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A ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COMO ORGANIZAÇÃO 

EMPRESARIAL



- Compreender a atividade saúde como um negócio e
equilibrar esse conceito com a função social da
mesma exige uma gestão empresarial ética,
competente e desafiadora.

- Adaptar a organização de saúde aos novo
paradigmas de uma moderna gestão com qualidade
é questão de sobrevivência.



- Sendo a organização empresarial de saúde tão complexa, a
adaptação a esta realidade envolve a alocação de recursos
materiais e a gestão de pessoas, bem como a avaliação da
capacidade técnica e sua utilização adequada.

- Como organização empresarial a alta direção da
organização de saúde tem o importantíssimo papel de
facilitar, propiciar e conduzir as transformações necessárias
e adequá-las aos seus clientes dentro de um perspectiva de
mercado sem esquecer o aspecto humano e social.



PROFISSIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE



- Esta havendo uma evolução da instituição de saúde a
caminho da profissionalização de sua administração.

- Os critérios de gerenciamento vão se voltando para a busca
por modelos de crescente vinculação a padrões profissionais.

- Xô ao amadorismo, ao jeitinho de acomodar as pessoas e os
processos.

- Busca crescente por profissionais qualificados.

- Existem no mercado um incremento de cursos voltados para a
administração em organizações de saúde.



A ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COMO CENTRO DE 

ATIVIDADES MÉDICAS



- Consultórios médicos.

- Laboratórios.

- Clinicas de diversas especialidades.

- Centro de imagens, etc.



REDUÇÃO DAS DISTÂNCIAS ENTRE 

EMPREGADOS E DIRIGENTES



- O que se busca é que todos os participantes
de uma organização de saúde sejam
realmente participantes dele.

- Passar dos sonhos à realidade depende
essencialmente dos envolvidos no processo,
mas depende também dos dirigentes do
empreendimento, a quem cabe a iniciativa
da modificação.



A QUALIDADE COMO FORMA DE GESTÃO NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE



CONCEITOS DE QUALIDADE

Para Crosby:

“Qualidade significa conformidade com os requisitos”.

Para Juran:

“Qualidade é adequação do uso”

Para Deming:

“Qualidade é a redução nas variações como fundamento para a contínua
e permanente melhoria..”



VANTAGENS DA QUALIDADE NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

• Melhoria da moral das pessoas.

• Clima organizacional positivo.

• Redução dos custos.

• Diminuição de desperdícios.

• Aumento da produtividade.

• Aumento da eficiência e da eficácia.

• Maior adequação às normas e às expectativas dos 
clientes.

• Aumento da responsabilidade pessoal.

• Redução ou eliminação da necessidade de controle.



VANTAGENS DA QUALIDADE NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

• Aumento da demanda.

• Aumento da participação no mercado.

• Aumento da credibilidade e confiabilidade.

• Aumento da satisfação do cliente.  

• Aumento do retorno (lucro)

• Possibilidade de novos investimentos.

• Melhor serviço à sociedade.



TIPOS DE QUALIDADE NA SAÚDE

1. TÉCNICA

Definida ou determinada pelos profissionais de saúde e
monitorada pelas Câmaras Técnicas dos Conselhos de Classe ou por
órgãos de controle externo das instituições públicas ou privadas da área
de saúde.

2. ORIENTADA PARA O CLIENTE

Relacionada com a percepção do paciente (cliente hospitalar)
quanto a atenção, cuidado, comunicação, empatia, etc.



Ao entrar no prédio de sua empresa,                                          
cumprimente cada um que lhe dirige o olhar,                                    
mesmo não sendo colega de sua área.

Ser Educado é Qualidade.



Ser Organizado é Qualidade.



Não se deixe                              
envolver pela primeira informação 
de erro recebida              de quem 
talvez não saiba de todos os 
detalhes. 

Ser Prevenido é Qualidade.

Junte mais dados                                  
que lhe permitam obter                        
um parecer correto sobre                        
o assunto.

Já dizia a vovó:
Precaução e  Caldo de galinha 
Não faz mal a ninguém.



Ser Atencioso é Qualidade.



Cumprir o Acordo é Qualidade.



Falar a Verdade é Qualidade.



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 



O QUE UM ORGANOGRAMA

Organograma é um gráfico que representa a estrutura
formal de uma organização.

Os organogramas mostram como estão dispostas
unidades funcionais, a hierarquia e as relações de
comunicação existentes entre estes.



EXEMPLOS DE ORGANOGRAMAS NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE



ORGANOGRAMA HOSPITAL ISRAELITA 
ALBERTO EINSTEIN

Organograma 

















ORGANOGRAMA DO SANTANA UNIMED 
HOSPITAL





ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA A   ÁREA 

ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA



Diante de novas formas de ver a administração
de organização de saúde e de novos componentes
como logística e hotelaria sugere-se, respeitada a
realidade de cada organização, uma nova estrutura
organizacional para a mesma no tocante a área
administrativa / financeira.

