das atividades e ações internas, que aos poucos 
vão trazendo alterações nas características dos serviços.

 A nova abordagem é caracterizada tipicamente, por uma ação evolutiva, porém 
constante e permanente e que em termos de processos de trabalho, pode ser 
avaliado em termos de “melhoria contínua”, isto é, análise de maior “proximidade” 
das etapas e procedimentos voltados ao cliente. Nesse caso estruturar programas de 
qualidade voltados para melhoria contínua tem sido uma preocupação permanente 
de gestores e profissionais (PALADINI, 2012).

O modelo de gestão voltado para a qualidade permite identificar aspectos 
negativos presentes na assistência prestada, bem como se constitui em mecanismo 
de identificação de problemas, localizando pontos de melhoria dos processos e 
propondo intervenções que sejam capazes de reduzir as falhas.

Para que o sistema seja completo e efetivado, utiliza-se a informação colhida por 
meio de um sistema de monitoramento, para colocar em andamento programas 
de gestão de riscos, cujo objetivo principal é melhorar a qualidade da assistência, 
a segurança do paciente e a eliminação ou redução de custos desnecessários 
(HARADA, 2006; FELDMAN, 2009).

Qualquer êxito obtido na aplicação de protocolos interdisciplinares e nos 
programas de gestão de riscos clínicos influi favorável e diretamente no sistema de 

(FELDMAN, et al., 2009).

Colocar o cliente em primeiro plano é revolucionário em comparação 
com os outros enfoques [...], que se concentram na eficiência dos 
recursos produtivos, nas relações humanas ou no desempenho da 
empresa. Hoje, o cliente em primeiro lugar parece uma ideia trivial. 
No entanto, um longo caminho foi percorrido até o enfoque de a 
qualidade chegar a esse ponto. (MAXIMIANO, 2007, p. 162).
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qualidade institucional. Portanto, as organizações que querem se manter competitivas 
frequentemente fazem questionamentos sobre a melhoria da qualidade assistencial, 
e procuram adotar medidas que possam levar à diminuição de circunstâncias que 
podem causar danos ao paciente (FELDMAN, et al., 2009).

Em virtude de tais circunstâncias, a qualidade não pode ser mais vista e tratada 
como se fosse um diferencial competitivo, ela passou a ser percebida como uma 
condição essencial para a sobrevivência de muitos serviços de saúde. Hoje a 
qualidade não é somente uma meta a ser atingida, mas sim, uma condição básica 
a ser incorporada aos serviços de assistência a saúde. Esse aspecto emblemático 
torna a qualidade dos serviços um problema que diz respeito às diferentes esferas 
organizacionais. (WOOD JR & URDAN, 1994).

 Como parte do aprendizado coletivo, cabe apresentar por meio da experiência 
de profissionais experts e de práticas já consolidadas em determinados serviços de 
saúde, métodos de como prevenir reclamações e processos contra os profissionais 
e contra a própria instituição hospitalar. 

A introdução de meios e práticas que possam ser utilizados para assegurar um 
ambiente confortável e seguro ao usuário, bem como, levar a cabo a promoção 
da saúde humana atrelado a ações que possibilite a qualidade de vida no trabalho 
dos colaboradores, são componentes importantes que auxiliam a divulgar de forma 
positiva a imagem institucional (FELDMAN, et al., 2009).

Em virtude dos motivos já expostos se faz necessária uma análise da gestão de 
risco como sistema complementar ao programa da qualidade. Convém ressaltar 
que os programas de qualidade nos serviços de saúde nasceram inspirados nos 
conceitos de qualidade desenvolvidos e aplicados no setor industrial em meados dos 
anos 50. As primeiras iniciativas voltadas ao aumento da qualidade nas prestações 
de serviços iniciam-se nos anos 80 e seu grande mérito, foi trazer aos setores de 
prestação de serviços conceitos bastante conhecidos da indústria como: qualidade 
total, eficiência produtiva, racionalidade processo e padronização.

