
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

 

 

DIEGO CARLOS FARIAS 

 

 

 

ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE GESTÃO HOSPITALAR: UM ESTUDO DAS 

INTERFACES (E LACUNAS) FUNCIONAIS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ANTONIO PEDRO DA UFF 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de  

Mestrado em Sistemas de Gestão da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do Grau de  

Mestre em Sistemas de Gestão. Área de  

Concentração: Organização e Estratégia. Linha 

de Pesquisa: Sistema de Gestão para Qualidade 

Total. 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Fernando Oliveira de Araujo, Dr.Eng. 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ficha Catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 224    Farias, Diego Carlos.  

  Análise das práticas de gestão hospitalar: um estudo das interfaces 

(e lacunas) funcionais no Hospital Universitário Antônio Pedro da UFF 

/ Diego Carlos Farias. – Niterói, RJ, 2016. 

  87 f.  

     
  Dissertação (Mestrado em Sistema de Gestão) – Universidade 

              Federal Fluminense. Escola de Engenharia, 2016. 

Orientador: Fernando Oliveira de Araújo. 
 

      1. Administração hospitalar. 2. Administração de projeto. 3. 

Hospital Universitário Antônio Pedro. I. Título.    

                     

                                       CDD 658.15932  

 



 

 

DIEGO CARLOS FARIAS 

 

ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE GESTÃO HOSPITALAR: UM ESTUDO DAS 

INTERFACES (E LACUNAS) FUNCIONAIS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ANTONIO PEDRO DA UFF 

 

Dissertação apresentada ao Curso de  

Mestrado em Sistemas de Gestão da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do Grau de  

Mestre em Sistemas de Gestão. Área de  

Concentração: Organização e Estratégia. Linha de 

Pesquisa: Sistema de Gestão para Qualidade 

Total. 

 

Aprovado em 24 de novembro de 2016. 

 

 

Niterói-RJ 

2016 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus. 

Agradeço a meus familiares, minha namorada e meus amigos, pelo apoio e paciência nesse 

período de dedicação. 

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Fernando Oliveira de Araujo por seu profissionalismo, 

disponibilidade e, acima de tudo, por ter me incentivado a usar todo meu potencial de modo a 

conquistar mais esta etapa. 

Agradeço a todos os professores do curso, com os quais muito aprendi nesta experiência 

única. 

E agradeço a todos que tiveram alguma participação neste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

A complexidade da gestão hospitalar, em conjunto com um cenário de escasez de recursos 

financeiros, compromete as atividades desempenhadas em hospitais públicos universitários.  

O presente estudo tem o objetivo de analisar as práticas de gestão hospitalar no Hospital 

Universitário Antonio Pedro (HUAP), no sentido de identificar oportunidades de 

aprimoramento em seus processos administrativos, bem como os fatores críticos responsáveis, 

refletindo sobre a maneira como tais fatores estão inter-relacionados. Sob a perspectiva 

metodológica, o estudo apoia-se em uma vertente teórica, baseada na coleta de dados 

secundários através do levantamento bibliométrico do acervo técnico-científico referente à 

gestão hospitalar, relevantes para subsidiar a pesquisa empírica proposta para ser realizada 

junto a atores-chave do HUAP. Já em termos empíricos foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com as lideranças funcionais tanto administrativas, quanto de assistência. Os 

resultados obtidos evidenciam lacunas nas interfaces de trabalho, sobretudo na relação entre 

as equipes médica e a administrativa, o que impacta sobre o faturamento da organização. 

Além disso, observaram-se hiatos na definição de processos, o que compromete algumas 

atividades, tanto na esfera assistencial quanto administrativa, gerando conflitos entre 

profissionais e impactando no atendimento aos pacientes. Uma vez evidenciados os fatores 

críticos, elaborou-se um mapa conceitual, que apresenta o processo gerencial do HUAP como 

um sistema composto pelos referidos fatores, bem como a forma como estão conectados, 

facilitando a observação das relações de causalidade entre estes. 

Palavras-Chave: Gestão Hospitalar; Hospital Universitário; Hospital Público; Eficiência 

operacional. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The complexity of hospital management, together with a scenario of scarcity of financial 

resources, compromises the activities performed in public university hospitals. This study 

aims to analyze the hospital management practices at the Hospital Universitário Antonio 

Pedro (HUAP), to identify opportunities for improvement in their administrative processes, as 

well as those responsible for critical factors, reflecting on how these factors are interrelated. 

Under the methodological perspective, the study relies on a theoretical, based on secondary 

data collection through the bibliometric survey of technical and scientific evidence related to 

hospital management, relevant to support the empirical proposed research to be conducted 

with key players of HUAP. In the empirical study were carried out semi-structured interviews 

with the managers of the institution. The results show flaws in the work interfaces, especially 

in the relationship between medical staff and administrative, which has a direct impact on 

revenues of the organization. In addition, there were shortcomings in the definition of 

processes, which undertakes some activities, both in care as administrative, generating 

differences between professionals and impacting on patient care. Once the critical factors 

were evidenced, a conceptual map was elaborated, presenting the HUAP management process 

as a system composed of these factors, as well as the way in which they are connected, 

facilitating the observation of the causal relationships between them. 

Keywords: Hospital Management, Universitary Hospital, Public Hospital, Operational 

efficiency 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A administração pública no Brasil tem atravessado desde o final de 2014, um 

momento conturbado. Um conjunto de manifestações favoráveis e contrárias ao Governo 

Federal distribuídas por território nacional desnudou incertezas no ambiente institucional, 

ocasionadas pelas investigações instauradas sobre corrupção que deflagaram o envolvimento 

de políticos e de empresários, com atos ilícitos. 

O cenário político-econômico nacional encontra-se, desde meados de 2015, marcado 

por inflação e taxa de juros elevadas nos anos, o que revela em um baixo poder de compra da 

população, se comparado aos anos anteriores (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016; 

IPEA, 2016). 

 Essa realidade da economia brasileira afeta também a saúde pública no tocante aos 

investimentos no setor. Segundo o Portal de Saúde do SUS, no segundo bimestre de 2016, 

último bimestre cujos dados haviam sido homologados até o momento desta pesquisa, o total 

das despesas com saúde foi cerca de R$ 118,68 bilhões, inferior ao mesmo período do ano de 

2015, cujo total das despesas com saúde alcançou R$ 122,03 bilhões. O problema se torna 

mais evidente quando se observa, conjuntamente, os anos anteriores, em que ocorreu uma 

ascenção dos investimentos, a exemplo dos anos de 2013 e 2014, com totais de R$ 101,17 e 

R$ 106,08 bilhões, respectivamente, no período, evidenciando a primeira redução dos 

investimentos em saúde em três anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

 O quadro da saúde pública é alvo da preocupação popular. Rosa (2011) relata um 

estudo realizado em oito regiões metropolitanas do país, feito pelo Instituto de Estudos de 

Saúde Suplementar (IESS), o qual posicionou o desejo de conferir um plano de saúde à 

familia em segundo lugar, atrás apenas do desejo de se possuir uma casa própria. O mesmo 

instituto divulgou outro estudo realizado entre Abril e Maio de 2015, também em oito regiões 

metropolitanas, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (IBOPE) 

acerca dos planos de saúde no país. Segundo esse estudo, 86% dos entrevistados que nunca 

possuíram um plano de saúde consideram importante ou muito importante possuir, 74% 

apresentam efetivo interesse em possuir, sendo que as três razões mais citadas para o interesse 

são a qualidade do atendimento dos planos de saúde (84%), necessidade de acompanhamento 

médico (49%) e o fato de a saúde pública ser precária / o entrevistado não querer depender do 

SUS (30%). Estes números evidenciam a referida preocupação (IESS, 2015). 
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Esses dados são importantes para contextualizar o cenário político em que as 

organizações de saúde funcionam. Entretanto, os percalços na saúde pública não estão 

limitados à discussão política. A gestão realizada no âmbito hospitalar também determinante 

para a eficácia dos serviços de saúde.  

Nesse sentido, Ferreira, Garcia e Vieira (2010) destacam a elevada complexidade da 

gestão hospitalar, afirmando que em hospitais são exigidos conhecimentos específicos para 

gerenciar recursos físicos e humanos. Já Schneider (2014) relata que, embora certos aspectos 

dos serviços de saúde (tais quais, regulação, financiamento e tecnologias) à disposição dos 

hospitais variem entre países, é invariavelmente difícil operar hospitais modernos. 

Além do exposto, Chen, Yu e Chen (2015) denotam fatores como o aumento da 

população idosa e o contínuo aumento do número de pacientes com doenças crônicas, o que, 

por sua vez, promove um aumento na demanda dos hospitais, agravando um quadro de 

escassez de recursos médicos e de longas esperas por atendimento. Essa situação é verificada 

tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento, revelando um 

crescimento na dificuldade da gestão hospitalar.  

Destaca-se ainda a dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde pública. 

Devido a desigualdade na oferta desses serviços entre as localidades, os pacientes muitas 

vezes buscam-nos em cidades próximas ou são transferidos (atendimento referenciado) para 

centros maiores, o que ocasiona superlotação dessas últimas instituições, as quais, muitas 

vezes, apresentam uma baixa oferta de serviços em relação à demanda cada vez maior 

(BARBOSA, 2013).  

Outro aspecto preocupante quanto à gestão hospitalar reside nos desperdícios dos 

gastos públicos, que, como já mencionado, são relativamente escassos. Além de destacarem a 

incapacidade da administração pública na busca por soluções efetivas para o combate aos 

frequentes problemas da saúde pública (aspecto externo ao hospital). 

Camacho e Rocha (2008) também ressaltam que há de 20% a 30% de custos 

desnecessários associados a qualquer serviço hospitalar, afirmando que a eliminação de tais 

custos considerados pelos autores como desperdícios, se corretamente identificados, não 

comprometeria a eficácia do procedimento, uma vez que não adicionam valor. Esse 

desperdício está intimamente relacionado à má administração.  

Bandiera, Prat e Valletti (2009) e Ferraz, Finan e Moreira (2012) são alguns dos 

autores que evidenciaram o desperdício passivo, fruto da ineficiência de alguns gestores em 

otimizar os recursos públicos, seja por não possuírem conhecimento adequado ou por não 

desempenharem suas funções com a responsabilidade esperada. Embora esse desperdício seja 
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referente ao aspecto externo ao hospital, como, por exemplo, envolvendo a relação entre o 

governo federal e um município, tal análise replica-se ao âmbito hospitalar, uma vez que este 

se subdivide em diversos departamentos, muitos não assistenciais, como as Gerências de 

Faturamento, por exemplo, e outros com autonomia na alocação de recursos referente às suas 

competências. 

Ressalta-se a ineficiência de mecanismos de avaliação do desempenho da gestão das 

organizações de saúde. Isto pode ser observado pela grande quantidade de estudos feitos no 

intuito de combater essa deficiência através de modelos, indicadores e métodos estatísticos. 

Cunha (2011), por exemplo, desenvolveu um modelo organizacional visando a avaliação de 

desempenho, bem como a comparação da eficiência, em uma amostra de hospitais 

filantrópicos. Em outro trabalho, Guptill (2005) sinaliza que a avaliação de desempenho 

demanda uma gestão eficiente e o monitoramento de indicadores. Souza et al. (2009) deduz 

que a avaliação de desempenho pode representar uma racionalização dos serviços prestados, 

com uma consequente economia de recursos.  

Outro fator agravante desse quadro é a existência de conflitos entre os profissionais 

das organizações de saúde, sobretudo em hospitais, os quais consistem em estruturas 

hierarquizadas (FERREIRA, GARCIA & VIEIRA, 2010). Segundo Silva e Santos (2012), 

esses conflitos são oriundos, entre outras coisas, de interesses pessoais e profissionais, 

problemas na convivência entre especialistas e relação de poder.  

Os autores (SILVA & SANTOS, 2012) ainda salientam a importância de fatores tais 

quais: a interdependência entre os membros de uma equipe multidisciplinar e a 

complementaridade entre as competências ou especialidades distintas, como garantidores do 

atendimento das necessidades do paciente, consequentemente revelando que falta de 

cooperação pode ter resultados indiretos indesejáveis no atendimento aos pacientes. 

Os conflitos não acontecem apenas entre profissionais de áreas assistenciais (como 

médicos e enfermeiras), mas também envolvem profissionais da área de gestão. De fato, não é 

incomum um cenário em que divergências quanto aos interesses coloquem frente a frente 

médicos e administradores. A subcultura médica tende a desconsiderar certos fatores de 

natureza administrativa, por receio de perda de autonomia, tais quais redução de custos, 

aumento da produtividade e padronização de operações (VENDEMIATTI et al., 2010).  

Ferreira, Garcia e Vieira (2010) afirmam que os médicos, às vezes, temem perder 

poder para gestores hospitalares, deixando de assimilar o capital intelectual que estes últimos 

podem trazer para a intituição, o que pode culminar na estagnação, retrocesso ou, no pior 

caso, desmaterialização. Edwards (2003) também faz menção à falha em longo prazo na 
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evolução da organização, bem como impactos no corpo de funcionários e nos pacientes. 

Estudos apontam a importância da interdisciplinaridade entre a carreira médica e a de gestão, 

seja através da formação de grupos mistos de diretores ou pela profissionalização por parte do 

administrador em competências relacionadas à área médica e por parte do médico em 

competência gerenciais, preferencialmente através de cursos de pós-graduação 

(VLASTARAKOS & NIKOLOPOULOS, 2007; MALBY et al., 2011). 

 

1.2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 
 

Conforme evidenciado na literatura nacional (FERREIRA, GARCIA & VIEIRA, 

2010; SILVA & SANTOS, 2012) e internacional (ROHNER, 2012; GIJO & ANTHONY, 

2014), problemas na gestão de hospitais, sobretudo no tocante à sinergia entre os setores, que 

são interdependentes, e quanto aos processos de trabalho, comprometem o desempenho dessas 

instituições, impactando direta ou indiretamente na qualidade do atendimento aos pacientes.  

O Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), instituição situada na cidade de 

Niterói, unidade hospitalar prestadora de serviços de média e alta complexidade, está 

submetido a dificuldades dessa natureza. Embora vários de seus setores tenham atualizado 

seus nomes, substituindo termos como “assessoria” por “gerência”, a Diretoria Médica da 

instituição aponta que há “chefias”, mas não “gerências”, pois o HUAP carece da aplicação de 

conceitos de multidisciplinaridade, em que haveria presença de gestores em apoio a 

profissionais de outras formações na liderança dos setores, e interdisciplinaridade, em que 

haveria profissionais com experiência em outras áreas que não de sua formação, tais como um 

médico com pós-graduação na área de gestão, ou um gestor com uma pós-graduação ou 

cursos afins em competências médicas.  

A apontada carência de gerências reais tem impacto na gestão hospitalar e, por 

conseguinte, em projetos desenvolvidos no referido ambiente, tais quais os projetos de obras e 

infraestrutura. A chefia da Gerência de Projetos e Obras (GPO), antigo Núcleo de Projetos e 

Obras (NPO), relata que em 2015 a quantidade de contratações de empresas para a realização 

de obras no hospital foi próxima de zero devido à escassez/ restrição de recursos financeiros.  

Além disso, no quadro de funcionários em setembro do mesmo ano não constam 

engenheiros mecânicos e engenheiros eletricistas, sendo os serviços do engenheiro eletricista 

que atua no HUAP contratados através de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).  

Outros dados relatados pela GPO referenciam atrasos em projetos. A reforma do 

ambulatório sofreu um atraso de dois meses, causado pela demora no repasse do dinheiro 
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correspondente às notas emitidas pela empresa responsável por prestar este serviço à 

instituição. Enquanto o Ambulatório manteve-se inativo, uma nova área compreendida pelo 

quinto e sexto andares de uma ala distinta (referida como Prédio da Emergência), a qual 

encontrava-se, por sua vez, inativa no período em questão, foi transformada em um 

ambulatório provisório. O acesso às novas áreas dava-se por escada e dois elevadores.  