A estrutura proposta a seguir sugere-se a
substituição do termo zeladoria por higienização
como forma da dinâmica hospitalar.
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SUGESTÕES DE ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS 

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA DE UM HOSPITAL



FINANCEIRO

TESOURARIA

• Receber as diversas receitas da instituição.

• Fazer depósitos bancários;

• Elaborar caixa diário;

• Liberar o fundo fixo para setores, se necessário.

• Efetuar pagamentos aos fornecedores, funcionários e outros.



FINANCEIRO

ORÇAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO

• Elaborar as propostas orçamentárias anuais;

• Assessorar a Diretoria Administrativa e Financeira na elaboração de relatórios e
de prestação de contas mensais e anuais e no controle e acompanhamento da
execução orçamentária;

• Acompanhar mensalmente o orçamento;

• Com autorização da Diretoria Administrativa e Financeira emitir cheques de
pagamentos diversos;

• Acompanhar o faturamento, as receitas e as despesas da Instituição;

• Elaborar relatórios mensais;

• Encaminhar via sistema, para o Banco a folha de pagamento de pessoal.



FINANCEIRO

CONTAS MÉDICAS

• Realizar o faturamento nos sistemas de Informação Hospitalar – SIH - e de
Informação Ambulatorial – SAI -, de acordo com os tetos físicos e financeiros pré-
estabelecidos pelo gestor do Sistema único de Saúde - SUS;

• Preparar os prontuários para avaliação e autorização dos procedimentos clínicos
e cirúrgicos e submeter ao parecer do médico auditor do Sistema Único de
Saúde;

• Fechar e enviar as faturas dos sistemas de Informação Hospitalar e de Informação
Ambulatorial para o órgão competente;

• Encaminhar a contabilidade o faturamento mensal para o devido
provisionamento;

• Manter atualizada, mensalmente, a planilha de Indicadores de Desempenho
Hospitalar.



FINANCEIRO
CONTABILIDADE

• Organizar e classificar toda documentação recebida;

• Digitar a classificação;

• Fazer conciliações diversas;

• Fazer provisionamento do faturamento, folha de pagamento, encargos
sociais, e outros que se fizerem necessários;

• Emitir balancetes mensais;

• Acompanhar inventário anual;

• Elaborar Balanço Patrimonial. (BP), Demonstração do Resultado do
Exercício. (DRE), Demonstração dos Resultados Acumulados. (DRA),
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. (DMPL),
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. (DOAR), Notas
explicativas. (NE), do Livro Diário e Razão;

• Providenciar o registro em cartório do Livro Diário e Razão;

• Manter o arquivo organizado de toda documentação contábil.



FINANCEIRO

CUSTOS

• Elaborar e analisar as planilhas de custos setoriais.

• Processar e analisar os resultados (receitas x despesas) com
relação aos serviços SUS, convênios e particulares.

• Gerar subsídios para projeção de um orçamento anual de
receita, custeio e de investimentos, bem como fornecer
informações para relatórios setoriais, controles diversas e
tomadas de decisões, com base nos custos.

• Processamento e análise de informações estatísticas.



HOTELARIA 

LAVANDERIA

• Processar o enxoval hospitalar, desde a coleta da roupa suja até a sua
distribuição devidamente limpa;

• Atualizar o serviço de Lavanderia, através da implementação das rotinas, que
possibilitem o fluxo contínuo e a rotatividade das peças que compõem o enxoval
do Hospital;

• Prever e prover o suprimento de roupas aos diversos setores do Hospital;

• Contribuir para o controle da Infecção Hospitalar no âmbito da Lavanderia;

• Oferecer à administração do Hospital informações sobre o serviço de Lavanderia;

• Reduzir o custo operacional no que diz respeito à Lavanderia;

• Conscientizar os funcionários do setor de seu compromisso com a clientela, no
que diz respeito à Lavanderia;

• Contribuir com a Direção do Hospital no cumprimento das normas e rotinas



HOTELARIA 

HIGIENIZAÇÃO ( ZELADORIA)

• Fazer escalas de serviços dos funcionários;

• Fazer o Planejamento da distribuição de pessoal e materiais em função das áreas
mais críticas.

• Entregar o material de limpeza;

• Supervisionar a limpeza de todo Hospital;

• Comunicar ao órgão RH todas as alterações de pessoal;

• Controlar o material reciclável;

• Realizar a higienização do Hospital.

• Realizar a coleta junto às clínicas do lixo hospitalar e comum.

• Promover a segregação do lixo hospitalar.

• Controlar o uso racional dos materiais de limpeza.