Verifique se a organização em que você atua mostra sinais de 
preocupação com a gestão de risco. Pense em quais seriam 
os riscos para a organização e faça a sua descrição. Depois 
pense em ações que poderiam ser adotadas para minimizar 
o impacto do risco.
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2.4 Gestão dos riscos e a melhoria dos processos

A palavra risco provém no latim “riscu” cuja terminologia significa “ousar”. Ao 
fazer uma análise nas diretrizes estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa IBGC (2007), geralmente, o termo risco é percebido como a possibilidade 
de “algo dar errado”. 

Dentro dessa perspectiva ter a consciência de que no mundo dos negócios há 
grande probabilidade das organizações não se adequarem aos desafios ambientais e 
comprometer a sua sobrevivência. Assim, a palavra risco está associada à exposição 
aos riscos inerentes ao mundo dos negócios. Nesse caso, o planejamento 
institucional tem que contemplar o gerenciamento dos fatores de riscos, para que 
se possam canalizar esforços e ações corporativas para minimizar o seu impacto 
sobre a organização (FERNANDES et al., 2013).

FELDMAN et al., (2009) relata que o aprimoramento da administração de riscos 
foi deflagrado e se desenvolveu nos EUA nos anos 50 por meio da mobilização 
de diversos setores sociais. Durante esse período, empresas americanas procuram 
incorporar em suas estruturas a Gerência de Riscos, que na sua fase inicial era 
responsável por comprar e gerir as apólices de seguro. 

Com o desenvolvimento dos negócios, os riscos que estavam circunscritos 
ao patrimônio das empresas aumentaram em número e complexidade. 
Consequentemente, o mercado de seguros era acionado para cobrir os riscos 
existentes. A essa altura já se tornara tecnicamente mais aperfeiçoado. 

Em decorrência dos desdobramentos dos fatos, as empresas constataram a 
necessidade de estreitar o relacionamento com as companhias seguradoras, o que 
provocou uma corrida a profissionais especializados que se dedicassem a levantar os 
riscos organizacionais. Dessa maneira, foram se consolidando a figura, as funções e 
as atividades da gerência de risco.

Na percepção de FERNANDES et al. (2013), o risco compreende tanto as perdas 
financeiras quanto as oportunidades não aproveitadas. Para sintetizar o impacto 
das perdas ocasionadas pelo risco, as organizações buscam formas e mecanismos 
para reduzir os riscos.  Dessa forma, a administração dos danos ocasionados pela 
possibilidade de risco transforma-se em poderoso instrumento para tomada de 
decisões, com possibilidade de melhorar o desempenho organizacional.

FELDMAN et al., (2009) conta que com o passar do tempo a administração de 
riscos mudou o seu escopo de atuação e incorporou diferentes tipos de assessorias 
no processo de tomada de decisão, o que levou a envolver outros aspectos do 
campo empresarial e foi responsável pelo estreitamento dos laços profissionais entre 
organizações de saúde, profissionais e as seguradoras.
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Quanto aos desdobramentos do gerenciamento de risco, Feldmam et al., (2009, 
p. 27, grifo nosso) considera que:

Ao dar prosseguimento aos estudos referentes aos riscos presentes no ambiente 
corporativo, o gestor tem a possibilidade de fazer a identificação, proceder à avaliação e o 
efetivo gerenciamento dos diferentes tipos de riscos e se precaver diante das incertezas. 
Essa antecipação dos fatos permite ainda concentrar esforços naqueles riscos que 
poderão trazer maiores impactos para a organização (FERNANDES et al., (2013).

Cabe ressaltar que no setor da saúde a gestão de risco foi marcada por um 
processo evolutivo, onde na sua fase inicial dedicou grande parte dos seus esforços 
à contratação de seguros para dar suporte financeiro à execução das ações judiciais 
oriundas de processos civis deflagrados por má conduta de uma gama enorme 
de profissionais, bem como, aqueles processos judiciais que incidiam contra as 
instituições hospitalares.

Todos esses eventos levaram as organizações e empresas de saúde nos Estados 
Unidos, na Europa e posteriormente no Brasil, a tomarem medidas mais eficazes 
para lidar com a problemática instalada. A partir desse longo processo de perdas, 
posterior conscientização dos envolvidos resolveu atuar de forma menos empírica 
e fez surgir a instituição de Programa de Gestão de Risco Hospitalar com o claro 
objetivo de trazer melhorias dos processos de trabalho e atitudes que ocasionavam 
a má prática e impactavam as finanças do empreendimento.