Segundo dados da Gerência de Planejamento (GPL), antiga Assessoria de 

Planejamento, o HUAP atende diariamente um número superior a 800 pacientes para 

consultas ambulatoriais, logo o acesso ao novo espaço era problemático. Outro problema 

ocorrido na época foi a denominação do novo espaço como “Anexo 1”, fato que provocou 

confusão entre pacientes e funcionários, já que o prédio que concentra as atividades de caráter 

administrativo da instituição chama-se Prédio Anexo 1.  

Outro caso de problemas em projetos foi referente ao setor da Maternidade. Ocorreram 

conflitos entre a empresa contratada para a prestação do serviço de reforma da área em 

questão, escalando para disputas judiciais, culminando no rompimento de contrato e ganho de 

causa para o HUAP. A empresa que ocupara a segunda posição no processo licitatório foi 

convocada, mas declinou. Convocada a terceira colocada, novo declínio. A quarta colocada 

assumiu, então, a obra interrompida. Em setembro de 2015, a obra encontrava-se com mais de 

um ano de atraso na sua entrega.  

Depreende-se dos eventos supracitados problemas de distintas magnitudes e 

procedências relacionadas à gestão do HUAP, especialmente em relação à questão da 

integração dos setores, situação que compromete a eficiência dos processos hospitalares, além 

de impactar na gestão dos recursos financeiros, gestão de pessoas e no atendimento aos 

pacientes. 

Então, como aprimorar o desempenho das atividades hospitalares no HUAP, em 

especial no que concerne a interdependência entre os setores assistenciais e administrativos, 

em meio a um ambiente de escassez de recursos financeiros?  

 

1.3. OBJETIVOS 

  

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste estudo é o de analisar o ambiente organizacional do Hospital 

Universitário Antonio Pedro, identificando como se dá o processo gerencial, bem como os 

fatores criticamente responsáveis por eventuais lacunas de interface entre setores 



16 

 

administrativo e de assistência. Uma vez feita esta análise, objetiva-se apresentar propostas de 

melhoria diretamente relacionadas as causa dos problemas/ deficiências evidenciados. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar um levantamento sistemático da literatura sobre a problemática da pesquisa, com 

base no método webibliomining; 

 Realizar entrevistas semi-estruturadas com gerentes de departamentos administrativos, de 

departamentos assistenciais, diretores e demais funcionários com participação direta no 

processo gerencial; 

 Identificar oportunidades de aprimoramento no processo gerencial do HUAP, 

notadamente nas lacunas de interface entre setores;  

 Evidenciar eventuais não conformidades nos processos administrativos que podem 

representar desperdícios na gestão dos recursos financeiros do hospital estudado;  

 Elaborar um mapa conceitual que integre os fatores relacionados à gestão hospitalar 

desempenhada no HUAP, revelando a maneira como se inter-relacionam. 

 

1.4. QUESTÕES-PROBLEMA 
 

 Quais fatores mais comprometem a eficiência administrativa do HUAP?  

 Como os fatores relacionados à gestão hospitalar desempenhada no HUAP se inter-

relacionam?  

 Como melhorar o desempenho dos fatores criticamente responsáveis pelos problemas/ 

deficiências evidenciados no processo gerencial da instituição?  

 

1.5. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

Uma vez que se espera, com este estudo, revelar oportunidades de aprimoramento no 

âmbito da gestão hospitalar, as quais possam ser trabalhadas ou usadas como referência para 

futuros empreendimentos, visando à redução dos impactos negativos sobre pacientes, a 

relevância do mesmo apresenta-se no aspecto social, notadamente em sua contribuição para o 

aperfeiçoamento da gestão dos equipamentos públicos.  

Além da referida redução, uma vez evidenciadas estas perspectivas não óbvias da 

gestão hospitalar, as quais limitam o discernimento dos atores envolvidos nos diversos 
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processos concernentes, espera-se que naturalmente novas ideias entrem em perspectiva, 

como a relevância de projetos de modernização tecnológica por meio do desenvolvimento de 

sistemas computacionais ou outras tecnologias que auxiliem a apoiar o processo 

administrativo de maneira mais eficiente.  

 

1.6. DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

 O presente estudo limita-se a analisar o Hospital Universitário Antonio Pedro, da 

Universidade Federal Fluminense, no município de Niterói/ RJ. O estudo realiza-se entre 

agosto de 2015 e maio de 2016. Não estão previstas análises comparativas com outros 

hospitais públicos ou particulares ou ainda com outros hospitais universitários. 

 

1.7. ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO  
 

Este estudo estrutura-se segundo uma metodologia adaptada de Araujo (2011). Nesta 

forma de estruturação, a vertente empírica não apenas sustenta-se no modelo teórico 

formulado ao fim das etapas da vertente teórica, como complementa esta última, ratificando-a 

ou modificando-a a partir da discussão e análise de seus resultados. A Figura 1 ilustra essa 

estrutura. 

 

Figura 1: Estrutura da pesquisa (adaptado de Araujo, 2011). 

 

A vertente teórica baseia-se na realização de um exame minucioso e sistemático da 

literatura em busca de conteúdo que ampare a pesquisa. Tal conteúdo associa-se ao tema 
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gestão hospitalar, constituindo arcabouço teórico necessário à modelagem que suportará a 

metodologia aplicada na pesquisa empírica.  

A vertente empírica recorre ao que foi elaborado nas etapas teóricas anteriores de 

modo a conduzir a aplicação de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, métodos de 

avaliação de desempenho, indicadores, mapeamento de processos e identificação de fatores 

críticos no ambiente do HUAP. 

A análise conjugada das vertentes teórica e empírica contribui para o desenvolvimento 

das conclusões do estudo e para o direcionamento de possíveis novas pesquisas 

complementares.  

Por conseguinte, a conclusão da pesquisa visa responder as questões-problema deste 

estudo e identificar os mecanismos para suprimir as barreiras técnicas enfrentadas pelas 

empresas. 

 

1.8. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo eles a introdução, a revisão da 

literatura, os procedimentos metodológicos, a análise e discussão dos resultados e por fim as 

conclusões e sugestões futuras. 

No primeiro capítulo contextualiza-se o tema através da caracterização do cenário em 

que está envolvido e descreve-se a situação-problema que será trabalhada ao longo do estudo.  

O segundo capítulo exibe a revisão da literatura acerca de gestão hospitalar e projetos 

de que visam o aprimoramento do processo gerencial.  

O capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos propostos para a pesquisa 

empírica, concebidos através da convergência dos conhecimentos adquiridos em etapa prévia 

por meio da revisão da literatura. 

No capítulo 4 são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa empírica 

realizada no Hospital Universitário Antonio Pedro.  

Finalmente, no quinto capítulo é feita a conclusão, evidenciando os principais achados 

do presente estudo e elaborando propostas para estudos futuros.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 
 

Esta seção versa sobre a potencial contribuição que o modelo Webibliomining tem a 

oferecer ao levantamento bibliométrico desenvolvido neste estudo. 

 O Webibliomining foi elaborado por Costa (2010) e, segundo o autor, pode ser 

incluído na interseção entre Bibliometria, Bibliomining e Webmetria.  

 Silva e Costa (2015) fazem referência à integração da Bibliometria às ciências 

computacionais, o que, de acordo com os autores, foi catalizado pela pesquisa operacional. 

Entretanto, sob as condições em que uma pesquisa não apresente a necessidade de 

aprofundamento nas referidas ciências, Silva e Costa (2015) afirmam ser válido assumir a 

seguinte definição: 

“[...] a Bibliometria compreende o estudo de técnicas e métodos para o 

desenvolvimento de métricas para documentos e informações visando associar 

estatísticas à pesquisa bibliográfica.” (SILVA & COSTA, 2015: 108) 

 

A pesquisa operacional, sobretudo através dos métodos de data mining, também foi 

essencial para o surgimento do Bibliomining (COSTA, 2010). Esse fato evidencia uma 

relação entre o Webiblioming e o KDD (Knowledge Discovery in Databases), metodologia 

conceituada em pesquisas acadêmicas. É comum atribuir-se erroneamente o mesmo 

significado a data mining e a KDD, porém, o primeiro consiste na quarta etapa (dentre cinco) 

do segundo (FAYYAD ET AL., 1996; SILVA & COSTA, 2015). Sendo assim, assume-se a 

significância do KDD para o Webiblioming.   

Como descrito por Fayyad et al. (1996) e, posteriormente, adaptado por Steiner et al. 

(2006), a etapa de data mining, na qual são identificados os padrões interessantes a uma 

pesquisa, sucede as etapas de seleção dos dados alvo, pré-processamento e transformação, 

sendo seguida pela última etapa, em que é realizada uma avaliação/interpretação dos dados, 

alcançando o conhecimento. A Figura 2 ilustra as referidas etapas. 
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Figura 2:Etapas do processo KDD (adaptado de Fayyad et al. (1996)). 

 

 Finalmente, baseando-se nas teorias combinadas de Bibliometria, Biblioming, 

Webmetria e na implementação por meio de pesquisa operacional da quarta etapa do método 

KDD, chamada data mining, obtem-se o método Webiblioming, cujas particularidades, bem 

como a praticidade na utilização, foram consideradas adequadas às necessidades do presente 

trabalho. 

O modelo empregado estrutura-se nas seguintes etapas: 

 Definição da amostra de pesquisa; 

 Pesquisa na amostra, com as palavras-chave; 

 Identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados sobre o tema; 

 Identificação dos autores com maior número de publicações; 

 Levantamento da cronologia da produção, identificando “ciclos de maior produção”; 

 Seleção dos artigos para a composição do “núcleo de partida” para a pesquisa 

bibliográfica. 

Sobre o “núcleo de partida”, Costa (2010) atenta para o fato de que este precisa 

necessariamente contemplar: 

 Os artigos mais relevantes; 

 Identificação dos primeiros autores a escreverem sobre o tema; 

 Identificação dos últimos autores a escreverem sobre o tema; 

 identificação dos textos mais relevantes em cada ciclo de maior produção. 

Em vista do apresentado nesta seção, pode-se afirmar que o Webibliomining auxilia o 

pesquisador, por meio de técnicas e ferramentas, a coletar informações de maior relevância 

para seus trabalhos, gerando conhecimento a partir de dados diversos, colaborando com a 

pesquisa acadêmica.  
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2.1.1. PESQUISA NAS BASES SCOPUS, ISI WEB OF SCIENCE E 

SCIELO 

 

 Como mencionado, o presente levantamento bibliométrico, realizado em Outubro de 

2015, foi elaborado por meio de técnicas de mineração de dados, no sentido de verificar na 

literatura técnico-científica, proveniente de bases de periódicos indexadas, a convergência de 

assuntos que apresentassem projetos realizados em ambiente hospitalar, bem como 

características da gestão do referido ambiente. 

 As bases de pesquisa selecionadas foram Scopus, ISI Web of Science e SciELO. As 

duas primeiras são bases prestigiadas no contexto acadêmico, nacional e internacionalmente. 

No entanto, como há trabalhos e periódicos brasileiros que não atendem a certas condições 

específicas das referidas bases, estes deixam de ser indexados por elas. A base SciELO é 

prestigida no contexto latino-americano, podendo, assim, indexar mais obras nacionais.  

Os termos e expressões assumidos como os mais pertinentes ao problema de pesquisa 

são “Gestão Hospitalar” e “Projetos”. O primeiro termo, “Gestão Hospitalar” consiste no 

cerne central da problemática. O segundo termo, “Projetos”, foi escolhido devido ao 

entendimento de que projetos, enquanto empreendimentos temporários, dotados de orçamento 

e prazo restritos e, reconhecidamente, promotores da mudança, permitem evidenciar duas 

fases do cenário hospitalar: os cenário anterior e posterior à implementação do projeto. Essas 

fases ajudam a revelar os problemas específicos que motivaram a busca por aprimoramento da 

gestão hospitalar nas instituições estudadas, bem como os resultados, positivos e negativos, da 

implementação dos projetos. Logo, o termo “Projetos” é incorporado na busca como um 

instrumento adicional, que auxilia a refinar os resultados, fazendo emergir diagnósticos, 

metodologias e impactos no campo da gestão hospitalar. 

Foram, então, utilizadas as seguintes palavras-chave nas referidas bases: “gestao 

hospitalar” OR “hospital management” AND “projeto” OR “project”. A quantidade de 

resultados obtidos inicialmente nas bases Scopus, ISI Web of Science e SciELO, foram, 

respectivamente, 1.217, 379.839 e 109. Esses resultados incluem apenas artigos e revisões. 

Devido à vasta quantidade de resultados nas duas primeiras bases (Scopus e ISI Web of 

Science), fez-se necessário aplicar filtros que permitissem refinar as buscas. 

Na Scopus, os três filtros adotados foram: “Business, Management and Accounting”; 

“Engineering”; “Decision Sciences”. Na ISI Web of Science, foram adotados quatro filtros: 

“Brazil”; “Management”; “Business”; “Engineering Multidisciplinary”. Os resultados finais 

para cada uma das bases estão consolidados na Tabela 1. 
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Conectors KeyWords/ Abstract/ Title Scopus ISI Web of Science SciELO 

 “gestao hospitalar” 

68 203 109 
OR “hospital management” 

AND Projeto 

OR Project 

Tabela 1: Filtro usado nas bases SCOPUS, ISI Web of Science e SciELO e número de resultados obtidos. 

 

2.1.1.1. PESQUISA REALIZADA NA BASE SCOPUS  
 

 A pesquisa na base Scopus apresentou um retorno de 68 artigos, dos quais, dados 

quanto aos critérios Qualis dos periódicos em que alguns deles foram publicados, não foram 

encontrados. A Tabela 2 consolida os títulos dos periódicos encontrados, bem como 

quantidade de publicações e respectiva conceituação segundo os critérios Qualis de 

“Engenharias III”, “Administração, Ciências Contábeis e Turismo” e “Saúde Coletiva”. 

Devido ao significativo retorno de periódicos com apenas 1 publicação, são apresentados 

somente aqueles com pelo menos duas publicações na pesquisa realizada. 

 

Título do periódico Quantidade 
Qualis Engenharias 

III 

Qualis Administração, 

Ciências Contábeis e 

Turismo 

Qualis  

Saúde  

Coletiva 

Harvard Business Review 16 ----- ----- ----- 

Health Care Management Review 4 ----- A1 ----- 

Biomedical Instrumentation and Technology 4 ----- ----- ----- 

Journal of Clinical Engineering 4 ----- ----- ----- 

Journal of Healthcare Management 4 ----- B2 ----- 

Studies in Health Technology and Informatics 3 B2 ----- ----- 

Health Marketing Quarterly 2 ----- ----- ----- 

Clinical Leadership and Management Review 2 ----- ----- ----- 

Journal of the Operational Research Society 2 B1 ----- ----- 

Tabela 2: Periódicos dos artigos encontrados na base Scopus. 

 

 Entre os autores dos 68 artigos, não há ocorrência de mais do que um artigo por autor. 

 A Figura 3 ilustra a distribuição dos artigos encontrados desde antes da década de 90, 

até o ano de 2015. Observa-se um aumento da quantidade de publicações a partir da década de 

90. Entre 2006 e 2010 houve uma queda, porém, há um novo crescimento do interesse no 

assunto na segunda década do século 21. Antes da década de 90 encontra-se 21% das 

publicações, entretanto, devido à falta de atualidade dessas publicações, os anos anteriores a 

1990 não foram discretizados no presente estudo.  
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Figura 3: Cronologia acerca da produção (Scopus). 

 

2.1.1.2. PESQUISA REALIZADA NA BASE ISI WEB OF SCIENCE 
 

 Como evidenciado na Tabela 1, a base ISI Web of Science apresentou um retorno de 

um número maior de artigos (203) que a base Scopus (68). 

 Assim como na Tabela 2, a Tabela 3 exibe os títulos, número de artigos e respectiva 

conceituação segundo os critérios Qualis de “Engenharias III”, “Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo” e “Saúde Coletiva”, agora para a base ISI Web of Science. Todavia, em 

razão do elevado número de artigos encontrados e a também elevada quantidade de periódicos 

com poucos artigos associados, opta-se, assim como feito na Tabela 2, por referenciar apenas 

os periódicos com pelo menos 3 artigos.   