HOTELARIA 

SEGURANÇA
• Prevenir e garantir a integridade física das pessoas e dos bens patrimoniais.

• Registrar em níveis de ocorrências, as alterações anormais acontecidas.

• Autorizar e controlar, em comum acordo com o Serviço Social, o acesso de acompanhantes;

• Realizar rondas internas e externas em horários determinados ou inopinadamente;

• Inibir a entrada e a permanência de pessoas que procuram o Hospital para negócios particulares tipo:
vendas e propagandas comerciais;

• Inibir o trânsito de internados e acompanhantes no hospital;

• Exigir respeito ao silêncio hospitalar, principalmente a partir das vinte e duas horas, de todos os
internados e acompanhantes;

• Identificar-se e acompanhar as autoridades que visitam o Hospital, fora do horário comercial;

• Se necessário solicitar a presença da Polícia ou do Corpo de Bombeiros, este em caso de incêndios ou
acidentes graves internos;

• Proibir o trânsito no Hospital de pessoas trajando roupas inadequadas como: roupas de banho, calça
sem camisa, shorts, camisetas, mini-blusas ou de pessoas que estejam alcoolizadas, exceto nos casos de
emergência.



HOTELARIA 

NUTRIÇÃO

• Prestar assistência aos pacientes para a manutenção e/ou recuperação do seu estado
nutricional;

• Realizar planejamento nutricional, ou seja, definir uma conduta dietoterápica que melhor
se adapte ao paciente, levando-se em consideração as suas necessidades e condições
fisiológicas.

• Fornecer uma alimentação balanceada aos comensais.

• Requisitar materiais ao almoxarifado.

• Higienizar os gêneros alimentícios antes da armazenagem da nutrição.

• Armazenar os materiais recebidos, priorizando o uso em relação aos prazos de validade.

• Manter estoque mínimo de gêneros e materiais, a fim de assegurar o serviço garantindo a
sua continuidade.

• Distribuir os gêneros alimentícios para as áreas de pré-preparo e cocção.

• Verificar a qualidade e a quantidade dos gêneros recebidos.



NUTRIÇÃO (Cont.)

• Lavar, higienizar e fazer pré-preparo de gêneros, antes do preparo (carnes e verduras).

• Confeccionar as preparações que irão compor os cardápios da dieta geral, dieta branda,
dietas especiais (diabético, renal, hipossódica etc.) e refeições para funcionários e
acompanhantes.

• Providenciar a lavagem de utensílios utilizados nas preparações, bem como higienização de
pratos e utensílios usados no refeitório.

• Controlar as refeições, registrando em mapas de dietas a quantidade de pacientes sujeitos
à dieta (liquida, pastosa, branda, geral etc.).

• Montar as marmitas (se o Hospital utilizar este sistema) destinadas ao almoço de
pacientes, funcionários e acompanhantes.

• Preparar lanches rápidos (chá, sucos e mingaus) e preparações que compõem os planos
alimentares especiais de alguns pacientes.

• Distribuir refeições para os pacientes, em dieta geral.

• Prestar orientação dietoterápica para pacientes internados, necessitando de avaliação para
aumento de nutrientes e calorias.



NUTRIÇÃO (Cont.)

• Prestar orientação dietoterápica para pacientes provenientes do ambulatório que
necessitam de acompanhamento nutricional.

• Prestar orientação dietoterápica para pacientes em uso de sonda enteral com
acompanhamento do estado nutricional.

• Preparar a nutrição enteral para pacientes impossibilitados de receber alimentação por via
oral.

• Fazer o porcionamento (pesagem) de produtos e sua respectiva diluição de acordo com as
necessidades nutricionais de cada paciente.

• Acondicionar a nutrição enteral em frascos descartáveis sob refrigeração, com etiquetas de
identificação, com dados do paciente, volume, data e horário de administração.

• Dispensar os frascos pela área de expedição nos horários determinados.

• Recolher os frascos, higienizá-los e esterilizá-los para posterior reutilização.



HOTELARIA 

RECEPÇÃO E PORTARIA

• Controlar as entradas e saídas dos veículos do hospital.

• Passar informações corretas para os clientes externos e internos, do hospital;

• Estabelecer sinais convencionais com o segurança de plantão;

• Solicitar intervenção da segurança do hospital, caso necessário;

• Impedir a entrada no hospital de pessoas trajando roupas inadequadas aos bons costumes,
tipo: roupas de banho, sem camisa, shorts, camisetas, mini-blusas ou que estejam
alcoolizadas, exceto no caso de emergência.

• Autorizar o acesso a acompanhantes e dos visitantes aos pacientes, somente nos dias e
horários estipulados e após serem identificados.

• Encaminhar as pessoas em cadeiras de rodas, transportadas nos braços, ou em macas,
diretamente para o setor competente.