A gestão de riscos ou o gerenciamento de riscos são as traduções 
habituais da Administração de Riscos. Ainda que se possa definir 
de muitas formas, sempre é considerada como processo. O 
Processo de Gestão de Riscos pode aplicar-se a qualquer situação 
que possa gerar consequência ou um resultado não mapeado ou 
não esperado; e é uma parte integrante de toda boa gestão.
A metodologia incorporou-se ao setor da saúde nos EUA há cerca 
de trinta anos, decorrente da evolução e alto grau de complexidade 
dos hospitais e empresas de saúde como laboratórios clínicos, 
bancos de sangue, agências transfusionais e centros de diagnóstico 
por imagens, entre outros, com o mesmo objetivo: proteger as 
organizações de saúde contra as perdas.

A gestão do risco tem mobilizado órgãos do governo a instituir ações que visem 
garantir a segurança do paciente. Acesse o link indicado e conheça a Resolução 



Processos hospitalares

U4

171

Convém fazer uma análise sobre as observações efetuadas por Reason, e 
destacada por Feldman et al., (2009) sobre os motivos que levam aos erros: 

• Ações automáticas

• Distração

• Memória longa (quando os padrões que armazenamos diferem dos reais)

• Especificação insuficiente

• Falta de conhecimento

• Falta de dados

• Esquecimento

Os erros podem ser derivados pelos fatores relacionados a seguir:

• Capacidades/skills (a pessoa sabe o que fazer, mas a ação não ocorre como 
planejada.

• Regras (a pessoa sabe o que fazer, mas não repara em contraindicações, 
aplica as regras erradas, ou não aplica regras corretamente).

• Conhecimento (a pessoa não sabe o que fazer).

É conveniente ressaltar a abordagem do IBGC (2007), que e forma sucinta, lembra 
que eliminar completamente o risco é algo humanamente impossível. No entanto, 
sugere que a organização haja preventivamente e se encarregue de elaborar um 
plano para realizar o mapeamento dos riscos, para que sejam canalizados esforços 
coletivos para poder minimizar os fatos e eventos que possam afetar de alguma 
forma a organização.

FELDMAN (2009) define que errar é uma condição humana e que resta a todos 
aprender a conviver com essa condição, tirando da situação problema, o maior 
proveito para o conhecimento, aprendizado e prevenção. A causa do problema é, 
na maioria das vezes, desencadeada por múltiplos fatores, podendo a sua origem ser 
resultado produzido pelas deficiências ou falhas na estrutura do processo.

– RDC nº 36, de 25 de julho de 2013. <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html>. Acesso em: 15 mai. 2015.
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Por mais esforços que se empreguem para tentar garantir que os momentos de 
contato com o cliente ocorram dentro do que foi especificado, e corrobore para 
que as expectativas dos clientes sejam minimamente atendidas e se possivelmente 
superadas, essa expectativa muitas vezes acaba sendo frustrada, por motivos já 
expostos anteriormente.

A frustração da expectativa ocorre geralmente, pelo fato de que uma operação 
baseada em serviço, nem sempre consegue cumprir fielmente a sua proposta 
de satisfação e acaba sendo impossível ficar livre de falhas, devido ao aspecto 
subjetivo e variável que acompanha o componente humano, sendo a variabilidade 
uma condição intrínseca presente do comportamento humano e seu impacto é 
percebido na prestação de assistência de saúde.

Diante de tal desafio é conveniente lembrar que um cliente insatisfeito, que saia 
do ciclo de serviço sem que tenha sido recuperado (ou, em outras palavras, sem ter 
havido uma ação concreta para reparar a operação de serviço, remediando-a ou 
recompensando a pessoa) deve se constituir em fonte de preocupação genuína, por 
parte do gestor do serviço, por vários motivos, entre eles destaca-se o fato de que:

a) Se o cliente insatisfeito resolve com isso interromper seu relacionamento com 
a empresa, ela perde o fluxo de negócios, o fato sendo repetido de forma rotineira 
sem uma intervenção efetiva, pode haver comprometimento financeiro.

b) Clientes insatisfeitos provavelmente não recomendarão o serviço a pessoas 
de seu relacionamento, mas isso não é o pior. Estatísticas dão conta de que um 
cliente insatisfeito expressará sua insatisfação para um número muito maior de 
outras pessoas do que um cliente satisfeito fará a respeito de sua satisfação. Veja a 
Figura 4.1.