 

Título do periódico Qtde. 
Qualis 

Engenharias III 

Qualis Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo 

Qualis Saúde 

Coletiva 

Custos e Agronegócio Online 12 B2 B2 ----- 

Custos e Agronegócio1 12 B2 B2 ----- 

RBGN Revista Brasileira de Gestão de Negócios 11 B2 A2 ----- 

RAE Revista de Administração de Empresas 11 B2 A2 ----- 

European Journal of Operational Research 10 A1 A2 ----- 

International Journal of Project Management 9 A2 A1 ----- 

Revista GEINTEC Gestão, Inovação e Tecnologias 7 B5 B3 B4 

International Journal of Engineering Education 7 B2 ----- ----- 

Revista de Gestão e Projetos 6 B5 B3 ----- 

International Journal of Technology Management 6 ----- ----- ----- 

                                                           
1 O periódico Custos e Agronegócios, bem como sua versão online (acima), apresentou o maior número de 

referências. Isso se deve aos filtros presentes nas bases de conhecimento Scopus e ISI Web of Science. A Scopus 

possui o filtro “Business, Management and Accounting”, entretanto, a ISI Web of Science separa “Business” e 

“Management”. Para não omitir possíveis resultados interessantes à presente pesquisa relacionados do filtro 

“Business” na ISI Web of Science, optou-se por incluir o referido filtro, entendendo que os artigos sem aderência 

seria descartados após análise mais criteriosa. Portanto, embora Custos e Agonegócios apresentem uma 

significativa quantidade de artigos, nenhum foi considerado aderente ao presente estudo, como já era esperado.  
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R&D Management 5 B1 ----- ----- 

Technovation 4 A1 ----- ----- 

Research Policy 4 ----- ----- ----- 

Mathematical Problems in Engineering 4 B1 A2 ----- 

International Transactions in Operational Research 4 B1 B1 ----- 

Ingenieria e Investigacion 4 ----- ----- ----- 

IEEE Transactions on Engineering Management 4 ----- ----- ----- 

Project Management Journal 3 B1 ----- ----- 

Navus Revista de Gestão e Tecnologia 3 ----- B4 ----- 

Journal of Strategic Information Systems 3 ----- ----- ----- 

International Journal of Operations Production 

Management 
3 A2 A1 ----- 

Computer Applications in Engineering Education 3 ----- ----- ----- 

Tabela 3: Periódicos dos artigos encontrados na base ISI Web of Science. 

 

 Analisando o ano de publicação dos 203 artigos encontrados, pode-se avaliar a 

evolução temporal das publicações. A Figura 4 ilustra o aumento contínuo da incidência 

desses trabalhos. Ressalta-se que 64% das publicações aconteceram desde 2011, sugerindo 

que a temática pesquisada é atual, uma vez que o horizonte temporal da pesquisa ora 

desenvolvida ocorre entre 2015 e 2016. 

 

 

Figura 4: Cronologia acerca da produção científica (ISI Web of Science). 

 

 

2.1.1.3. PESQUISA REALIZADA NA BASE SCIELO 
 

 A Tabela 4 apresenta a quantidade de artigos encontrados por periódico na base 

SciELO, bem como a classificação segundo os critérios Qualis “Engenharias III”, 

“Aministração, Ciências Contábeis e Turismo” e “Saúde Coletiva” para a base SciELO. 

Como a quantidade de artigos não é muito expressiva, não foram aplicados recursos 
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adicionais de filtragem. Não foram incluídos na tabela os periódicos com menos de 3 artigos 

publicados. 

 

Título do periódico Qtde. 
Qualis 

Engenharias III 

Qualis Administração, 

Ciências Contábeis e 

Turismo 

Qualis Saúde 

Coletiva 

Ciência & Saúde Coletiva 20 B2 B1  B1 

Revista de Saúde Pública 8 ----- ----- A2 

Revista Médica de Chile 6 ----- ----- B2 

Cadernos de Saúde Pública 4 B1 A2 A2 

Revista Española de Salud Pública 4 ----- ----- ----- 

Curationis 3 ----- ----- ----- 

Revista Brasileira de Enfermagem 3 ----- B1 B2 

Revista Latino-Americana de Enfermagem 3 ----- -----  B1 

Tabela 4: Periódicos dos artigos encontrados na base SciELO. 

 

 A Figura 5 exibe a evolução temporal dos trabalhos encontrados na base SciELO. 

Observa-se que alguns anos apresentam uma quantidade expressiva de publicações (2007 e 

2010). Embora os anos de 2013 e 2015 também apresentem mais de 10 artigos publicados, a 

distribuição de publicações no período compreendido entre 2011 e 2015 apresentou variações 

mais suaves que o período compreendido pelos cinco anos anteriores.  

 

 
Figura 5: Cronologia acerca da produção científica (SciELO). 

 

2.1.2. COMPOSIÇÃO DO “NÚCLEO DE PARTIDA” 

 

 Consolidando-se os resultados obtidos por meio das três bases pesquisadas (Scopus, 

ISI Web of Science e SciELO) foram encontrados 380 artigos. Realizou-se, então, uma 

análise dos documentos por meio da leitura de seus títulos e resumos, de modo a evidenciar 

quais se enquadravam na temática estudada.  
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 Como nenhum dos artigos que se enquadravam na temática estudada encontrava-se em 

duplicidade, buscou-se verificar a aderência com a temática da pesquisa proposta, ou seja, 

gestão hospitalar e projetos de natureza gerencial aplicados ao ambiente hospitalar, 

selecionando aqueles que apresentassem identificação, chegando-se ao número final de 15 

artigos selecionados para compor o núcleo de partida do estudo. A Figura 6 ilustra todo o 

processo, desde os primeiros resultados pré-filtragem, até a composição final do núcleo de 

partida. 

 

 

Figura 6: Processo de composição do núcleo de partida. 

 

 O Quadro 1 exibe os 15 artigos, seus respectivos autores e o ano e periódico em que 

foram publicados. 

 

Artigos das bases Scopus, ISI Web of Science e SciELO Autores Ano Periódico 

1 
Achieving impact with clinical process management 

in hospitals: An inspiring case 
Rohner, P.  2012 

Business Process Management 

Journal 

2 
Reducing Patient Waiting Time in Outpatient 

Department Using Lean Six Sigma Methodology 

Gijo, E. V.                                          

Anthony, J. 
2014 

Quality and Reliability 

Engineering International 

3 
A multiple criteria decision model for assigning 

priorities to activities in project management 

Mota, C. M. M.                     

Almeida, A.T.                                
Alencar, L. H. 

2009 
International Journal of Project 

Management 

4 
Identification of variables that impact project success 

in Brazilian Companies 

Berssaneti, F. T.                         

Carvalho, M. M. 
2015 

International Journal of Project 

Management 

5 
The role of Project Management Office as a promoter 

of innovative performance in organizations 

Beraldo, C. G. L.                      
Salgado Junior, A. P.              

Pacagnella Junior, A. C.            

Jardim, C. P. G. 

2015 Revista GEINTEC 

6 
Os ruídos encontrados na construção de um modelo 

democrático e participativo de gestão hospitalar 

Bernardes , A.         

Cecílio, L. C. O.       

Nakao, J. R. S.           
Évora, Y. D. M.  

2007 Ciência & Saúde Coletiva 

7 
A arte do improviso: o processo de trabalho dos 

gestores de um Hospital Universitário Federal 

Littike, D.                             

Sodré, F. 
2015 Ciência & Saúde Coletiva 

8 
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Quadro 1: Artigos considerados aderentes à pesquisa (“núcleo de partida”). 

 

 A Tabela 5 evidencia os periódicos cujos artigos compõem o núcleo de partida, bem 

como suas respectivas conceituações segundo os critérios Qualis. Como feito anteriormente 

para as bases de conhecimento Scopus, ISI Web of Science e SciELO, adotou-se os Qualis 

“Engenharias III”, “Administração, Ciências Contábeis e Turismo” e “Saúde Coletiva”. 

 

Título do periódico Qtde. 
Qualis 

Engenharias III 

Qualis Administração, 

Ciências Contábeis e 

Turismo 

Qualis Saúde 

Coletiva 

Business Process Management Journal 1 B2 A1 B1 

Cadernos de Saúde Pública 1 B1 A2 A2 

Quality and Reliability Engineering International 1 B1 ----- ----- 

Gestão & Produção 1 B3 B1 ----- 

International Journal of Project Management 2 A2 A1 ----- 

Ciência & Saúde Coletiva 4 B2 B1  B1 

Revista GEINTEC 1 B5 B3 B4 

Revista de Administração Pública 1 ----- A2 B3 

Saúde e Sociedade 1 ----- B2 B2 

Revista de Administração Mackenzie 1 ----- B1 B2 

Acta Paulista de Enfermagem 1 ----- ----- B2 

Tabela 5: Periódicos dos artigos selecionados para o “núcleo de partida” e seus critérios Qualis. 

 

 Por meio da Figura 7, pode-se observar a distribuíção dos artigos selecionados em 

escala temporal. Observa-se que uma considerável parcela dos trabalhos aderentes à pesquisa 

foram publicados no período compreendido entre o princípio do ano de 2012 e Dezembro de 

2015, sendo este último ano o de maior número de publicações (sete dentre vinte e uma).  
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Figura 7: Distribuição temporal dos artigos selecionados para o “núcleo de partida”. 

 

Finalmente, o Quadro 2 ilustra o a relação entre os artigos que compõem o “núcleo de 

partida” e os principais temas abordados, por meio do cruzamento entre os referidos artigos e 

temas. 

 

Artigos das bases Scopus, ISI Web of Science e 
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13 
Proposta de metodologia de avaliação e 

diagnóstico de gestão hospitalar 
 X   

14 

Propostas alternativas de gestão 

hospitalar e o protagonismo dos 

trabalhadores: por que as coisas nem 
sempre acontecem como os dirigentes 

desejam 

 X   

15 
Relações de poder e decisão: conflitos 
entre médicos e administradores 

hospitalares 

 X   

Quadro 2: Artigos e seus principais assuntos (“núcleo de partida”). 

 

 

 Os assuntos evidenciados no Quadro 2 nortearam uma pesquisa posterior com o 

objetivo de expandir e aprofundar a discussão. Em decorrência dessa nova pesquisa, mais 

artigos foram incorporados ao total de obras que sustentam o referencial teórico do presente 

trabalho. 

 

 

2.2. GESTÃO HOSPITALAR 

 

 O levantamento de dados secundários, tanto através de bibliometria, quanto fruto de 

pesquisa complementar, permitiu identificar alguns dos principais temas em discussão no 

campo da gestão hospitalar. Um deles é a gestão de custos. 

 Albano e Freitas (2013) definem a gestão de custos como um método administrativo 

relacionado à arrecadação, gastos e alocação dos recursos financeiros destinados ao 

cumprimento dos objetivos de uma instituição. 

Conforme ressaltam alguns autores (FERREIRA, GARCIA & VIEIRA, 2010; 

SCHNEIDER, 2014; CHEN, YU & CHEN, 2015), o gerenciamento hospitalar é de grande 

complexidade. Parte desta complexidade encontra-se no gerenciamento de custos. Miranda et 

al. (2007) afirmam acerca desse gerenciamento: 

 

“No ambiente hospitalar, a apuração de custos assume singular complexidade em 

função da heterogeneidade de ‘produtos’ que são oferecidos aos ‘consumidores’, 

notadamente nos hospitais universitários e de ensino. Pois, esses, além de gerarem 

serviços à população, em que os procedimentos realizados variam a cada caso, uma 

vez que as pessoas reagem de formas diferentes ante os problemas de saúde, também 

formam os futuros profissionais da saúde.” (MIRANDA et alli, 2007: 34).  

 

Miranda et al. (2007) destacam que, no caso específico dos hospitais públicos, a 

percepção quanto à relevância dos sistemas de custos hospitalares é inferior. Isso se deve ao 

fato de haver menor ênfase sobre a geração de resutados nos hospitais  públicos, já que estes 
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resultados não são diretamente relevantes ao lucro da organização, diferentemente de um 

hospital particular.  

Ainda em menção aos supracitados autores, em um estudo sobre a implantação do 

Sistema de Custeio ABC em instituições hospitalares dos segmentos público e privado, assim 

como hospitais universitários e filantrópicos, relatam que, entre as possíveis características 

motivadoras para implantação do sistema de custeio, a “análise do lucro mais acurada para 

tomada de decisões” não foi assinalada por nenhum dos hospitais pesquisados.  

Isso contrasta com a pesquisa de Beuren e Roedel (2002), onde essa característica foi 

citada por 57% das empresas pesquisadas, sendo considerada a mais importante. Deduziu-se 

que essa disparidade estava relacionada ao fato de a pesquisa de Miranda et al. (2007) ter uma 

amostra de aproximadamente 80% de hospitais públicos, sugerindo que a gestão dos custos, 

como uma ferramenta para a tomada de decisões nessas organizações, era incipiente.  

Mais que a gestão de custos, o presente estudo revelou uma predominância de 

abordagens às relações conflituosas presentes nos hospitais. Littike e Sodre (2015) salientam 

que a forma de gerencimento dos hospitais promove o surgimento de “ruídos” de 

cominicação, que se transformam em conflitos uma vez que a esses “ruídos” não é dada 

devida importânica. Uma parcela considerável desses conflitos acontece entre médicos e 

outros profissionais, uma vez que o poder possuído pelos médicos nas instituições 

hospitalares lhes propicia a segurança de agir em seus próprios interesses ou de seu setor, por 

vezes desmerecendo as classes administrativa ou de enfermagem (VENDEMIATTI et al., 

2010; FERREIRA, GARCIA & VIEIRA, 2010). 

Esse cenário, associado às questões burocráticas, culminam em morosidade na 

condução dos processos hospitalares. Essa morosidade resulta no que os autores definem 

como “a arte do improviso”, característica que não favorece o planejamento estratégico no 

ambiente hospitalar. 

 Esse quadro marcado por divergências estimula o debate quanto à gestão participativa, 

ou colegiada, a qual almeja práticas gerenciais mais dialógicas e democráticas, por meio da 

implantação de uma administração mais horizontal (BERNARDES et al., 2007). Vendemiatti 

et al. (2010) enfatizam que a hierarquia pode constituir um obstáculo para a eficiência dos 

processos hopitalares, sugerindo que uma estrutura mais horizontal, proporcionada por 

modelos de gestão participativa colaboram com a agilidade desses processos. Pereira e 

Ferreira Neto (2015) salientam que a implantação da gestão participativa implica na quebra de 

um paradigma gerencial, ou seja, do modelo tradicional de gestão:  
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“A gestão participativa ou cogestão propõe uma mudança de paradigma gerencial e 

a descentralização das decisões nos diversos níveis da instituição, com a 

consequente abertura à participação e à democratização do poder.” (PEREIRA & 

FERREIRA NETO, 2015: 72). 

 

 De acordo com Bernardes, Évora e Nakao (2008), em relação a um estudo num 

hospital público da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, a implantação de 

um modelo de gestão participativa foi responsável por melhoras significativas na organização, 

dentre as quais: a duplicação da área física, ampliação do número de atendimentos e serviços 

oferecidos à população e passagem por um processo de profissionalização e modernização 

gerencial. Esse processo, segundo os autores, impactou positivamente a cultura e a vida 

organizacional. 

 Além da perspectiva desses impactos positivos sobre todo o hospital, o colegiado 

gestor traz também maior compreensão por parte dos diferentes atores institucionais quanto à 

interdependência dos setores, favorecendo uma maior cumplicidade intersetorial 

(BERNARDES et al., 2012).  

 Com a existência de um modelo de gestão participativa através de um colegiado, é 

possível que mesmo as relações conflituosas, seja entre os funcionários ou departamentos de 

uma organização, sejam convertidas em algo positivo, quando forem empregadas de modo a 

promover o debate de ideias inovadoras ou considerações importantes sobre a instituição 

(LIMA, FAVERET & GRABOIS, 2006).  

 Entretanto, a literatura evidencia que a consolidação desse modelo gerencial enfrenta 

dificuldades. Apenas o planejamento de criação de um colegiado gestor não garante seu 

sucesso, pois é necessário que haja comprometimento de todos os envolvidos no intuito de 

integrar essas práticas na cultura organizacional (LIMA, FAVERET & GRABOIS, 2006; 

PEREIRA & FERREIRA NETO, 2015).  