• Autorizar o acesso ao estacionamento interno deste Hospital e dentro dos limites de vagas
existentes, para os veículos credenciados.



HOTELARIA 

TELEFONIA

• Atender ligações e transferi-las aos órgãos solicitados;

• Fazer ligações que digam respeito ao trabalho, mediante solicitação dos órgãos
deste Hospital;



RECURSOS HUMANOS

PESSOAL

• Elaborar contratos de experiência.

• Fazer registro de empregados.

• Providenciar livro ou ficha de registro de empregados.

• Manter atualizado livro de inspeção de trabalho.

• Manter atualizado quadro de horário de trabalho.

• Efetuar Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED –.

• Fazer a distribuição do vale – transporte.

• Elaborar de folhas de pagamento de salário.

• Elaborar os documentos de obrigações trabalhistas e previdenciárias para
recolhimentos.

• Elaborar o calendário de férias e os seus recibos.



PESSOAL (Cont.)

• Efetuar o cadastramento PIS / PASEP.

• Elaborar a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

• Preparar as comunicações de demissões de empregados.

• Acompanhar a homologação de demissões de empregados de acordo com a
legislação vigente.

• Elaborar o documento Seguro – Desemprego.

• Acompanhar os processos jurídicos em tramitação.

• Atender outras demandas de pessoal de acordo com as solicitações da Diretoria
Administrativa e Financeira.



RECURSOS HUMANOS

RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E TREINAMENTO

• Recrutar e selecionar pessoal.

• Aplicar testes de seleção;

• Fazer entrevistas adimensionais e dimensionais.

• Providenciar a admissão de funcionários, quando necessário.

• Ministrar treinamento introdutório para os funcionários ingressantes nesta Instituição.

• Acompanhar os novos funcionários no período de experiência.

• Coordenar e, se necessário ministrar, treinamentos para os funcionários do hospital.

• Atender outras demandas de pessoal de acordo com as solicitações da Diretoria
Administrativa e Financeira.



RECURSOS HUMANOS

CARGOS E SALÁRIOS

• Participar de dissídios ou acordos coletivos de trabalho.

• Efetuar descrição de cargos.

• Elaborar e / ou atualizar o plano de cargos e salários.

• Atender outras demandas de pessoal de acordo com as solicitações da Diretoria
Administrativa e Financeira.



RECURSOS HUMANOS

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

• Elaborar a avaliação de desempenho anual de todos os funcionários, inclusive
chefia;

• Aplicar, anualmente, a avaliação de desempenho.

• Atender outras demandas de pessoal de acordo com as solicitações da Diretoria
Administrativa e Financeira.



RECURSOS HUMANOS

BENEFÍCIO E HUMANIZAÇÃO 

• Procurar manter um clima organizacional sadio entre os funcionários, elaborando
e aplicando pesquisa para tal fim.

• Coordenar eventos sociais que digam respeito aos funcionários desta Instituição.

• Participar de programa de humanização.

• Atender a outras demandas de Pessoal de acordo com as solicitações da Diretoria
Administrativa e Financeira.



RECURSOS HUMANOS

SESMT

• Executar, em conjunto com a área médica, o Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional – PCMSO -.

• Fazer acompanhamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho – CIPA -.

• Atender outras demandas de pessoal de acordo com as solicitações da Diretoria
Administrativa e Financeira.



INFORMÁTICA

APOIO TÉCNICO

– Dar suporte técnico ao usuário;

– Desenvolver ferramentas e projetos e efetuar coordenação física da rede.

– Atualizar os servidores, bem como os desktops conectados à rede;

– Fazer backup nos servidores de Banco de Dados (Oracle);

– Analisar o tráfego da INTERNET (conteúdo acesso pela Internet e tráfego de rede);

– Atualizar o sistema de antivírus;

– Coordenar softwares e suporte ao usuário;

– Acompanhar os sistemas existentes na Instituição.



INFORMÁTICA

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

– Proceder à análise de vulnerabilidade;

– Fazer manutenção preventiva nos equipamentos;

– Fazer montagem e manutenção de computadores;

– Proporcionar treinamento de recursos humano em informática;

– Enviar e fazer o acompanhamento dos equipamentos de informática para o 
conserto externo, quando necessário.



INFORMÁTICA

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS

– Atualizar o Sistema Operacional;

– Proceder teste de rede frequentemente;



MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

– Manter, de forma preventiva e corretiva, os equipamentos médicos e de
apoio.

– Fazer os lançamentos, na ordem de serviços dos custos com mão de obra e
materiais utilizados na manutenção.

– Elaborar programa anual de manutenção preventiva dos equipamentos.

– Fazer a manutenção externa, através de empresas credenciadas, dos
equipamentos médico/hospitalares, monitores, respiradores, carros de
anestesia, aparelhos de Raio X, cardio versores, eletro cardiógrafos, bisturis,
dentre outros.



MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (cont.)

– Fazer a manutenção externa, através de empresas credenciadas de
equipamentos de apoio tais como: Máquinas de lavanderia, fogões
industriais, câmaras frigoríficas, centrais de ar, máquinas de costura, grupo
gerador, dentre outros.

– Acompanhar os serviços de manutenção externa.

– Pesquisar novos fornecedores de serviços.

– Avaliar, constantemente, os fornecedores de serviços no que concerne a
preço, prazo e realização de serviço, garantia, conserto e outros.



MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL

– Manter as instalações físicas do Hospital em condições ideais de
funcionamento.

– Manter as instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento,
fazendo as manutenções necessárias.

– Realizar pequenas reformas como levantamento de paredes, construção de
banheiros e outros.

– Acompanhar, quando necessário, o serviço terceirizado, no âmbito da
manutenção predial.

– Efetuar a manutenção de portas, janelas, birôs, cadeiras, bancadas, mesas de
reuniões, entre outras.



MANUTENÇÃO PREDIAL (Cont.)

– Sendo possível, proceder à confecção de alguns móveis necessários para as
atividades do hospital.

– Acompanhar as atividades de arquitetura, objeto de projetos solicitados pela
Direção.

– Proceder o conserto de alguns móveis necessários para as atividades do
Hospital.

– Realizar o tombamento de todos os bens móveis existentes na Instituição.

– Realizar, periodicamente, o controle patrimonial dos bens móveis da
instituição.



OUVIDORIA  NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE



O QUE É OUVIDORIA?

É um canal de comunicação da instituição
através do qual o cliente, interno ou externo,
coloca suas ansiedades, conflitos e
insatisfações, para que os responsáveis pelos
setores e a direção equacionem os problemas
e achem a solução mais adequada para eles.



DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR

• Segurança.

• Informação.

• Escolha.

• Falar e ser ouvido.



PONTOS DE DESTAQUE E COMUNS A 
TODOS OS OUVIDORES

• A independência e a autonomia de sua ação.

• O apoio integral da direção do hospital.

• Duração do mandato.

• Características pessoais do ouvidor (a): 

Equilíbrio emocional, proatividade, persuasão, cooperação,
tenacidade, espírito empreendedor, adaptabilidade, empatia, análise
crítica, autodesenvolvimento e conhecimento das áreas onde atuam.



ESTILOS DOS OUVIDORES EM RELAÇÃO AOS 
CLIENTES

1. REATIVO
Recebe queixas, sugestões e elogios que são resolvidos e

respondidos no menor prazo possível.

2. ATIVO
Visita os clientes, avaliando o grau de insatisfação e resolvendo de

imediato os problemas levantados.

3. PROATIVO
Neste caso o Ouvidor promove reuniões com os clientes para

levantamento de suas necessidades e expectativas e s encaminha para
a direção que as transforma em ações concretas.



PROFISSIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE



- Esta havendo uma evolução da instituição de saúde a
caminho da profissionalização de sua administração.

- Os critérios de gerenciamento vão se voltando para a busca
por modelos de crescente vinculação a padrões profissionais.

- Xô ao amadorismo, ao jeitinho de acomodar as pessoas e os
processos.

- Busca crescente por profissionais qualificados.

- Existem no mercado um incremento de cursos voltados para a
administração em organizações de saúde.



CRIAÇÃO DE UM COMITÊ DE GESTÃO 

DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES DE 

SAÚDE



O comitê de gestão de pessoas é um
espaço de negociação, formação de consenso
e intercâmbio estrutural entre os diversos
setores e níveis da organização de saúde e
entre o núcleo de gestão de pessoas e a
totalidade da organização. Deve ser composto
por representantes de órgãos afins da
organização de saúde juntamente com o
núcleo de gestão de pessoas.



- O comitê de pessoas terá caráter
eminentemente consultivo
sendo ouvido nas questões de
planejamento, avaliação e
definição de ações de área,
sendo totalmente apartidário.

- A composição exata do comitê é
definida pela própria
organização de saúde de forma
participativa e democrática.

- O comitê de gestão de pessoas
deve se caracterizar, desde a sua
formação, como uma instância
de colaboração e motivação, e
não como um órgão
reivindicatório.



A ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COMO 

ORGANIZAÇÃO HUMANITÁRIA



- Um modo de entender a organização de saúde é
vê-la como uma organização de características
próprias que o diferenciam de outras
organizações ou instituições.

- A organização de saúde deve ser também uma
organização humanitária, com seus controles
próprios e peculiares, com extensa divisão de
trabalho especializado, coordenado
hierarquicamente segundo certos princípios e
métodos próprios.



- O elevado grau de profissionalização encontrado
nesse universo determina o aparecimento de normas e
valores comuns aos membros dos grupos e que são
essenciais para a integração profissional.