Quanto aos gestores que atuam nas organizações hospitalares, Feldman et. al, 
(2009, p. 38) registra os seguintes pontos:

• Estão constantemente conscientes das possibilidades de falhas.
• Assumem que os erros acontecerão e treinam as pessoas para se 
anteciparem e para que deles se recuperem.
• Generalizam os erros em vez de localizá-los (para que outros 
possam aprender).
• Fazer sessões de “brainstorm” para pensar de que forma os 
sistemas podem falhar.
• Lutam para conseguir que, tanto os indivíduos, como os grupos 
e equipes, estejam preparados.
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Fonte: Adaptado de: Heskett, Sasser e Schlessinger (1990).

Figura 4.1 | O potencial destrutivo do cliente insatisfeito e o potencial construtivo do cliente 
satisfeito

Observa-se que clientes insatisfeitos tendem, na maioria das vezes, a não 
expressar voluntariamente sua insatisfação com o serviço prestado. Pesquisas dão 
conta de que a porcentagem de clientes insatisfeitos que voluntariamente reclamam 
pode ser menor que 5%.

Com o interesse de reduzir os riscos presentes na prestação de serviços, o setor de 
saúde tem buscado compreender melhor o significado epidemiologia do risco. Sabe-
se que a Epidemiologia é uma ciência que estuda quantitativamente a distribuição 
dos fenômenos e seus fatores condicionantes (FELDMAN et, al., 2009). Os dados 
epidemiológicos também devem ser conhecidos e analisados para que possam 
auxiliar o processo de planejamento estratégico e fundamentar os processos internos.

Assim, esses tipos de dados se encarregam de apontar os potenciais fatores 
de risco, indicam os eventos adversos, evidência as falhas que possam ocorrer 
na segurança dos pacientes, clientes, usuários, profissionais, colaboradores. Ele 
é responsável ainda por indicar a frequência, as causas e os fatos determinantes, 
bem como, o impacto dos resultados em saúde e a efetividade de métodos e das 
ferramentas utilizadas (FELDMAN et al., 2009).

1. Processos de trabalhos bem estruturados são os pilares dos 
serviços de assistência uma vez que, aquilo que é produzido 
é consumido imediatamente e assim, fica notória a questão 
da satisfação imediata quanto aos serviços utilizados. Essa 
particularidade ocorre nos serviços de assistência por quê?

a. (   ) Por causa da intangibilidade que acompanha os serviços de 
assistência.

Comparação

Expectativa 
do cliente

Cliente
insatisfeito

Conta sua 
experiência para...Cliente muito

insatisfeito/encantado

Cliente satisfeito

11 outras pessoas

6 outras pessoas

Percepção do cliente quanto ao
desempenho apresentado
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b. (   ) Pelo fato de que os processos são rígidos e hierarquizados.

c. (  ) Pela departamentalização se encarregar de promover a 
fragmentação das atividades.

d. (   ) Pela falta de gerenciamento e coordenação das atividades 
ligadas à assistência.

2. Na tentativa de manter a competividade e salvaguardar a 
imagem institucional as organizações estão adotando o sistema 
de gerenciamento de risco. Quanto à gestão de risco, faça um 
pequeno texto (3 a 5 linhas) explicando os benefícios.

• A modernização do ambiente hospitalar coloca em evidência a 
colaboração e traz à tona a administração participativa, que mostra 
uma alternativa viável para substituir os estilos de administração 
mais rígidos.

•  A gestão hospitalar tem como desafio a substituição da 
cultura conservadora, e se encarrega de deixar de lado os 
gestores autoritários impositivos, indiferentes e que geralmente, 
usam o método paternalista para manter o controle sobre os 
colaboradores.

• O modelo diretivo é considerado ultrapassado e aos poucos 
está sendo substituído pela cooperação mútua, pela liderança 
equilibrada, pela autonomia nos processos de assistência.