Deus e Melo (2015) apontam a propensão dos colegiados a uma gradativa queda de 

interesse dos participantes, quando não há incentivos posteriores a manutenção desses 

agrupamentos ou quando a formação de tais colegiados não promove efetivamente a 

perspectiva mais dialógica esperada do modelo. Esse último fator pode ser observado através 

das queixas de alguns trabalhadores no que tange a valorização de suas requisições.  

Além disso, o colegiado corre o risco de se tornar demasiadamente burocratizado, 

caminhando na contramão de suas pretensões originais (SILVA, SA & MIRANDA, 2015). 

No entanto, uma possível solução para esse problema esteja na inclusão dos usuários nos 

colegiados, conforme ressaltado por Silva, Sa e Miranda (2015): 
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“A nosso ver, a construção da participação de usuários e familiares que vivenciam a 

realidade do hospital poderia evitar a tendência à burocratização dos CGs, 

aproximando as demandas endereçadas ao hospital às necessidades de saúde 

percebidas e vividas por um “usuário real”, o qual sofre “na pele” os possíveis 

entraves no funcionamento da unidade.” (SILVA, SA & MIRANDA, 2015: 3069). 

 

O comprometimento com um projeto de implantação de um modelo de gestão 

participativa não deve restringir-se a um esforço no âmbito de um setor hospitalar 

(representado pelas chefias e gerentes), mas sim um esforço individual, em que cada ator 

institucional se perceba como um “sujeito participativo” (PEREIRA & FERREIRA NETO, 

2015). No estudo de caso realizado por Deus e Melo (2015), os autores fazem referência a 

vários fatores de caráter individual que prejudicaram a ampla aderência ao projeto, a saber: 

grupo político, desinteresse, comodidade, incredulidade na proposta, entre outros. 

 Há relatos de que dentro dos colegiados ocorre inibição por parte dos funcionários de 

menor nível hierárquico por medo de represália, o que reduz a capacidade deliberativa 

(PEREIRA & FERREIRA NETO, 2015). 

 Quando as relações conflituosas não são trabalhadas no sentido de levar progresso à 

organização, tornam-se o principal empecilho para o êxito na implementação do modelo. 

Bernardes et al. (2007) conduziram um estudo que buscava responder questões tais quais que 

aspectos organizacionais alteram-se com essa política, quais as dificuldades de implantação e 

se um organograma mais horizontalizado colabora para uma comunicação mais efetiva, seja 

tanto entre os níveis hierárquicos quanto entre as unidades. 

Sua pesquisa revelou problemas na comunicação lateral (entre as unidades), os quais 

eram, por diversas vezes, encaminhados à alta gestão para serem resolvidos. 

Os autores também observaram pouco comprometimento de alguns profissionais e 

constataram que a maior parte das reclamações e críticas ao modo como o novo método de 

gestão estava sendo conduzido, partia dos funcionários em uma posição hierárquica média ou 

baixa. 

 Já no caso do Hospital Federal Geral de Bonsucesso, a implantação plena da gestão 

participativa não teve sucesso, pois esbarrou em particulares relações de poder na instituição e 

em restrições aos projetos de mudança (LIMA, FAVERET & GRABOIS, 2006). 

 De modo a contribuir para que esses conflitos não comprometam os projetos de gestão 

participativa, é importante que exista um mediador, alguém que coordene o processo. Em um 

hospital público do nordeste do estado de São Paulo, o idealizador do projeto de implantação 
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do modelo colegiado de gestão também foi seu coordenador (BERNARDES et al., 2012). 

Enquanto esse profissional permaneceu a frente do projeto, seu desenvolvimento foi bem 

sucedido, no entanto, uma vez que ele afastou-se da instituição, esta retornou ao modelo 

tradiconal, evidenciando o importante papel do líder. Bernardes, Évora e Nakao (2008) 

salientam o seguinte sobre a figura do coordenador: 

 

“Entendemos que, em um modelo descentralizado e participativo de gestão, o 

coordenador necessite ser aceito pelo grupo e, preferencialmente ser escolhido por 

ele.” (BERNARDES ÉVORA & NAKAO, 2008: 71). 

 

 Na ausência de um coordenador que desempenhe o papel de líder no hospital, disputas 

de interesses podem começar a minar o projeto. Tais disputas verificam-se, principalmente 

entre médicos e gestores ou médicos e enfermeiros. Mori e Oliveira (2014) criticam os 

profissionais da área médica, apontando pouca comunicação entre eles e os demais 

profissionais, além de afirmar que, muitas vezes, os médicos excluem-se do trabalho em 

equipe, colaborando para uma visão “medicocentrada” do hospital. Além disso, ocorre de 

alguns médicos não cumprirem toda sua jornada de trabalho, sem serem repreendidos por seus 

colegas tampouco por seu gerente, quando este também é um médico (MORI & OLIVEIRA, 

2014). 

 Autores como Bernardes et al. (2012) e Pereira & Ferreira Neto (2015) mencionam 

ainda que a forma como a gestão participativa é implantada pode inibir sua plena aceitação. 

Em particular, a implementação vertical (de cima para baixo) e a carência de informações 

mais detalhadas sobre o modelo a todos os envolvidos, pode ser tão prejudicial quanto à falta 

de comprometimento.  

Bernardes et al. (2012) relatam um caso marcado por essas características: 

 

“Os profissionais não sabiam o que esperar na nova estrutura ou quais seriam as 

responsabilidades do gestor do grupo. Este achado importante está correlacionado ao 

estilo de implementação vertical, que em última instância, prejudicou o sucesso da 

iniciativa. Desta forma, enquanto formalmente o modelo adotado foi a Gestão 

Participativa, o modelo que de fato prevaleceu foi de Gestão Tradicional.” 

(BERNARDES et alli, 2012: 9).  

 

 Além dos profissionais da área de gestão e dos médicos que muitas vezes assumem 

posições gerenciais nos hospitais, os enfermeiros também desempenham importante papel na 

gestão hospitalar. De acordo com Albano e Freitas (2013), o enfermeiro, ao participar do 
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processo gerencial, está capacitado a assumir três responsabilidades: chefe de unidade, 

gerente ou diretor de divisão de serviço, sendo que apesar de suas funções normalmente 

limitarem-se ao ambiente das unidades assistenciais, englobam práticas de planejamento, 

organização, direção, coordenação e controle.  

O caso da cidade de Volta Redonda sugere a importância do enfermeiro para a gestão 

hospitalar, uma vez que evidenciou, através da ampla adesão à forma colegiada de 

administração, que este profissional envolve-se mais com as questões administrativas do que 

o médico (BERNARDES et al., 2008). Ademais, os enfermeiros passam mais tempo na 

instituição hospitalar que os profissionais da área médica (BERNARDES et al., 2008). 

Ressalta-se que os cursos de enfermagem abordam planejamento organizacional e 

gerenciamento de custos assistenciais, mas de um modo geral, esta abordagem é insuficiente 

frente às necessidades práticas das instituições (ALBANO & FREITAS, 2013).  

Sobre a aludida lacuna entre a formação e a prática profissional, os autores afirmam de 

maneira enfática que:  

 

“Essa carência de conhecimento limita a atuação do enfermeiro, compromete o 

status da profissão, mostra que este profissional não participa do planejamento 

institucional, não possui visão de gerenciamento de custos hospitalares e não tem 

consciência de que o desempenho de seu trabalho e o de sua equipe influencia na 

eficiência da organização.” (ALBANO & FREITAS, 2013: 376). 

 

 Assim como a gestão participativa, outras sugestões de como tornar a gestão hospitalar 

mais eficiente podem ser encontradas na literatura. Uma delas é a acreditação hospitalar, que 

se trata da avaliação externa de serviços de saúde, presente no Brasil em diferentes modelos: 

Organização Nacional de Acreditação (ONA), Joint Commission International (JCI), 

Acreditação canadense, National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations 

(NIAHO) (SCHIESARI, 2014). 

 Duas das principais vantagens apontadas pela implantação de modelos de acreditação 

hospitalar são o aprimoramento da gestão e o cuidado focado no paciente. O aprimoramento 

da gestão se observa na incorporação do planejamento estratégico, não apenas como 

ferramenta gerencial, mas também de sobrevivência da organização frente às dificuldades 

externas (SCHIESARI, 2014). Já o cuidado focado no paciente configura-se na mudança de 

cultura organizacional, de modo que esta seja centrada nos pacientes, provendo-os com mais 

informações e incluindo-os nos processos decisórios, no intuito de aprimorar a satisfação dos 

usuários (SCHIESARI, 2014). 
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 Ressalta-se ainda a relevância do uso de indicadores, de modo a obter dados mais 

precisos. Rotta (2004) pesquisou acerca da utilização de indicadores em hospitais. Os 

resultados evidenciaram que dos indicadores administrativos (não relacionados diretamente às 

atividades assistenciais), àqueles relacionados a custos e a resultados eram os mais 

valorizados pelos gerentes entrevistados, sendo que os custos por procedimentos, os quais são 

usados no faturamento da instituição, são os mais importantes. No entanto, a autora alerta que 

para que os indicadores sejam efetivamente uma ferramenta em benefício da organização, há 

necessidade de profissionalização na área administrativa por parte daqueles que utilizarão os 

dados. 

 Alástico e Toledo (2013) elaboraram um roteiro preliminar de implantação de modelos 

de acreditação, com base em uma pesquisa realizada em três hospitais. O referido roteiro 

estrutura-se em quatorze etapas, que orientam a gestão hospitalar no cumprimento dos 

requisitos necessários para obter a acreditação. Utilizando esse roteiro, iniciaram a 

implementação do projeto em um hospital público de pequeno porte. A intervenção dos 

autores nesse hospital procedeu-se através de uma pesquisa-ação. Durante a implementação, 

averiguaram as particularidades da instituição e, de modo a adequar o projeto a essas 

características institucionais, fizeram alterações no roteiro, chegando a um modelo definitivo.  

Alástico e Toledo (2013) apoiaram-se em teorias do Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ) para efetivar a implementação do modelo de acreditação. Sobre esse sistema, os 

autores afirmam: 

 

“Um SGQ envolve mudanças tecnológica, filosófica, cultural e na governança do 

hospital. A mudança tecnológica e de filosofia são alterações nas formas de 

execução do trabalho em termos de procedimentos, rotinas e normas do serviço 

prestado aos pacientes. A mudança cultural são alterações na cultura organizacional 

em termos de padrões, valores e crenças sobre como funciona a Organização. A 

mudança no sistema de governança do hospital se dá no processo de tomada de 

decisão e estrutura de poder” (ALÁSTICO e TOLEDO, 2013: 816). 

 

 Sobre suas experiências nos hospitais estudados, os autores salientam que além de 

comprometimento, sobretudo da alta gestão, é importante a criação de um Comitê de 

Implantação que contenha profissionais de áreas diversas, bem como manter palestras e 

treinamento contínuo dos funcionários da instituição para que a mudança possa ser sustentada. 

Percebe-se, assim como no caso do coordenador do hospital público de São Paulo, que a 

presença de um indivíduo ou comitê dedicado aos processos de implementação de medidas 

que visam melhorias no ambiente hospitalar, é determinante para seu sucesso. 
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Ao final de sua atuação na instituição, o modelo havia sido parcialmente implantado, 

mas os resultados já se indicavam promissores. Alástico e Toledo (2013) ainda fazem uma 

reflexão sobre a acreditação hospitalar brasileira: 

 

“As perspectivas para a Acreditação Hospitalar brasileira são a alteração dos rumos 

das práticas associadas à gestão hospitalar e à gestão da qualidade em hospitais, 

consolidando-se como um padrão de referência em termos de práticas, avaliação e 

gestão de tais serviços, como ocorre em nações em que esse processo de Acreditação 

encontra-se em estado de maior maturidade e difusão, por exemplo, na França, 

Alemanha, Espanha, Inglaterra e EUA” (ALÁSTICO e TOLEDO, 2013: 830). 

 

Os estudos de Azevedo et al. (2011) evidenciam a necessidade de um conhecimento 

aprofundado de cada hospital antes da aplicação de qualquer modelo de aprimoramento 

gerencial, de forma a adequar tal modelo às peculiaridades da organização. Em sua pesquisa 

de hospitais que prestam atendimento pelo sistema público de saúde, constataram que o porte 

é diretamente proporcional à eficiência no desempenho. A presença de ensino (hospitais 

universitários) também se mostra favorável à qualidade dos serviços, embora esta esteja 

associada a utilização dos recursos humanos e de estrutura de alta complexidade. Outra 

observação importante é que os hospitais gerais apresentam taxa de mortalidade ligeiramente 

maior que os especializados, sugerindo maior atenção a esse fator. 

Lima et al. (2004) desenvolveu um estudo de caracterização de hospitais filantrópicos, 

no entanto, alguns dos indicadores usados pelos autores associam-se à realidade dos hospitais 

públicos, entre os quais pode-se citar: a significância em haver um dirigente executivo pós-

graduado em gestão hospitalar ou similar; a avaliação e constante monitoramento por meio de 

metas e indicadores, dos serviços assistenciais; administrativos e logísticos; o treinamento 

gerencial; a composição de uma equipe de manutenção com engenheiros de diferentes 

especialidades, sobretudo civil, clínico, mecânico e eletrônico/eletricista. Outro fator que pode 

ser estendido aos hospitais públicos é a deficiência dos sistemas de informação, constatada 

através da precariedade dos dados assistenciais (LIMA et al., 2004). 

Mais uma vez, a figura do enfermeiro é associada ao contexto gerencial. Siman, Brito 

e Carrasco (2014) destacam a participação deste profissional no processo de conquista da 

acreditação hospitalar, afirmando que os enfermeiros são articuladores e com ativa 

participação nos processos decisórios. Os autores enaltecem o interesse observado em alguns 

enfermeiros em buscar maior profissionalização na área administrativa, através de pós-
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graduação, mas enfatizam que a instituição é corresponsável pelo desenvolvimento do 

enfermeiro em suas atribuições gerenciais. 

Os estudos supracitados acerca de gestão participativa e acreditação hospitalar 

evidenciam a necessidade de mudança, bem como os benefícios da inovação. Caccia-Bava, 

Guimarães e Guimarães (2009) apontam que para que haja mudança, os departamentos 

hospitalares precisam se unir, assim como é importante incluir os funiconários, pacientes e 

parceiros de negócios no processo decisório. Ressaltam também que gerentes devem ser 

capazes de equilibrar o risco com o custo/benefício, as medidas de monitoramento do 

progesso institucional devem ser bem definidas e todos os atores sociais precisam ser bem 

informados acerca dos objetivos de mudança.  

Os referidos autores também afirmam que quatro características necessitam convergir 

para se criar um ambiente propício à inovação. São elas: liderança estratégica, inteligência 

competitiva, gerenciamento de tecnologia e características específicas do processo de 

mudança da organização. 

Quanto ao caso específico do gerenciamento da tecnologia, o prontuário eletrônico 

mostra-se uma ferramenta capaz de promover a inovação administrativa, além de ajudar a 

tornar a assistência hospitalar mais ágil, ao integrar as informações diversas e tornar mais 

dinâmicas as atividades relacionadas aos pacientes (FARIAS et al., 2011). Entre outras 

vantagens, o prontuário eletrônico também colabora com a gestão de custos. Farias et al. 

(2011), em um estudo sobre esta tecnologia, evidencia que a sua adoção proporciona à 

instituição maior economia e controle de recursos, contribuindo com a sustentabilidade 

financeira do hospital. 

Entretanto, segundo Queiroz, Albuquerque e Malik (2013), mesmo inovações de 

natureza tecnológica podem não se sustentar no ambiente hospitalar, se não forem 

acompanhadas de uma mudança cultural que transforme a missão organizacional, pois sem o 

apoio daqueles que efetivamente farão uso da ferramenta, esta pode ser preterida em relação 

aos métodos mais tradicionais, conforme pode-se evidenciar no seguinte trecho: 

 

“[...] os desafios das instituições da saúde residem não no desenvolvimento de 

inovações tecnológicas e sim na superação de aspectos organizacionais e culturais 

que se encontram profundamente arraigados na prática clínica e impedem a adoção 

bem-sucedida de inovações” (QUEIROZ, ALBUQUERQUE E MALIK, 2013: 668). 