- Existe dentro da organização de saúde a necessidade
de uma filosofia integradora que possibilite
operacionalizá-la, fazendo conviver harmoniosamente
as diversas atividades e áreas da mesma.



NOVA VISÃO DE HUMANIZAÇÃO

- Humanização das instalações.

- Humanização dos funcionários.

- Humanização dos clientes.

- Humanização de práticas 

administrativas.



VEJA MUITÍSSIMO BEM:

Modernizar a Administração de Saúde hoje é
uma necessidade por razões concretas. Sem esta
modernização estas organizações, quer sejam
públicos, quer sejam privados, não sobreviverão.

Assim, tanto as organizações públicas como as
privadas precisam buscar eficiência, ou seja, fazer
mais como menos recursos, garantindo uma melhor
qualidade.



PLANEJAMENTO E VISÃO ESTRATÉGICA



O Que é Estratégica?

É um conjunto de regras de tomada de decisão
para orientação do comportamento de uma
organização.

O Que é Planejamento Estratégico?

É uma linha de ação macro para o futura que
envolve o todo da organização.



ELEMENTOS ESSENCIAIS DO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

MISSÃO
Referência básica à razão de ser da empresa, seu alvo 

existencial, para o qual convergem todas as suas ações.

CENÁRIOS
Exercício situacional que enquadra tendências, ameaças

e oportunidades.

Os cenários envolvem respostas as seguintes questões,
sem as quais não existe Planejamento Estratégico confiável.



Questões
- Onde estamos?

- Para onde sobrem os ventos de nossa organização de saúde?

- Quais os riscos?

- Quais as perspectivas se abrem para a ação?

OBJETIVOS
É a descrição clara, precisa e sucinta dos alvos a serem atingidos.

São os indicadores das ações para se chegar aos resultados.

Objetivos são intenções que devem gerar comprometimentos
concretos.



METAS

Todo objetivo deve ser complementado por metas.

Meta é um objetivo quantificado.

Meta envolve comprometimento com:

- Percentual as ser atingido

Definição do percentual pretendido em função do
objetivo.

- Prazo

Destaque ao cronograma de execução com data limite.



- Resultado

Previsão de ganhos.

- Custos

Orçamentos dos empenhos necessários para a
consecução das metas.

- Responsáveis

Definição do titular e relação de pessoas e órgãos co-
responbilizados no alcance da meta.



ANÁLISE ESTRATÉGICA – DIRETRIZES

1. DIMINUIR OU ELIMINAR INIMIGOS

Inimigos são todos os fatores negativos e as situações
de risco.

Exemplo:

Um terrível inimigo aparentemente invisível é o
desperdício.

Sua incidência nos custos atinge cifras impressionantes,
só percebidas quando a competitividade aperta, pondo em
risco os negócios.



2. AUMENTAR OS ALIADOS.

Aliados são todas as forças agregadas como valor na 
melhoria da qualidade.

Exemplos de ALIADOS Inestimáveis:

- Parcerias

- Acordos.

- Negociações harmoniosas.

- Tecnologias adequadas.

- Clientes Satisfeitos.



INFORMATIZAÇÃO NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE



- Sistemas Integrados.

- Sistema de prescrição eletrônico.

- Sistema de prontuário eletrônico.

- Sistemas de agendamento.

- Sistema financeiro.

- Sistema de logística: compras, almoxarifados, CAF, 
gestão de estoque, transportes.

- Sistema de hotelaria: lavanderia, atendimento, 
nutrição e dietética...



VISÃO DE HOTELARIA 



- Participação de profissionais com formação em 
hotelaria.

- Pode-se se ter uma boa hotelaria hospitalar sem 
necessariamente ter luxo.

- A Hotelaria Hospitalar pode envolver: 
• Lavanderia.
• Nutrição.
• Zeladoria.
• Recepção e 

Portaria.
• Segurança.
• Telefonia.



MOTIVAÇÃO



Conceito de Motivação

Motivação é o conjunto de fatores dinâmicos
existentes na personalidade humana que determinam
a conduta de cada ser.



HIERARQUIA DAS NECESSIDADES

AR
o

Estima

Sociais

Fisiológicas



Fontes de Motivação

O próprio indivíduo.

O tipo de trabalho.

O relacionamento humano.

A empresa em si.



MOTIVAÇÃO E AUTO-ESTIMA

O Que é Auto-Estima?

Auto-estima significa amar e valorizar a si
mesmo, de verdade.

Auto-estima significa que você se aceita como é
e continua se esforçando para melhorar cada vez
mais.

É sentir um apreço saudável por si mesmo suas
melhores qualidades e grandes conquistas.