• Os princípios da departamentalização não são plenamente 
absolutos, e apesar de possibilitar elevado grau de eficiência, cada 
organização deve escolher o arranjo departamental respaldado 
nas características próprias da organização e nos objetivos 
traçados.

• Os gerentes de operações precisam harmonizar recursos 
humanos, estruturais e financeiros para lidar eficazmente com a 
demanda.
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• A intangibilidade que acompanha os serviços apresentam 
características distintas, perceptível no relacionamento entre a 
prestadora de serviço de assistência e o paciente, pois, a relação é 
permeada por uma forte a sensação de uso.

• As pessoas hoje são vistas como agentes ativos e inteligentes 
que ajudam a administrar de forma eficiente os diversos tipos de 
recursos organizacionais.

• O planejamento institucional tem que contemplar o gerenciamento 
dos fatores de riscos, para que se possa canalizar esforços e ações 
corporativas para minimizar o seu impacto sobre a organização.

Ao finalizar o estudo dessa unidade espero que você tenha 
compreendido que a melhor combinação de gerenciamento de 
processos, depende das características de cada organização. Na 
análise do processo, você deve considerar o fato de que algumas 
organizações precisam de maior coordenação e supervisão do 
que as outras. No entanto, as organizações modernas tendem a 
promover maior nível de abertura para incentivar a participação 
dos escalões inferiores no processo de decisão.
A gestão do processo hospitalar, pressupõe prestar atenção 
aos diferentes recursos envolvidos na complexidade do serviço 
de assistência. Os gestores devem estar preparados e atentos 
para que possam organizar o sequenciamento das atividades 
potencializando as diferentes contribuições vindas das pessoas. 
O gerenciamento dos ricos deve receber especial atenção, para 
que não comprometam os recursos e a imagem institucional.

1. As mudanças ocorridas nas últimas décadas fizeram com que as 
organizações de saúde prestassem mais atenção aos seus processos 
internos. Quanto aos processos analise as informações a seguir:
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Assinale a sequência correta:

a. (   ) V, V, V, F.

b. (   ) V, F, F, V.

c. (   ) V, V, F, V.

d. (   ) F, V, V, F.

I. (   ) Os processos e as atividades realizadas devem fluir 
sequencialmente, de maneira que possam ser organizadas 
para cumprir a sua finalidade principal.

II. (   ) Os processos são compostos por insumos que devem 
proporcionar resultados aos clientes.

III. (   ) A implantação de processos de trabalho não pode ser 
aplicada no setor de serviços, porque ele é formado pelo 
aspecto essencialmente, intangível. 

IV. (   ) No setor da saúde os processos devem ser organizados de 
forma que nunca faltem as condições adequadas de trabalho 
para que ocorra o atendimento normal nas áreas técnicas 
funcionais.

2. A administração de processos tem a finalidade de:

I. Gerenciar as funções permanentes como elos de uma grande 
corrente e não como departamentos isolados uns dos outros.

II. Fazer a coordenação, a direção e o controle dos processos 
que transformam insumos em produtos e serviços.

III. Exigir a utilização de uma visão ampla e sistêmica de cada área 
de uma organização, para promover a gestão eficiente de todos 
os recursos: pessoas, capital, informação e materiais.

IV. Proporcionar orientação para a eficiência dos processos 
principais, tendo como objetivo específico o desenvolvimento 
da performance organizacional.

É correto apenas o que se afirma em:

a. (   ) I.

b. (   ) II e III.

c. (   ) III e IV.

d. (   ) I, II, III e IV.
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3. Na busca pela eficiência na prestação de serviços de assistências, 
as organizações adotaram modelos de departamentalização em 
que a ideia básica é: 

a. (   ) quanto melhor departamentalizada for uma organização, 
tanto mais eficiente ela será. 

b. (   ) fazer com que a departamentalização se constitua em 
uma ferramenta de gestão que possibilite o enxugamento de 
profissionais da organização.

c. (    ) transferir a responsabilidade da queixa do paciente para 
outro setor.

d. (   ) fazer  constantes avaliações financeiras para auxiliar o 
gerente de operações.