  

Cecilio e Mendes (2004) sintetizam o campo de forças através do qual quaisquer projetos de 

mudança na gestão hospitalar deverá passar. De acordo com os autores, esses projetos 
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dificilmente mantêm sua integridade durante o processo de implantação, visto que precisam 

atender não apenas os interesses da organização como um todo, mas também os de cada cada 

indivíduo ou setor envolvidos. 

 

“Há uma fascinante e incessante busca de preservação de identidade, de defesa de 

interesses, de espaços de autonomia, mas também de “boas práticas” por parte dos 

trabalhadores, muito mais referenciadas aos seus valores individuais, à sua biografia, 

à sua ética de convicção ou sua visão de mundo e, em boa medida, às suas 

corporações, do que a um ordenamento racional que a direção pensa poder impor.” 

(CECILIO & MENDES, 2004: 53). 

 

2.3. GESTÃO DE PROJETOS EM AMBIENTE HOSPITALAR 
 

 A complexidade na gestão da instituição pesquisada fundamenta-se, entre outros 

fatores, na grande diversidade de setores em que se divide, os quais podem ser assistenciais e 

administrativos.  

Embora alguns destes setores elaborem, ocasionalmente, projetos executados 

internamente ou através de parcerias público-privadas (discutidas na seção 2.3.2), o HUAP é, 

essencialmente, uma organização que atua por processos, ou seja, cujos trabalhos são 

contínuos e bem definidos, gerando resultados padronizados. 

Visto que vários processos dependem da interoperabilidade entre diferentes setores, 

para que seja alcançado um bom desempenho nas atividades hospitalares, a tomada de 

decisões deve ser compartilhada por quaisquer departamentos cabíveis, evitando que cada 

setor atue de maneira isolada. 

O HUAP apresenta algumas ocorrências de interoperabilidade ineficiente. Embora 

possam ocorrer entre quaisquer departamentos, são mais comuns entre departamentos de 

naturezas distintas.  

É importante ressaltar que este hospital acompanha a realidade de outras instituições 

similares, como visto nas pesquisas de Lima, Faveret e Grabois (2006) e Pereira e Ferreira 

Neto (2015), as quais relacionam a cultura organizacional e problemas no comprometimento 

dos funcionários; assim como na pesquisa de Bernardes et al. (2007), que revelou problemas 

na comunicação lateral (entre as unidades). A situação do HUAP, bem como as pesquisas 

supracitadas, sugere que o cenário conflituoso é decorrente da complexidade inerente à gestão 

hospitalar.  

Uma vez que a organização enfrenta dificuldades nas atividades contínuas e 

padronizadas com as quais está mais habituada a trabalhar, tais dificuldades também podem 
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ser percebidas nos projetos, que consistem em atividades temporárias e geradoras de resultado 

único, com as quais a instituição, essencialmente processual, não tem a mesma experiência. 

Por essa razão, faz-se pertinente considerar a ótica da gestão de projetos quanto às atividades 

hopitalares, não apenas no tocante aos projetos em si, mas também refletindo sobre como as 

teorias da gestão de projetos pode colaborar com o aprimoramento dos processos hospitalares. 

 Nesse contexto, é importante destacar que no ambiente hospitalar são realizados 

diversos tipos de projetos. Entre eles, por estarem alinhados com a temática desta pesquisa, 

destacam-se os projetos de melhoria administrativa. 

 Cruz e Marques (2013) destacam uma importante característica dos hospitais públicos 

brasileiros: trata-se do processo licitatório, que promove a coexistência entre os setores 

privado e público no mesmo ambiente. Os autores afirmam que o envolvimento de empresas 

privadas com hospitais públicos aumentou consideravelmente nas duas últimas décadas. 

 É por intermédio das licitações que são realizadas as contratações de obras e reformas 

(construção e manutenção) no ambiente hospitalar (CRUZ & MARQUES, 2013). Essas 

parcerias normalmente seguem o modelo de contratação por menor custo, de modo a reduzir 

os gastos da organização. No entanto, esse tipo de contratação não garante necessariamente a 

qualidade dos serviços prestados (CRUZ & MARQUES, 2014), logo, é possível que projetos 

dedicados direta ou indiretamente aos pacientes sejam concluídos e entregues de maneira não 

satisfatória.   

 Ainda que seja possível avaliar e monitorar os projetos desenvolvidos em hospitais 

públicos, a complexidade inerente à gestão hospitalar demanda um esforço ainda maior para 

manter as parcerias sob controle (CRUZ & MARQUES, 2013).  

Outra questão importante referente às licitações está na definição dos valores de 

contratação. Embora no caso de serviços padronizados, como é o caso de obras de 

infraestrutura, a estimativa dos custos possa basear-se em dados passados da própria 

organização, de acordo com Cruz e Marques (2014), é essencial que esses dados sejam 

consistentes e comparáveis. Os autores salientam que a característica “comparável” não é 

trivial, uma vez que os custos apresentam grande variabilidade devido às especificidades de 

cada projeto. Tais considerações sugerem a possibilidade de orçamentação imprecisa na 

contratação. 

Considerando a necessidade de se observar cada projeto com um olhar mais criterioso, 

um indivíduo ou grupo dedicado ao gerenciamento dos projetos realizados nas instituições 

hospitalares pode ser o determinante para a obtenção da eficiência pretendida, seja nos 

projetos oriundos de parcerias público-privadas, ou nos demais.  
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Berssaneti, Assumpção e Nakao (2014), constataram que há uma relação direta entre a 

presença de um gerente de projetos dedicado aos cumprimentos do orçamento e dos prazos 

planejados dos projetos de engenharia e construção.  

Além da importância da figura individual do gestor, Alves et al. (2013) sugerem que a 

implantação de um escritório de gestão de projetos (EGP) tem o potencial de tornar uma 

organização mais madura no gerenciamento de seus empreendimentos, proporcionando 

resultados mais satisfatórios e uma gestão mais eficiente. 

Outra vantagem dos EGPs está em propiciar um ambiente favorável à inovação, 

sobretudo no que tange os recursos humanos e os recursos financeiros (BERALDO ET AL., 

2015). As causas podem estar associadas principalmente ao planejamento estratégico e 

padronização dos serviços, atributos do EGP. 

Beraldo et al. (2015) destacam duas vertentes das funções do EGP. A primeira 

orientada à aplicação das metodologias características do gerenciamento de projetos e à 

tomada de decisão referente à alocação de recursos. A segunda orientada ao planejamento 

estratégico da empresa, alinhando os objetivos da liderança de topo com os setores e 

departamentos da companhia. 

Alves et al. (2013) fazem referência à alta suscetibilidade das EGPs ao fracasso, o que 

pode estar associado a um projeto de implantação conduzido de maneira inadequada. 

Berssaneti, Assumpção e Nakao (2014) aprofundam essa discussão ao analisar o 

posicionamento das empresas brasileiras quanto aos EGPs (ou PMOs – Project Management 

Office na abreviação em inglês): 

 

“Considerando que os PMOs da maioria das empresas não possuem sequer uma 

década de existência, a consequência seria ainda uma relativa carência de processos 

institucionalizados. Além disso, talvez as empresas brasileiras estejam utilizando os 

escritórios de gerenciamento de projetos de forma errada, burocratizando a forma de 

gerenciar os projetos por meio da criação de procedimentos e documentos 

desnecessários.” (BERSSANETI, ASSUMPÇÃO & NAKAO, 2014: 103). 

 

 Outro fator apontado para o insucesso de alguns EGPs é a falta de conhecimento ou 

experiência dos profissionais que compõem esses escritórios, o que pode ser explicado pelo 

fato de algumas empresas só treinarem e capacitarem os funcionários que trabalharão no EGP, 

após a criação da estrutura, ou seja, tardiamente (BERSSANETI, ASSUMPÇÃO E NAKAO, 

2014). 
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Em seu estudo, Alves et al. (2013) identificaram as quinze melhores práticas (MP) que 

proporcionam uma implementação de EGP eficiente. Os autores ressaltam que a opção pela 

utilização MPs em vez modelos, tem o intuito de evitar que sua abordagem fosse 

determinística, característica considerada comum nos modelos, segundo esses pesquisadores.  

Embora cada organização tenha um nível de importância variável para cada uma das 

MPs, o estudo evidenciou quais são as mais importantes, a saber:  

 

 Reconhecer a implantação como uma mudança cultural; 

 Não reinventar a roda – utilizar as lições aprendidas, conhecimento e procedimentos 

existentes;  

 Não esquecer nenhuma das partes interessadas (stakeholder) chave;  

 Alocar no EGP profissionais sêniores e experientes; 

 Obter patrocínio da alta administração. 

 

A pesquisas de Alves et al. (2013) e de Berssaneti, Assumpção e Nakao (2014) são 

contrastantes no tocante à significância da alta administração para a implantação de um EGP. 

Na primeira, “obter patrocínio da alta administração” foi considerada a MP mais aplicada e, 

por conseguinte, a mais importante, enquanto a segunda revelou não haver significância 

estatística de que há relação entre apoio da alta administração, ou sequer a implementação de 

um EGP, e o sucesso em projetos de engenharia e construção desenvolvidos por empresas 

brasileiras. No entanto, esses últimos autores afirmam que tais resultados podem estar 

associados às limitações de sua pesquisa, bem como a natureza específica das empresas 

pesquisadas (engenharia), sugerindo que tais resultados podem variar em outros cenários. 

O gerenciamento de projetos confere à organização a capacidade de reduzir custos 

operacionais, através da execução mais ágil dos trabalhos e da utilização mais racional de 

recursos, sem que isso gere um impacto negativo na qualidade dos serviços (KERZNER, 

2001). Além disso, o gerenciamento de projetos também é capaz de tornar uma organização 

mais eficiente através do aprimoramento de seus princípios comportamentais.  

Kerzner (2001) enfatiza a dificuldade em alcançar o comprometimento dos 

funcionários com as mudanças necessárias a uma organização, se esses não forem bem 

informados quanto aos propósitos das referidas mudanças.  

Destaca-se a comunicação, tanto vertical quanto horizontal, entre os gerentes de uma 

instituição, como uma possível solução para enfrentar uma eventual resistência às mudanças, 
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ressaltando que o planejamento estratégico de projetos é a ferramenta que pode promover essa 

comunicação, visto que oferece a todos os níveis da organização a oportunidade de 

participação, reduzindo o medo e eliminando a resistência (KERZNER, 2001).  

O fator significância da informação complementa o fator comunicação no tocante ao 

planejamento estratégico, como demonstrou Rohner (2012) em um projeto de aprimoramento 

dos processos hospitalares. Esse projeto, embora priorizasse os setores assistenciais, revelou 

os benefícios em antecipar todos os efeitos a todos os grupos de profissionais, numa aplicação 

eficiente de comunicação vertical e horizontal, o que permitiu que a organização como um 

todo se preparasse para a implantação.  

Kerzner (2001) apresenta um modelo de maturidade em gerenciamento de projetos 

(PMMM - Project Management Maturity Model, em inglês), que se estrutura em 5 níveis, 

definidos a seguir: 

 Nível 1 – Linguagem comum: reconhecimento da importância do gerenciamento de 

projetos, entendendo seus conhecimentos básicos e terminologias; 

 Nível 2 – Processos comuns: reconhecimento dos processos comuns que precisam ser 

definidos e desenvolvidos, de modo que os bons resultados possam ser replicados em 

futuros projetos. Inlui ainda o reconhecimento da aplicação e suporte dos princípios do 

gerenciameto de projetos a outras metodologias empregadas pela organização. 

 Nível 3 – Metodologia singular: reconhecimento do efetio sinérgico de combinar as 

metodologias diversas de uma organização em uma única metodologia, cujo centro é o 

gerenciamento de projetos. Isso facilita o controle de processos. 

 Nível 4 – Benchmarking: reconhecimento da importância de um processo de 

melhoramento. Deve ser realizado um contínuo benchmarking. É necessário saber 

com quem e o que se fará benchmarking. 

 Nível 5 – Melhoramento contínuo: avaliação das informações obtidas através de 

benchmarking e decisão quanto à potencial contribuição destas para sua metodologia 

singular. 

Esses níveis não precisam necessariamente ser seguidos um a um, podendo haver 

saltos, dependendo do risco tolerado pela organização (KERZNER, 2001).  

Berssaneti e Carvalho (2015) realizaram uma pesquisa dedicada à identificação de 

variáveis que impactam no sucesso de projetos desenvolvidos em companhias brasileiras. 

Neste estudo, os autores identificaram a maturidade em gerenciamento de projetos como uma 
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variável bastante significativa, até mais que o apoio da alta gestão das empresas a seus 

respectivos projetos. 

Adquirir maturidade em gerenciamento de projetos também significa lidar com a 

cultura organizacional. Segundo o guia PMBOK (2012), a  cultura e o estilo da organização 

afetam a maneira como ela conduz os projetos. Culturas e estilos são aprendidos e 

compartilhados e podem ter uma forte influência na capacidade de um projeto de atingir seus 

objetivos. Assim, a cultura, moldada pelas experiências comuns dos membros da organização, 

torna-se um fator crítico na definição do sucesso do projeto (PMI, 2012).  

É importante ressaltar que os fatores ambientais da empresa, dentre os quais a cultura 

organizacional, são considerados como entradas em grande parte dos processos de 

gerenciamento de projetos, o que reflete nas opções gerenciais, podendo influenciar o 

resultado (PMI, 2012). Esses fatores ambientais estão sujeitos a muitas variações, tanto em 

tipo quanto em natureza.  

Outros exemplos de fatores ambientais são a estrutura, governança organizacional e 

até a infraestrutura, logo projetos previos de aprimoramento de infraestrutura são 

incentivados.  

O gerenciamento de projetos depende, portanto, da aplicação e integração adequadas 

de seus respectivos processos (PMI, 2012).  

Em um projeto de implementação de um programa de gestão da pesquisa científica no 

Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), localizado na cidade de São Paulo, Hors et al. 

(2012) realizaram uma análise de natureza qualitativa das soluções implementadas por seu 

sistema quanto à aderência aos processos detalhados no Guia PMBOK.  

Nessa análise os autores classificaram cada uma das células da tabela que compreende 

os referidos processos, as quais contêm, em alguns casos, mais de um processo, sugundo um 

“consenso de aderência”, que podia ser total, parcial ou ausente. Construíram, então, uma 

nova coluna dedicada à caracterização das áreas de conhecimento baseada nos resultados da 

análise preliminar. A principal vantagem dessa metodologia foi permitir que os autores 

identificassem de pontos carentes de maior atenção por parte da organização.  

Gurgel Junior e Vieira (2002) corroboram a importância de um mapeamento capaz de 

identificar de maneira mais criteriosa as especificidades de uma organização. Os autores, ao 

estudar a relação entre técnicas gerenciais e a administração hospitalar, identificaram uma sub 

utilização de métodos, caracterizada por simples aplicação instrumental, sem uma análise 

mais profunda da cultura organizacional. 



44 

 

Em outro projeto, Mota, Almeida e Alencar (2009) utilizaram um dentre os vários 

métodos de apoio à decisão por multicritério. Os autores afirmam que essa abordagem 

favorece a definição das prioridades em um projeto. A fase de definição das prioridades é de 

suma importância, uma vez que o decisor precisa lidar com os “trade-offs”, ou seja, com as 

situações em que o favorecimento a um determinado objeto implica no detrimento de outro, 

situação bastante comum na gestão de hospitais. 

A metodologia utilizada na implementação desse projeto consiste em: construir redes 

de atividades, que produzem informação que será usada no método; definir as práticas 

gerenciais, categorizando-as em classes; e estabelecer os critérios de decisão, aos quais serão 

associadas às atividades. Ao final, escolhe-se o método de multicritério que o decisor 

considerar mais conveniente (MOTA, ALMEIDA & ALENCAR, 2009). 