ORGANIZAÇÃO



ORGANIZE-SE

Você abriu, feche.
Acendeu, apague.
Desarrumou, arrume.
Sujou, limpe.
Esta usando algo trate-o com carinho.
Quebrou, conserte.
Não sabe consertar, chame quem o faça.
Para usar o que não lhe pertence, peça licença.
Pediu emprestado, devolva.
Não sabe como funciona, não mexa.
É de graça, não desperdice.



ORGANIZE-SE

Não sabe fazer melhor, não critique.

Não sabe ajudar, não atrapalhe.

Prometeu, cumpra.

Ofendeu, desculpe-se.

Falou, assuma.

Seguindo esses preceitos você e os que estão 
a seu redor viverão muito melhor. 



INDICADORES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE



O QUE SÃO INDICADORES NOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE?

São medidas quantitativas resultantes de relações

estabelecidas entre duas ou mais medidas de desempenho

realizadas no decorrer de um processo que têm por objetivo

dimensionar o comportamento deste processo, inclusive de

seus resultados, permitindo compará-los com valores

previamente definidos como referência para um processo.



O QUE SÃO ÍNDICES?

São os valores numéricos obtidos a partir dos
indicadores desta forma construídos.



CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES
1. INDICADORES DE QUALIDADE

Medem o desempenho de um produto ou serviço em relação às
necessidades dos clientes internos ou externos.

Exemplo:

- Número de Radiografias Defeituosas / Número Total de Radiografias
realizadas

- Número de Pedidos Atendidos Corretamente Pelo Almoxarifado /
Número Total de Pedidos ao Almoxarifado.

- Número de Pacientes Satisfeitos com o Atendimento Durante a
Internação / Número Total de Pacientes Internados.



2. INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

Medem o desempenho dos processos através da relação entre os
produtos resultantes oferecidos e os recursos utilizados.

Exemplo:

- Número de Consultas ou Internações / Recursos Consumidos

3. CAPACIDADE

Caracterizam as condições da estrutura de produção, seja em
termos de capacidade de produção (Exemplo: consultas / dia), seja em
capacitação (Exemplo: % de técnicos especializados).



FINANCIAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE 

COM BASE NO MERCADO



- A escolha da instituição que o cliente (paciente) 
vai confiar o seu tratamento depende, entre 
outros fatores, daqueles de natureza financeira.

- Os Planos de Saúde (Convênios)

- O Sistema Único de Saúde – SUS

- A participação da União, Estados e Municípios.

- Doações.

- A participação da comunidade.

- O atendimento particular. 



ADMINISTRAR PESSOAS EFICIENTEMENTE



- O real motivo pelo qual existe uma organização de saúde é
claro, são as pessoas.

- Neste sentido embora se conviva diariamente em muitas
organizações de saúde com escassez de recursos a tarefa
mais difícil em um hospital é administrar pessoas.

- São as pessoas que prestam assistência e usufruem dela e,
portanto, devem ser o foco principal da Administração nas
Organizações de Saúde.

- Para se administrar bem as pessoas nas organizações de
saúde é preciso que estas saibam se relacionar bem.



Conceito de Relacionamento Humano

Literalmente significa o estabelecimento e/ou
manutenção de contato entre seres humanos, ou seja, o
relacionamento humano é uma atitude que deve
prevalecer no estabelecimento e na manutenção dos
contatos entre as pessoas.



Algumas Atitudes Que Devem Contribuir Para 
o Bom Relacionamento Humano nas 

Organizações  de Saúde

• Ter um espírito aberto e receptivo.

• Saber agir com ponderação e a necessária reflexão.

• Ser justo e imparcial.

• Ter ordem e método.

• Ser liberal no transmitir seus conhecimentos.

• Saber respeitar a dignidade da pessoa humana.



Olhe Muito Bem:

“Um homem sem um plano e sem um sonho, é 
um homem sem futuro”. (Provérbio chinês)



Os Dez Mandamentos Do Relacionamento 
Humano 

• FALE, com as pessoas.

• SORRIA  para as pessoas.

• CHAME as pessoas pelo nome.

• SEJA amigo e prestativo.

• SEJA CORDIAL Fale e aja com toda a sinceridade.



Os Dez Mandamentos Do Relacionamento Humano 
(Cont.)

• INTERESSE-SE sinceramente pelos outros.

• SEJA generoso em elogiar, cauteloso em criticar.

• SAIBA considerar os sentimentos dos outros.

• PROCUPE-SE com a opinião dos outros.

• PROCURE apresentar um excelente serviço e o
faça com muito amor.



VISÃO NO FUTURO



- A organização de saúde que quiser liderar o mercado deve ter uma clara
visão de futuro, assumindo compromissos claros com os clientes
envolvidos: funcionários, clientes externos, fornecedores e a própria
sociedade.