4. Os hospitais e as unidades de saúde vêm buscando adotar 
modelos gerenciais que permitam o maior envolvimento das 
pessoas no processo decisório. Dentro desse contexto destaca-
se a administração participativa. Sobre ela é correto afirmar que:

a. (   ) administração participativa é delegar aos níveis hierárquicos 
inferiores as tarefas realizadas pelos gerentes.

b. (    ) administrar de forma participativa implica compartilhar as 
decisões que afetam a empresa, como um todo e não apenas 
com funcionários, mas também com grupos de clientes, usuários, 
fornecedores e também eventualmente, com os distribuidores.

c. (   ) administração participativa é um modelo diretivo que não 
se aplica à área hospitalar, porque lida com o que há de mais 
precioso, a vida humana.

d. (   ) administração participativa é um conjunto de ideias práticas 
que visam desmembrar as atividades em pequenas partes para 
envolver uma quantidade maior de pessoas na realização das 
tarefas.

5. Quanto aos processos de trabalho na área hospitalar, é correto 
afirmar que:

(a) A organização e sistematização do trabalho se mostram 
ineficazes no setor hospitalar, porque não dão maior consistência 
às operações internas.
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(b) No ambiente hospitalar as atividades realizadas devem fluir 
sequencialmente, de maneira que possam ser organizadas para 
cumprir a sua finalidade principal, cujo foco é o restabelecimento 
da saúde de quem procura os serviços disponíveis.

(c) O sequenciamento de processo só é possível conseguir nas 
atividades desenvolvidas no ambiente industrial.

(d) As organizações de saúde que possuem processos mais 
eficientes consomem mais recursos operacionais para realizar as 
suas tarefas.

6. Para implantar processos que funcionem é necessário 
conhecer a organização e promover a gestão integrada de 
processos. Sobre a gestão integrada é correto afirmar que 
envolve:

I. Conhecimento: organização e seus processos, gerenciamento 
financeiro, cliente, produtos diversificados e excelência de 
serviços.

II. Habilidade: planejar negociar, integrar equipes, capacidade de 
análise, predição, análise e intervenção.

III. Atitude: flexibilidade, inovação, adaptabilidade, criatividade, 
iniciativa e empreendedorismo.

IV. Liderança: representativa, participativa, carismática e diretiva.

Está correta a alternativa que se afirma em:

(a) I somente.

(b) II somente.

(c) III somente.

(d) IV somente.

(e) I, II e III.

7. Do ponto de vista conceitual, a departamentalização é uma 
forma de organização que procura agrupar atividades parecidas 
para formar um conjunto de funções organizacionais. Além, 
dessas características quais princípios podem ser atribuídos a ela?
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8. Quanto ao modelo participativo analise as afirmações a seguir:

I.  O modelo participativo está relacionado ao fato de que os cargos 
e a divisão do trabalho são rigidamente divididos e estruturados, 
seguindo os antigos dogmas traçados.

II. Há o predomínio da liderança, autodisciplina e autonomia nos 
processos decisórios.

III. As organizações que empregam métodos mais participativos 
em seu processo de gestão são classificadas como orgânicas, pois 
adotam medidas mais dinâmicas e adaptativas para lidar com as 
pessoas.

 Está correta a alternativa em que se afirma:

I. A departamentalização, apesar de obedecer a seus critérios 
típicos, deve ainda obedecer aos princípios para a organização e 
construção do edifico hierárquico.

II. Os princípios da departamentalização não são plenamente 
absolutos, e apesar de possibilitar elevado grau de eficiência, cada 
organização deve escolher o arranjo departamental respaldado nas 
características próprias da organização e nos objetivos traçados.

III. A departamentalização é uma forma de organização de trabalho 
ultrapassada, cujo método está sendo substituído por outros mais 
dinâmicos. 

IV. A departamentalização desde que bem elaborada, pode 
constituir-se em uma ferramenta de gestão que possibilita o 
desenvolvimento da organização, tornando-a mais eficiente e 
prática.

Está correta a alternativa que se afirma em:

a) I somente.

b) III somente.

c) II e III.

d) I, II e III.

e) I, II e IV.
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(a) I somente.

(b) II somente.

(c) I e II .

(d) II e III.

(e) I, II e III.
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