Gijo e Antony (2014) enfatizam que as instituições de saúde estão adotando cada vez 

mais o método Lean Six Sigma (LSS), uma metodologia dedicada ao aumento da agilidade e 

eficiência nos negócios. Embora, nesses casos, o referido método seja usualmente orientado 

aos serviços assistenciais, os autores afirmam ter aprendido em seu estudo de caso que os 

projetos hospitalares, mesmo os mais simples, têm a tendência a adquirir uma dimensão 

maior, envolvendo departamentos originalmente não planejados. Os autores também 

recomendam uma revisão dos processos hospitalares, sobretudo os mais antigos, cuja 

fragilidade, por vezes, passa despercebida pelos profissioanis de saúde, mas pode ser mais 

bem analisada através da perspectiva administrativa dos profissionais de gestão. 

Hors et al. (2012) também enfatizam a relevância da cultura organizacional para um 

bom gerenciamento de projetos:  

 

“A mudança na cultura organizacional em prol de uma gestão efetiva dos projetos de 

pesquisa é um processo mais lento, mas de fundamental importância. A mudança é 

consequência direta das melhorias e funcionalidades implementadas que geram uma 

série de benefícios no âmbito de toda a instituição.” (Hors et alli, 2012: 489) 

 

Outra vantagem do gerenciamento de projetos encontrada na literatura, é a 

possibilidade de antecipar eventuais situações desfavoráveis, orientando ações preventivas ou 

corretivas, o que pode impedir que tais situações venham a se transformar em problemas reais 

(VARGAS, 1998). Ademais, há o benefício para projetos futuros, uma vez que um 

gerenciamento de projetos eficiente compreende a documentação de dados importantes, 

promovendo o aprendizado.  
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 O presente capítulo dedica-se a fundamentar os métodos e técnicas utilizados neste 

trabalho. Segundo Marconi e Lakatos (2003), a escolha do instrumental adequado a uma 

pesquisa deve considerar vários fatores, dentre os quais, a natureza dos fenômenos, o objeto 

da pesquisa e/ou quaisquer outros elementos relevantes, tendo em vista as peculiaridades da 

investigação.  

 Gray (2012) afirma que a percepção do pesquisador também influencia a metodologia 

utilizada. O autor relaciona essa percepção com a decisão do pesquisador entre a aplicação de 

uma abordagem indutiva ou dedutiva. 

Ressalta-se que as perguntas previamente formuladas pelo pesquisador, as quais 

orientam a pesquisa, definindo o tipo de investigação e estabelecendo um recorte para a 

pesquisa, estão diretamente relacionadas à metodologia científica empregada no estudo 

(GRAY, 2012). 

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
 

 O levantamento bibliométrico e a pesquisa em referecial teórico complementar 

realizados no capítulo 2 deste trabalho evidenciaram que dentre as deficiências dos processos 

gerenciais em ambiente hospitalar, destacam-se problemas nas interfaces.  

 As pesquisas de Gurgel Junior e Vieira (2002), Lima, Faveret e Grabois (2006), Hors 

et al. (2012), Alves et al. (2013) e Pereira & Ferreira Neto (2015), enfatizaram a relevância da 

cultura organizacional na discussão sobre gestão hospitalar, bem como sobre a aplicação de 

técnicas de gerenciamento de projetos em uma organização.  

 Entendendo que a cultura organizacional é moldada pelas experiências comuns dos 

membros da organização (PMI, 2012) e observando as deficiências nas interfaces 

institucionais, caracteriza-se a presente pesquisa, quanto aos fins, como interpretativa 

(GRAY, 2012). 

 Além do caráter interpretativo, este estudo também pode ser caracterizado como 

explicativo, uma vez que busca estabelecer relação entre as variáveis “estado da cultura 

organizacional” e “eficiêcnia gerencial” (GRAY, 2012). 
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 No intuito de apoiar o estudo em uma base teórica consistente com os objetivos da 

pesquisa, realizou-se um levantamento bibliométrico em bases de conhecimento privilegiadas 

no cenário acadêmico.  

Soma-se ao levantamento, a pesquisa empírica por meio da realização de entrevistas 

com as chefias de setores administrativos e a alta gestão do HUAP, bem como aplicação de 

questionários que visam a caracterização dos processos organizacionais segundo critérios de 

avalição.  

Uma vez que este trabalho explora em profundidade, entre outros fatores, fenômenos 

específicos e de natureza majoritariamente social, este pode ser caracterizado como uma 

pesquisa qualitativa (GRAY, 2012). 

 

3.2. CATEGORIZAÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA 
 

 O presente trabalho busca estudar características gerenciais em um ambiente 

específico, leia-se, Hospital Universitário Antonio Pedro, de modo a sugerir o aprimoramento 

das práticas gerenciais institucionais.  

 O HUAP é um hospital público de médio porte vinculado à Universidade Federal 

Fluminense (UFF). É a maior unidade de saúde da cidade de Niterói, sendo considerado, na 

hierarquia SUS, como um hospital de nível terciário e quaternário, ou seja, uma unidade de 

alta complexidade de atendimento. 

 Atende não apenas os moradores de Niterói, mas de toda a Região Metropolitana II do 

estado do Rio de Janeiro, ilustrada na Figura 8. O HUAP atende, ainda, moradores da cidade 

de Silva Jardim e até Rio de Janeiro (Portal HUAP, 2016).  
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Figura 8: Região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro. 

 

As especialidades médicas e serviços prestados pela instituição são os seguintes: 

Ambulatório, Anatomia Patológica, Anestesiologia, Banco de Sangue, Cardiologia, CCIH,  

Centro de Diálise, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, 

Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Coordenação de AIDS, Coordenação 

Clínica, Dermatologia, Serviço de Infectologia, Emergência, Endocrinologia, 

Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Medicina Intensiva (CTI), Medicina Intensiva 

(UCO), Nefrologia, Mastologia, Neonatologia, Neurocirurgia, Neurologia, Núcleo de Atenção 

Oncológica, Núcleo Interno de Regulação, Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia e 

Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica, Pediatria, Pneumologia, Radiologia, 

Toxicologia Clínica, Urologia, Vigilância Epidemiológica (Portal HUAP, 2016). 

 Para que possam ser revelados os fatores mais relevantes para o cumprimento do 

objetivo desta pesquisa, os componentes da amostra selecionada devem, necessariamente, 

estar diretamente relacionados aos processos gerenciais da instituição.  

Assume-se que os funcionários mais adequados a prestar tal colaboração sejam os 

responsáveis pelos setores administrativos do hospital, sejam os chefes de setor em si, ou 

outros funcionários que sejam eventualmente indicados pelas respectivas chefias como 

pessoas capacitadas a prover a pesquisa com dados e informações precisos e confiáveis. 

Os setores de maior interesse à pesquisa localizam-se em um dos nove blocos que 

compõem a instituição, chamado Prédio Anexo 1. Sendo assim, o Quadro 3 apresenta os 

setores que compõem a amostra, bem como a relevância de cada setor para a pesquisa.  
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Setor Relevância para a pesquisa 

Gerência de Tecnologia de 
Informação 

 

Tem a responsabilidade de promover a integração digital de todo o hospital, não apenas pela manutenção 
dos equipamentos pertencentes à rede lógica, mas pela operação dos sistemas sustentados por essa rede e 

criação de novas aplicações dedicadas, o que depende de um diálogo constante com diversos outros setores. 

Gerência de Projetos e Obras 

Voltado para quaisquer obras ou reformas, seja na parte civil, elétrica ou mesmo lógica da instituição, a 

GPO oferece uma perspectiva quanto aos recursos financeiros e de materiais, assim como sobre o estado 
atual de modernização do espaço hospitalar. 

Almoxarifado 

Dedicado ao fornecimento e aquisição de materiais, o que lhe confere uma perspectiva quanto aos recursos 

financeiros da instituição. Como a demanda por materiais é mais abundante em setores assistenciais, o 
Almoxarifado também possui uma relevante perspectiva quanto à situação e às necessidades desses setores. 

Serviço Pessoal 

A interação do setor com os funcionários de todos os níveis hierárquicos, bem como de múltiplas áreas 

(como administrativa e assistencial), pode oferecer um entendimento mais profundo no que tange o quadro 

de funcionários. 

Diretoria de Enfermagem 
Visto que os enfermeiros também participam do processo gerencial, a perspectiva desta classe de 

trabalhadores deve ser considerada em análise da gestão desempenhada na instituição. 

Diretoria Médica 

Embora a classe médica, como evidenciado na literatura, não integra-se constantemente nos processos 
gerenciais hospitalares, sendo, por vezes, resistentes às mudanças, estes profissionais, tanto quanto os 

enfermeiros, vivenciam o dia a dia nas alas assistenciais, o que lhes confere uma noção particular do que 

mais carece de aprimoramentos no hospital no intuito de beneficiar os pacientes. Além disso, a própria 
disputa de interesses entre a classe médica e a classe administrativa pode oferecer um aprofundamento das 

questões da pesquisa. 

Núcleo Interno de Regulação 

Este setor lida diretamente com o processo de internação, muito importante do ponto de vista administrativo, 

pois envolve a questão do faturamento sobre os procedimentos realizados. Também pode ter impacto direto 
sobre os pacientes, devido a atrasos oriundos decorrentes de deficiências operacionais. 

Diretoria Geral Consiste na alta gestão, logo sua visão do processo gerencial do HUAP é essencial à pesquisa. 

Gerência de Planejamento 
O setor integra-se simultaneamente em diversos processos institucionais, a exemplo de faturamentos, 

regularização de treinamentos, entre outros, logo sua importância consiste na diversidade das informações. 

Serviço de Compras 
Esse setor traz informações relevantes sobretudo no que concerne a gestão dos recursos financeiros do 

hospital. 

Diretoria Administrativa 
A Diretoria Administrativa relaciona-se a diversas responsabilidades pertinentes aos assuntos discutidos 

neste trabalho, entre os quais pode-se mencionar: trâmites financeiros, contratos, etc. 

Serviço de Contabilidade e 

Finanças 

Juntamente com a GPL (Gerência de Planejamento) e a DA (Diretoria Administrativa) oferece uma visão da 

gestão de custos desempenhada no HUAP, aspecto essencial para a avaliação de sua gestão hospitalar. 

Farmácia 
Também relaciona-se com o aspecto financeiro devido a sua responsabilidade sobre a distribuição e 

aquisição de substâncias e medicamentos. 

Quadro 3: Setores que compõem a amostra e sua relevância para a pesquisa. 

Apenas um desses setores (Núcleo Interno de Regulação) localiza-se em área 

assistencial. Porém este não realiza atendimentos, tendo pouco contato com os pacientes. 

Logo, assim como no prédio Anexo 1, onde não são desempenhadas atividades assistenciais, 

nenhum transtorno recairá sobre os pacientes durante os procedimentos empíricos deste 

estudo. O Quadro 4 apresenta os setores do prédio Anexo 1. 

Andar Setores 

6º 
Gerência de Tecnologia de Informação, Gerência de Projetos e Obras, Serviço Pessoal, Diretoria de 

Enfermagem, Diretoria Médica, Diretoria Geral 

5º 
Serviço de Materiais, Gerência de Planejamento, Comissão de Licitação, Diretoria Administrativa, 

Serviço de Contabilidade e Finanças, Serviços Gerais, Serviço de Compras 

4º Departamentos, Telemedicina e Videoconferência, ACHUAP 

3º Instituto de Saúde da Comunidade, Epidemiologia, salas de aula da Faculdade de Medicina 

2º Salas de aula da Faculdade de Medicina 

Térreo Elevadores 

Quadro 4: Setores do Prédio Anexo 1. 

De acordo com as estratégias de amostragens em pesquisas qualitativas, descritas por 

Gray (2012), a amostra selecionada para este trabalho pode ser classificada como uma 

amostragem por critérios, uma vez que a amostra, composta por atores-chave no processo 

administrativo do HUAP, foi selecionada com base no foco principal do estudo, ou seja, 

gestão hospitalar desempenhada na instituição.   
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3.3. TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 
 

 A coleta de dados baseia-se na aplicação de métodos específicos adotados pelo 

pesquisador para aquisição de dados secundários e primários. Esses métodos são provenientes 

de técnicas selecionadas na revisão de literatura, ou instrumentos elaborados pelo próprio 

pesquisador (MARCONI & LAKATOS, 2003). 

Os métodos de coleta de dados deste estudo fundamentam-se no levantamento 

bibliométrico e pesquisa complementar no acervo técnico-científico das bases de 

conhecimento Scopus, ISI Web of Science e Scielo. Esta é a etapa de levantamento de dados 

secundários, a qual orienta a aplicação da metodologia adotada posteriormente na coleta de 

dados primários.  

O principal método de coleta de dados primários utilizado neste estudo são as 

entrevistas. O motivo da escolha reside na adequação das entrevistas à investigação social, 

além de apoio ao diagnóstico (MARCONI & LAKATOS, 2003). 

A credibilidade de uma entrevista está relacionada a uma série de fatores (GRAY, 

2012), a saber: 

 Validade: garantir que o conteúdo das perguntas se concentre diretamente nos 

objetivos da pesquisa; 

 Confiabilidade: garantir que o conteúdo das perguntas cumpra de modo consistente 

seus objetivos, impedindo o viés do entrevistador e do entrevistado; 

 Constância: mostrar como a pesquisa foi realizada e a plausibilidade das ações e 

análises do entrevistador; 

 Precisão: proporcionar evidências de que os dados coletados são uma representação 

justa do que os informantes disseram; 

 Neutralidade: o pesquisador deve estar ciente de que suas ações e percepções podem 

gerar efeitos de confusão, não se abstendo de considerar, até onde possível, essas 

situações. 

A Figura 9 ilustra a metodologia adotada neste estudo, dividindo-a e três etapas. 

Ressalta-se que na segunda etapa (fontes secundárias), a fim de atender aos critérios de 

validade e confiabilidade, inclui uma pré-testagem (entrevista piloto) realizada com 
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profissionais relacionados ao HUAP, e dois momentos de validação do roteiro de perguntas 

com o orientador. 

 

Figura 9: Etapas do procedimento metodológico (adaptado de Araujo e Altro, 2014). 

 

3.3.1. ENTREVISTAS 

 

  Visto que os dados secundários levantados neste estudo evidenciam o enfoque no 

caráter social dos problemas de gestão hospitalar, opta-se pela aplicação de entrevistas 

semiestruturadas como principal ferramenta de coleta de dados. 

 As entrevistas semiestruturadas são comuns nas pesquisas qualitativas. Sua utilidade 

encontra-se na liberdade que conferem ao entrevistador, possibilitando que este explore as 

questões de maneira mais ampla (MARCONI & LAKATOS, 2003). 

 Gray (2012) explica que a aplicação integral das questões previamente determinadas 

não é necessária em uma entrevista semiestruturada, se assim julgar o entrevistador. Do 

mesmo modo, a ordem de aplicação das perguntas também está sujeita a perspicácia do 

entrevistador, podendo mudar para cada um dos entrevistados. O autor salienta que o 

aprofundamento conferido por esse tipo entrevista possibilita que ela tome rumos não 

previstos originalmente, mas que ajudam a alcançar os objetivos da pesquisa. 

A fim de alcançar a qualidade desejada, foi elaborado um roteiro contendo 12 

perguntas que combinam características de entrevistas abertas e fechadas (qualitativas e 

quantitativas, respectivamente) consonantes com os principais temas emergentes da etapa de 
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coleta de dados secundários. O Quadro 5 consolida os autores que foram determinantes na 

composição de cada uma das perguntas do questionário, apresentado no Apêndice.   

 

Questão Autores 
Ano de 

publicação 

1 e 2 
Littike, D.  

Sodré, F. 
2015 

 
Cecílio, L. C. O. 

Mendes, T. C. 
2004 

3 

Vendemiatti, M. 
Siqueira, E. S. 

Filardi, F. 

Binotto, E. 

2010 

 
Cecílio, L. C. O. 
Mendes, T. C. 

2004 

 

Ferreira, L. C. M. 

Garcia, F. C. 

Vieira, A. 
2010 

4 

Silva, A. M. 

Sá, M. C. 

Miranda, L. 
2015 

5, 6, 7 e 8 

Silva, A. M. 
Sá, M. C. 

Miranda, L. 
2015 

 Bernardes , A.         
Cecílio, L. C. O.       

Nakao, J. R. S.           

Évora, Y. D. M. 

2007 

 Cecílio, L. C. O. 
Mendes, T. C. 