- O sucesso do passado não garante as organizações de saúde o sucesso
no futuro, que se fundamenta em outros parâmetros como: atenção às
mudanças; conhecimentos de novas tecnologias, segmentação dos
clientes; disposição para implantar novas e eficientes formas de gestão e
pressão da concorrência.



VISÃO NO FUTURO (Cont.)

- A Tecnologia da Informação.

- O rastreamento de cargas.

- As novas organizações de saúde.

- O avanço da cura de doenças



O HOSPITAL  FLEXÍVEL



- “A medicina de hoje é praticada no hospital de 
ontem” (Gordon Friesen)

- Expansibilidade do conjunto hospitalar.

- Horizontalidade e verticalidade do conjunto 
hospitalar.

- Flexibilidade do conjunto hospitalar.

- Desenvolvimento de estruturas físicas flexíveis para 
responder as constantes necessidades de 
remanejamento e ampliações.



O HOSPITAL  FLEXÍVEL 
(Cont.)

- Participações Internas Removíveis.

- Eliminação de paredes de alvenaria.

- Tecnologia “Da-wall que consiste em placas
de gesso acortonado, montadas como
“sanduíches” e estruturadas com a
utilização de montantes metálicos leves.



O HOSPITAL  FLEXÍVEL 
(Cont.)

- Instalações do
conjunto hospitalar

- Pisos artesanais, pisos
cerâmicos e pisos
vinílicos (mantas)



O HOSPITAL  FLEXÍVEL (Cont.)

- Hierarquização das circulações no conjunto 
Hospitalar

1. ABERTAS

Circulações intersetoriais com baixo nível de restrição de 
acesso.

Exemplo: Hall de entrada para os elevadores de visitas.

2. SEMI-ABERTAS

Circulações intersetoriais com alguma restrição para 
visitantes.

Exemplo: Hall para espera do centro cirúrgico ou aos quartos de internação.



O HOSPITAL  FLEXÍVEL (Cont.)

Hierarquização das circulações no conjunto Hospitalar (Cont.)
3. RESTRITAS

Circulações intra-setoriais de utilização exclusiva de
pessoal médico, enfermagem ou autorizado com nível mediano de
paramentação.

Exemplo: Circulação interna na UTI e no entro obstétrico.

4. ALTAMENTE RESTRITAS

Circulações intra-setoriais de utilização exclusiva de
pessoal médico, enfermagem ou autorizado com alto nível de
paramentação.

Exemplo: Circulação interna em alas de isolamento reverso.



O HOSPITAL  FLEXÍVEL (Cont.)

- Centralização flexível dos serviços de apoio.

- Formação de grupo de trabalho.

- O valor do leito ocupado.

- O desempenho econômico do espaço
hospitalar: crescimento sustentado e geração
de novas receitas.



INSERÇÃO DE PRÁTICAS DOS HOSPITAIS

PARTICULARES NOS HOSPITAIS PÚBLICOS



Exemplo:

- Novas fontes de financiamento hospitalar 
como convênios, 

- Atendimento particular, planos de saúde.



INSERÇÃO DE PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DOS 

HOSPITAIS PÚBLICOS NOS HOSPITAIS 

PARTICULARES



Exemplos:

- Amplitude da farmácia hospitalar.

- Melhoria do nível de humanização hospitalar.



TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIOS DE UMA 

ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE



Sugere-se, quando possível, terceirização de 
atividades meios do hospital como:

• Zeladoria.
• Portaria.
• Vigilância.
• Transporte.
• Laboratório.
• Imagem.
• Cantina.



TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIOS DO 
HOSPITAL (Cont.)

• Lavanderia.
• Nutrição.
• Clinicas de fisioterapia.
• Clinicas de fonoaudiologia.
• Informática.
• Etc.



OLHE MUITO BEM:

Toda terceirização deverá ser objeto de
rígido acompanhamento por parte da direção
do hospital ou por órgãos delegados.



ADAPTAÇÃO DO NÚMERO DE LEITOS AS REAIS 

DEMANDAS DO HOSPITAL 



- O Hospital deve ter número de leitos de 
acordo com a sua demanda.

- O excesso de leitos representa custo 
adicional para o hospital que pode ser 
evitado.

- Em alguns casos é necessário o hospital 
reduzir leitos. 



Muito obrigado !!!
Foi um prazer,  uma honra e uma grande alegria estar 
com vocês neste encontro de saber  nesta belíssima 

Universidade de Fortaleza, Universidade que tanto amo 
e na qual passei mais da metade de minha vida.

ATÉ QUALQUER DIA!!! 
ATÉ QUALQUER HORA!!!

FIQUEM SEMPRE COM DEUS!!!

Fernando Lopes de Souza da Cunha.

Consultor, Executivo e Professor 

E-mail: fernandocunha@secrel.com.br

Fones: Celular - (085) 9909- Escritório - (085) 3267-5327