2004 

9 

Beraldo, C. G. L.                      

Salgado Junior, A. P.              

Pacagnella Junior, A. C.            

Jardim, C. P. G. 

2015 

 Alves, R. O.   

Costa, H. G.   

Quelhas, O. L. G.    Silva, 

L. E.      

Pimentel, L. B. 

2013 

10 
Berssaneti, F. T. Carvalho, 

M. M. 
2015 

11 e 12 
Camacho, R. R.  

Rocha, W. 
2008 

13 e 14 
Alástico, G. P.  

Toledo, J. C. 
2013 

 Schiesari, L. M. C. 2013 

15 e 16 Kerzner, H. 2001 

17 e 18 

Caccia-Bava, M. C. 

Guimarães, V. C. K. 

Guimarães, T. 

2009 

 Farias, J. S.                      
Guimarães, T. A.                 

Vargas, E. R.                         

Albuquerque, P. H. M. 

2011 

Quadro 5: Autores determinantes para a composição do Questionário. 

 

As entrevistas ocorreram nos meses de abril e maio. Os tempos de duração das 

entrevistas foram consideravelmente variados, sendo algumas relativamente rápidas (cerca de 

30 a 40 minutos), enquanto outras foram mais demoradas (75 a 95 minutos).  

Como os entrevistados ocupam cargos de chefia na instituição, suas disponibilidades 

de tempo dificultaram o agendamento de algumas entrevistas, estendendo o tempo total de 
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coleta de dados. Por esse motivo, os agendamentos tiveram de ser adequados a cada caso, 

sendo realizados, então, de uma dentre as três seguintes formas: presencial, telefonema ou e-

mail.  

 Uma cópia do roteiro de entrevistas foi oferecida durante o agendamento aos 

entrevistados. Entretanto, esta cópia do roteiro consistia apenas em uma prévia da entrevista, 

de modo a preparar os entrevistados para os assuntos que seriam debatidos, logo não deveriam 

ser preenchidas. 

 As entrevistas foram gravadas utilizando um smartphone, sendo que todos os 

entrevistados autorizaram as gravações. Por meio destas foi possível a elaboração de 

histograma contendo os resultados da pesquisa empírica, apresentado na próxima seção. 

 

3.4. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS 

DADOS 
 

A fim de realizar uma interpretação inferencial consistente das respostas dos 

entrevistados, os dados coletados na vertente empírica desta pesquisa são trabalhados segundo 

metodologias de análise de conteúdo inspiradas pelo livro Análise de Conteúdo, de Lawrence 

Bardin (2009).  

 Considerando que algumas questões solicitam aos entrevistados que escolham uma 

opção dentre as três ou cinco possíveis, optou-se por apresentar os dados coletados em uma 

tabela única que sistematiza a distribuição das respostas em suas respectivas escalas.  

 

3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
 

 Considerando que os entrevistados são, principalmente, chefes de setores, não foi 

possível realizar todas as entrevistas pretendidas por motivos de falta de disponibilidade dos 

candidatos. Entretanto, apenas o setor Serviço de Contabilidade e Finanças não teve um 

representante entrevistado.   

 Adicionalmente, o HUAP vivencia uma situação de escassez de recursos financeiros. 

Essa situação tem obrigado a certos setores de natureza assistencial reduzir recursos e operar 

num ambiente de escassez de materiais. Esse quadro pode impactar nas percepções e sentidos 

dos entrevistados, sendo necessário ao pesquisador ter discernimento quanto às informações 

que forem coletadas, evitando viés. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados provenientes da vertente 

empírica do presente estudo, realizada no HUAP – Hospital Universitário Antonio Pedro, 

vinculado à UFF – Universidade Federal Fluminense e situado na região central de Niterói. 

A vertente empírica consistiu-se na coleta de dados primários, efetuada por meio de 

entrevistas junto a treze atores-chave, de distintos setores do HUAP. As entrevistas foram 

conduzidas no período compreendido entre a última semana do mês de maio e primeira 

semana do mês de julho, do ano de 2016.  

Considerando-se que os sujeitos da pesquisa foram as chefias de setores considerados 

estrategicamente importantes para se analisar o processo gerencial do HUAP e, sendo 

essencialmente importante que as entrevistas fossem presenciais, para captar e interpretar 

mais eficientemente as condições de produção das respostas, houve contratempos nessa etapa, 

devido à disponibilidade das agendas desses profissionais, o que estendeu o tempo total de 

coleta de dados primários.  

Todas as entrevistas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados, de modo 

que, para ilustrar os achados empíricos, as vozes dos respondentes foram incorporadas na 

análise conduzida neste capítulo. Visando a respaldar a identidade e o caráter acadêmico da 

investigação desenvolvida, houve o cuidado em não categorizar ou incorporar os cargos dos 

respondentes nesta seção. 

Antes de ser aplicado nas entrevistas, o questionário desenvolvido com base no 

levantamento de dados secundários realizado no capítulo 2 deste estudo foi pré-testado junto a 

profissionais da própria instituição estudada, com experiência em gestão hospitalar. Após essa 

pré-testagem optou-se por incluir perguntas que ajudassem a caracterizar os respondentes 

quanto à formação e tempo de prestação de serviços no HUAP.   

No tocante à experiência de trabalho dos entrevistados no HUAP, tal apuração faz-se 

importante, pois sugere-se de que funcionários de maior experiência na organização tenham 

uma perspectiva mais profunda sobre o quadro gerencial, sobretudo no tocante ao histórico e 

cultura organizacional. Ressalta-se que essa experiência de trabalho encontra-se diluída em 

atuações por setores distintos, principalmente no que concernem os funcionários mais antigos, 

pois todos os entrevistados com mais de 20 anos de trabalho na instituição trabalharam em 

diversos setores, o que, supostamente, aumenta seu conhecimento sobre a organização. A 

utilização de palavaras e expressões como “nunca”, “sempre”, “desde que eu me lembro”, 
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entre outras, ganham mais força quando usadas por funcionários com mais extensa carreira na 

instituição. 

 No entanto, sabe-se que essa tendência pode não se confirmar, tendo em vista que a 

percepção do funcionário pode ser limitada devido a outros fatores, tais como uma possível 

falta de interesse em como transcorre o processo gerencial fora de sua particular esfera de 

trabalho.  

Quanto à formação profissional, apenas um respondente informou não possuir 

formação condizente com sua função, porém, relata que busca compensar essa deficiência 

com bastante leitura.  

 

“Eu procuro estar sempre lendo os assuntos relativos às atividades dentro do 

hospital, as portarias do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Procuro 

me atualizar desta forma”. 

 

 

Quanto ao tempo de serviços prestados no HUAP, apurou-se uma considerável 

variação entre os respondentes. Alguns estão no hospital há menos de 5 anos, enquanto 

outros, há mais de 35. Entre os entrevistados, 40 anos de hospital foi o maior tempo relatado. 

A Figura 10 ilustra os tempos de serviços, utilizando uma distribuição em oito intervalos de 

cinco anos cada.  

 

 

Figura 10: Tempo de trabalho dos entrevistados no HUAP. 

 

Observa-se que, aproximadamente, metade dos entrevistados (7 de 13), atores-chave 

no processo gerencial do HUAP, trabalham na instituição há menos de 10 anos, o que pode 

sugerir uma renovação nos cargos de chefia na última década. 
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4.1. RESULTADOS 
 

Em algumas questões solicitou-se aos respondentes avaliar a temática atinente à 

referida questão, segundo uma escala proposta para cada uma. Os resultados dessas avaliações 

encontram-se sistematizados na Tabela 6. Cumpre destacar que a soma dos valores em 

algumas questões é inferior a treze (número de entrevistados). Isso se deve às abstenções que 

ocorreram, principalmente, por alegações de desconhecimento do assunto ou falta de 

segurança para responder.  

 

Resultados da pesquisa empírica 
Planejamento Gerencial 

Considerando a imprevisibilidade do cotidiano 

hospitalar, como você avalia o aspecto do 

planejamento gerencial desempenhado hoje no 

HUAP?  

Muito bom Bom Regular Ruim Muito Ruim 

1 3 7 1 0 

Comunicação 

Qual é a sua percepção quanto às divergências 

entre profissionais da área administrativa e 

profissionais da área médica do HUAP?  

Não há 

divergências 

Poucas 

divergências 
Moderada Frequentes 

Muito 

frequentes 

0 2 8 2 0 

Qual é a sua percepção quanto às divergências 

entre os setores do HUAP? 

Não há 

divergências 

Poucas 

divergências 
Moderada Frequentes 

Muito 

frequentes 

0 3 6 3 1 

Existe no HUAP um espaço dedicado ao debate 

de ideias e resolução de problemas? 

Sim Não 

3 8 

Classifique o grau de dificuldade de 

implementação ou consolidação de um espaço 

com essa finalidade na atual conjuntura do 

HUAP. 

Fácil Moderado Difícil 

3 5 5 

Gestão de Projetos 

Em sua opinião, qual seria o impacto da 

existência de um agente (pessoa ou setor 

dedicado) interfaceador nas negociações 

referentes aos processos e projetos hospitalares? 

Positivo Sem impacto Negativo 

12  0 1 

Liderança 

Como você avalia o comprometimento da alta 

gestão nos processos e projetos cotidianos? 

Elevado Moderado Fraco 

7 3 2 

Gestão de Recursos Financeiros 

Como você classificaria quanto a eficiência a 

gestão de recursos financeiros do HUAP?  
Muito eficiente Eficiente Moderado 

Pouco 
eficiente 

Ineficiente 

3 4 2 1 1 

Em sua opinião, há desperdícios desperdícios de 

recursos financeiros? 

Sim Não 

7 2 

Gestão da Informação 

Você está familiarizado aos conceitos da 

Acreditação Hospitalar? 

Sim Não 

9 4 

Como você classificaria a difusão das 

informações no HUAP? 
Muito eficiente Eficiente Moderado 

Pouco 
eficiente 

Ineficiente 

1 1 1 6 4 

Inovação 
Como você carcteriza o nível da busca por Intensa Moderada Fraca 
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inovação no processo gerencial do HUAP? 7 4 1 

Tabela 6: Resultados da pesquisa empírica. 

 

Considerando os resultados obtidos, pode-se identificar, na visão de seus próprios 

gestores, as principais deficiências, qualidades e oportunidades de aprimoramento da 

instituição pesquisada.  

Entretanto, esses resultados necessitam, ainda, de uma análise complementar mais 

profunda e inferencial. Assim, realiza-se uma análise estruturada em tópicos que 

correspondem às principais temáticas trabalhadas, cuja relevância foi evidenciada pelos dados 

secundários coletados no Capítulo 2. 

As referidas temáticas são: planejamento gerencial; comunicação; liderança, gestão 

dos recursos financeiros; gestão da informação; e inovação. 

 

4.2. OPORTUNIDADES DE APRIMORAMENTO IDENTIFICADAS 

 

4.2.2. PLANEJAMENTO GERENCIAL 

 

Embora o aspecto do planejamento gerencial, frente à imprevisibilidade do cotidiano, 

tenha sido bem avaliado, com apenas uma avaliação “ruim”, enquanto as outras distribuiram-

se entre “regular”, “bom” e “muito bom”, alguns respondentes salientaram que os imprevistos 

são demasiados e, diversas vezes, culminam em situações bastante problemáticas. A título de 

ilustração, um dos gestores entrevistados afirmou o seguinte: 

  

“Eu estou aqui há muitos anos e a gente sempre trabalhou apagando incêndios. Se 

você trabalha na imprevisibilidade, é porque você não tem um grande planejamento. 

Está sempre na imprevisibilidade, então seu planejamento está falho.” 

 

 

A diversidade nas respostas pode indicar que a os respondentes não estão bem 

informados ou que os setores não trabalham de maneira integrada, logo associa-se o 

planejamento gerencial com os aspectos da comunicação e da gestão da informação. 

A principal consequência positiva do planejamento estratégico desempenhado no 

hospital, apontada pelo respondente que avaliou esse fator como “muito bom”, foi a 

revitalização estrutural das dependências do HUAP, que contava com instalações antigas e 

mal conservadas, afirmando que essas obras “salvaram o hospital”. Entretanto, a situação 

relatada pelo respondente, ou seja, a necessidade de obras emergenciais de revitalização 
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denota que o esforço pela constância de uma manutenção estrutural, pertinente a um bom 

planejamento por seu aspecto preventivo, não era observado. 

Ainda sobre as obras de infraestrutura, o setor responsável informou a recorrência da 

aplicação de aditivos sobre o orçamento das empresas contratadas. O principal motivo para a 

recorrência deste fato consiste no racionamento de recursos financeiros realizado no HUAP. 

Tal racionamento justifica-se no quadro de escassez de recursos financeiros federais 

enfrentado pela instituição (notadamente, entre o último trimestre de 2015 até agosto de 2016 

– quando finalizada a investigação de campo), situação enfatizada por vários respondentes, 

tanto das áreas assistenciais, quanto administrativas.  

Logo, visando a racionalização dos recursos financeiros do HUAP, alguns orçamentos 

de obras são calculados assumindo uma perspectiva muito otimista dos custos totais, o que 

culmina, por vezes, na relatada aplicação de aditivos. A negociação de novos valores com 

empresas contratadas pode gerar atrasos na conclusão das obras, o que impacta indiretamente 

nos pacientes, uma vez que há reformas que demandam a desativação de alas ou leitos. Essas 

consequências reforçam os estudos de Cruz e Marques (2014), evidenciando a importância de 

uma eficiente orçamentação ao contratar os serviços de empresas externas.  

Outro ponto importante quanto ao planejamento é a existência de um setor com essa 

função na organização pesquisada. Entretanto, a chefia do setor de planejamento no hospital 

admite que seu setor não desempenha todas as atribuições esperadas, tendo em vista que 

trabalha apenas em cima das “rotinas” de trabalho do próprio setor, sem encargos diretamente 

associados ao desenvolvimento do HUAP. Conforme afirma um respondente, esse modo de 

trabalho do setor de planejamento é ineficiente para lidar com os imprevistos do cotidiano.   

 

“Às vezes as coisas acontecem e você não toma conhecimento. Aí quando você 

toma conhecimento, sua ação em cima daquilo é atropelada, de uma forma que 

muitas vezes não vai dar bom resultado. Quando a gente não consegue se planejar 

para prever os acontecimentos do cotidiano, você é pego de surpresa, e aí? [...] Você 

perde, às vezes, prazos, você acaba tendo que fazer um trabalho atropelado, em 

função de a gente não ter esse planejamento.” 

 

 

As atribuições não desempenhadas pelo setor estão em conformidade com a segunda 

vertente das funções de um EGP (escritório de gerenciamento de projetos) destacada por 

Beraldo et al. (2015), ou seja, ser orientado ao planejamento estratégico da empresa, 

alinhando os objetivos da liderança de topo com os setores e departamentos da organização.  

Soma-se às dificuldades enfrentadas pelo setor de planejamento o fato de as 

atribuições, ou “papéis” na voz dos respondentes, dos demais setores e funcionários do HUAP 
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não serem bem definidas. A falta de clareza quanto aos papéis prejudica as práticas gerenciais 

hospitalares, aumentando a ocorrência dos referidos “incêndios”.  

De fato, a definição dos papéis foi um fator recorrente nas respostas de diferentes 

entrevistados, mesmo em diferentes questões, o que sugere que esse é um problema crítico, 

como evidenciado no seguinte relato. 

 

“Tem um grupo de gente que colhe informação e não sabe nem pra que está 

colhendo. Não entende o objetivo daquilo. Sabe aquela coisa inercial? Se eu fiz 

aquilo a minha vida inteira, se eu faço estatística, eu vou continuar fazendo 

estatística.” 

 

Conjuntamente à falta de clareza na definição dos papéis, há uma deficiência na 

definição de processos do HUAP. Essa deficiência agrava a situação do setor de 

planejamento, o qual, sem autonomia para redefinir determinados processos da instituição, é 

forçado a se adaptar, tendo de lidar com problemas recorrentes que poderiam ser evitados. 

Além disso, o setor de planejamento carece de recursos humanos suficientes para 

poder assumir suas funções integrais. Entre os treze respondentes, doze apontam como 

positiva a ampliação desse setor. Também destacam a necessidade de um maior nível de 

profissionalização no tocante a administração estratégica. Durante o período em que foi 

realizada a entrevista, o setor de planejamento contava com apenas um profissional com esse 

perfil, formado em gestão de projetos.  

Contudo, é sabido que uma ampliação do quadro de profissionais, embora relevante, 

não é garantia de solução dos problemas. Além disso, novas contratações podem não ser 

possíveis, dadas as externalidades institucionais. Por esses motivos, o enfoque na definição de 

processos e clareza na definição dos papéis ainda consistem em melhores formas de se 

enfrentar os problemas, contribuindo com a racionalização de recursos.  

Tendo em vista que o planejamento gerencial é incumbência direta de poucos setores, 

tais como o setor de planejamento em si e a alta gestão do hospital, é possível que algumas 

opiniões de outros entrevistados tenham se pautado em percepções mais superficiais ou sobre 

incertezas, o que observa-se em algumas respostas tais como: “olha... moderado”; “no que me 

envolve, eu diria que é bom”; “acho que moderado”. 

 

4.2.3. COMUNICAÇÃO 

 

Assume-se neste estudo que a comunicação consiste nas interfaces de trabalho, tanto 

projetuais quanto processuais. Trata-se de avaliar como transcorrem as interações desde os 
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níveis individuais até o nível dos setores, no tocante, sobretudo, ao debate de ideias e solução 

de problemas.  

De modo a realizar tal análise, foram abordados no questionário fatores como 

divergências entre profissionais das áreas médica e administrativa, divergências entre setores, 

presença de espaço dedicado ao debate e comunicação horizontal versus comunicação 

vertical. 

Quanto às divergências entre profissionais da área médica e profissionais da área 

administrativa do hospital, todos os entrevistados, com exceção de uma abstenção, concordam 

que há divergências e que estas são inerentes às próprias particularidades das formações 

profissionais. A principal causa dessas divergências encontra-se no fato de os médicos não 

terem a percepção de o quanto estão inseridos no processo gerencial. As chefias de setores 

assistenciais admitem que em grande medida o corpo médico não tem uma persperctiva 

administrativa muito desenvolvida. Existe falta de conhecimento e compreensão por parte dos 

profissionais da área médica quanto aos processos de trabalho e a certas circunstâncias 

pertinentes à área administrativa, tais como a necessidade de racionalizar, quando viável, o 

uso de medicamentos e equipamentos. 

 

“As divergências entre profissionais que não são da mesma área sempre acontecem. 

Então as divergências, principalmente com a área médica, não partindo da área 

administrativa, são frequentes. É porque o médico não tem muito dessa visão 

administrativa que tem uma gerência hospitalar. Então, às vezes, um [médico] pede 

uma determinada coisa vendo apenas o ponto de vista médico. Não está analisando 

os custos daquela ação, então isso sempre cria um conflito.” 

 

 

Outro motivo destacado como fonte das divergências entre as duas áreas profissionais 

é o desejo do médico em oferecer o melhor cuidado ao paciente, baseando-se em experiências 

externas. Muitos médicos trabalham em mais de um hospital, sendo comum que também 

atuem em instituições privadas, nas quais dispõem de mais recursos financeiros, viabilizando 

maior autonomia em suas requisições de equipamentos e medicamentos aos setores 

administrativos. Por essas experiências externas, alguns médicos tendem a desconsiderar, pelo 

menos inicialmente, a escassez de recursos financeiros de um hospital público, o que pode 

ocasionar o surgimento de divergências com os setores administrativos, quando suas 

requisições não são aprovadas. 

 

“As divergências ocorrem muito em função da questão do cuidado. O cara [médico] 

que tem uma experimentação externa acha que pode trazer essa experimentação para 

dentro do hospital. Ele acha que a demanda é apenas em função do serviço dele. Às 
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vezes ele argumenta que o serviço dele faturou muito para o hospital, mas ele 

esquece de dizer que no faturamento dele tem despesas com medicamentos, 

despesas com energia, despesas com funcionários, o número de exames feitos, a 

cama, o lençol, etc. Se o cara somar tudo, ele vai ver que gastou além do que 

faturou”. 

 

Alguns respondentes salientaram que o principal impacto dessas diverências é sobre o 

faturamento.  

 

"Eles [os médicos] costumam reclamar que eles não têm que fazer o trabalho 

administrativo. Por exemplo, se eles têm que preencher um laudo, eles preenchem 

pela metade, não carimbam, não colocam o CRM. Isso impacta no processo de 

faturamento, principalmente." 

 

Os achados do presente estudo corroboram os dados obtidos na coleta de dados 

secundários, que evidenciavam a existência de conflitos entre médicos e administradores. 

Contudo, a literatura referencia abusos de poder por parte dos médicos, ao agirem segundo 

seus próprios interesses, menosprezando administradores e enfermeiras (VENDEMIATTI et 

al., 2010; FERREIRA, GARCIA & VIEIRA, 2010).  

Observa-se, no entanto, que os conflitos envolvendo a classe médica se devem 

também a uma perspectiva administrativa limitada ou, conforme alguns relatos, mesmo 

negligências administrativas por parte deste profissional, o que impacta diretamente sobre o 

faturamento do hospital. Além disso, o fato de diversos médicos trabalharem simultaneamente 

em instituições públicas e privadas influencia suas solicitações, o que somado a uma 

insuficiente perspectiva administrativa, promove conflitos quando suas requisições não são 

acatadas pelos setores administrativos.  

Já no tocante às divergências entre os setores do HUAP, os entrevistados afirmam 

serem mais comuns envolvendo setores assistenciais do que administrativos, embora tenham 

optado por não citar setores específicos. Problemas na comunicação intersetorial 

fundamentam-se, também, em lacunas na definição de processos, uma vez que ocorrem 

“hiatos” na parte administrativa, que dificultam o pleno entendimento dos papéis de cada 

setor. 

Adicionalmente aos problemas na definição de processos, alguns respondentes relatam 

a falta de comprometimento de outros profissionais lotados no HUAP com o trabalho. 

Ressaltam que isso está relacionado ao regime de trabalho, já que muitos profissionais, seja 

em regime de contrato temporário ou na condição de terceirizados, não se sentem estimulados 

a desenvolverem seu trabalho com maior seriedade e empenho, pois não há a tendência de 

permanecer por períodos longos como funcionários do hospital. Aqueles que compartilham 
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dessa opinião abordam a necessidade de concursos públicos que promovam contratos 

permanentes. 

 

“A gente precisa de concurso para trazer pessoas que vistam a camisa do hospital. 

Hoje a gente trabalha com a maior parte do pessoal como terceirizados, que, às 

vezes, não são nem da carreira. Então, daqui a pouco ele [terceirizado] arruma um 

emprego que pague mais. Ele sai e entra outro. Então tem uma rotatividade muito 

grande. Precisa de pessoas que tenham maior comprometimento com a missão 

institucional”.  

 

Entretanto, é importante salientar que os contratos permanentes oriundos dos 

concursos não garantem que os novos funcionários sejam comprometidos com a missão 

institucional. Nesse contexto, entende-se que a resposta transcrita acima indica que, na 

percepção dos respondentes, os contratos permanentes possam mitigar esse problema de falta 

de comprometimento, pois mesmo funcionários empenhados e com perfil trabalhador podem 

se sentir desestimulados devido às condições descritas acima, não desempenhando seu ofício 

da maneira mais eficiente. 

Percebe-se, então, uma semelhança entre o gerenciamento de projetos com o 

gerenciamento de processos no que tange a abordagem à cultura organizacional. Entende-se 

que o comprometimento dos funcionários com a missão institucional é característica da 

cultura organizacional de um hospital. Sabendo que a cultura é um fator crítico na definição 

do sucesso de um projeto (PMBOK, 2012), a mesma revela-se fundamental para o bom 

desempenho das atividades de um hospital, que é uma organização essencialmente processual. 

Isso reforça a reflexão quanto ao potencial da gestão de projetos em colaboração com a gestão 

hospitalar.  

Situação semelhante a da falta de entusiasmo relacionada ao regime de trabalho 

também acontece com as chefias. Os cargos de chefia são pouco atraentes devido à grande 

responsabilidade associada ao cargo em contraste com os poucos benefícios, tais como o 

baixo valor de gratificação para os chefes de departamento. Isso implica em vários setores do 

hospital estarem operando sem chefes no momento, o que impacta negativamente na interface 

intersetorial. 

 

“As chefias não são atrativas. O valor de chefia do hospital, hoje, não é atrativo para 

ninguém, então as pessoas não querem se preocupar. Querem trabalhar, vir dar seu 

tempo, cumprir suas 30 horas (que são 40, mas a reitoria dá essa abertura a todo 

mundo, praticamente, de trabalhar 30) e ir embora. Não querem ficar com aquela 

responsabilidade de chefiar”. 
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Em decorrência das divergências entre setores, ocorrem atrasos no cumprimento de 

determinadas atividades hospitalares, inclusive no atendimento ao paciente. Um exemplo 

disso encontra-se em atrasos na efetivação das internações de pacientes no sistema hospitalar 

computacional usado pelo HUAP. A internação no sistema é um procedimento necessário 

para o processo gerencial, logo, quando esta não acontece, o atendimento ao paciente demora 

a acontecer. 

 

"Muitas vezes, o Núcleo Interno de Regulação (NIR) não interna [no sistema] e não 

procura a Emergência. Aí procura o setor de informática e diz que não está 

conseguindo internar. E a gente detecta que não está conseguindo internar seja 

porque a alta da Emergência não existiu ou a data está errada. Sendo que é um setor 

de frente pro outro, enquanto eu estou no sexto andar de outro prédio".  

 

Além disso, não existe um consenso sobre a existência de um espaço dedicado ao 

debate de ideias e solução de problemas. Enquanto alguns afirmam existir, outros dizem que 

não existe, que já existiu, que será criado ou não têm conhecimento, como evidenciado pelos 

seguintes relatos:  

 

“Hoje, tem. Mas é uma coisa recente.”;  

“Não há. Acho que houve uma proposta de criação de um espaço desses, mas não 

foi para frente.”;  

“No momento não, porque o momento do hospital está complicado. Mas estamos 

trabalhando nisso”;  

“Eu não conheço. Quer dizer, na verdade até criou-se um espaço assim ano passado, 

mas que eu saiba, hoje não tem mais”.  

 

Isso pode sugerir um cenário em que determinados setores são priorizados em relação 

a outros quanto à participação nesses espaços.  

Mesmo entre os que afirmam que existe, as respostas são contrastantes. Uns entendem 

que estes espaços são puramente reativos, consistindo em comissões criadas conforme surge a 

necessidade de resolver algum problema específico. Outro entrevistado afirmou que esses 

espaços baseiam-se em reuniões periódicas (semanais) e preventivas, e que as referidas 

comissões são um caso particular destinado ao enfrentamento dos problemas mais graves e 

emergenciais. 

A disparidade quanto às respostas sobre a existência desses espaços talvez se deva ao 

fato de que a mais recente tentativa de implementação dos mesmos ainda está pouco 

difundida nas dependências do hospital. As reuniões ainda são setoriais, ou seja, dedicadas a 
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assuntos envolvendo determinados setores, alternadamente. Logo, as reuniões, embora 

semanais, não contam sempre com os mesmos participantes.  

 Houve tentativas anteriores de implementação desses espaços, as quais se 

enfraqueceram gradativamente, com um número cada vez maior de ausências, até que a 

iniciativa foi encerrada. Essas experiências passadas orientam as opiniões de vários dentre os 

entrevistados, que consideram difícil a implementação/ consolidação desses espaços, tanto por 

motivos de complexidade na adequação das agendas dos funcionários, quanto pela de falta de 

comprometimento, conforme o seguinte realato. 

 

"A gente detectou que estava havendo uma queda muito grande no faturamento. 

Setores que produziam X, em dado momento estavam produzindo 5 vezes menos, 6 

vezes menos. Aí a gente detectou que a funcionária que fazia, tinha quebrado a 

perna e não estava vindo trabalhar. Tinha uma pessoa no lugar que não sabia o que 

fazer e não lançava mesmo. Era problema de recursos humanos. E a gente começou 

a analisar outros setores e viu que essa queda de produção caía por diversos outros 

motivos, também. Estavam deixando de lançar procedimentos de enfermagem, 

procedimentos de ambulatório. Uma vez que a gente detectou isso, fizemos um 

relatório formal. A Direção criou uma comissão e nomeou uma responsável, para 

trazer os setores ponta [assistenciais]. E a comissão seguiu tendo reuniões de 2 em 2 

semanas. Depois de um tempo a comissão começou a ter cada vez menos gente 

presente, até que chegou ao ponto que estava eu e a [responsável] lá. Apenas dois 

setores. Encerrou a comissão. Resolveu alguns problemas, mas se a gente pegar 

hoje, vai ver que a produção está tão oscilante quanto daquele período antes da 

comissão existir." 

 

Quanto aos funcionários que poderiam participar de tais espaços, os entrevistados 

concordam  que o foco são as chefias e demais funcionários influentes no ambiente do HUAP, 

referenciados como lideranças, porém, afirmam haver abertura para a participação de 

quaisquer funcionários, independente da posição hierárquica, que demonstrem interesse por 

participar.  

O organograma da instituição também é criticado, principalmente por se estruturar 

sobre um modelo de gestão muito vertical e centralizado, o que dificulta o diálogo. 

  

"É um problema estrutural. Temos um organograma que não é cumprido como está. 

Isso é muito difícil. Como você trabalha numa organização em que as pessoas não 

sabem exatamente quais são seus papéis? Se as pessoas não sabem exatamente quais 

são seus papéis, fica muito difícil. O diálogo é muito complicado. É muito difícil se 

chegar a um consenso. No final vai parar no diretor. Na verdade, não precisaria 

chegar a isso, mas a situação que nós temos é centralizadora. Temos uma estrutura 

que não foi homologada. Foi posta num boletim da UFF, mas nunca foi posta em 

prática. Nem sei te dizer qual é a organização estrutural do hospital." 
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4.2.4. LIDERANÇA 

 

 O fator liderança foi bem avaliado pelos respondentes. Dentre as 13 respostas, 7 

indicaram um nível de apoio e participação “elevado” por parte da alta gestão no cotidiano 

dos setores. Entretanto, aqueles que responderam positivamente não discorreram com 

profundidade, limitando-se à classificação. Já as respostas “moderado” e “fraco” foram 

melhor trabalhadas pelos entrevistados. 

 É importante ressaltar que o comprometimento da alta gestão não foi criticado. O alvo 

de algumas críticas encontra-se no modelo de gestão do hospital. Embora a alta gestão 

manifeste interesse e comprometimento, suas práticas não estão de acordo com o que se 

espera de uma gestão mais moderna, uma vez que a gestão hospitalar do HUAP ainda é 

bastante centralizada, segundo os entrevistados. 

 

“Acho que falta vontade e interesse na alta gestão. Ela se fecha muito e não traz o 

planejamento do hospital para discussão. Não acho que seja uma questão de falta de 

comprometimento, mas sim de confiança nos setores. [alta gestão] Não entende que 

cada um [setores] tem que mostrar seu passo a passo sobre o hospital, para que isso 

ajude o hospital a funcionar melhor. A alta gestão prefere se fechar e decidir sozinha 

o que tem que fazer.” 

 

 Contudo, outros entrevistados afirmaram que a demanda da alta gestão do HUAP é 

demasiada, devido ao fato de problemas locais costumarem ser escalados para a Direção do 

hospital, em vez de serem solucionados localmente.  

 

"Tudo sobe para a alta gestão. Até o que poderia ser resolvido no nível operacional 

acaba chegando na alta gestão. Então, o envolvimento da alta gestão nos processos 

está elevado a um nível alarmante. A participação da alta gestão tem que existir, mas 

não da forma como ela é hoje. Ela é elevada, mas não é adequada." 

 

Toda essa complexidade é inerente à cultura organizacional dos hospitais públicos em 

geral, além de a própria gestão de instituições públicas já apresentar grande complexidade. 

Nesse contexto, a ampliação e melhor profissionalização do setor de planejamento foram 

associadas à liderança no tocante à distribuição das responsabilidades. Tal medida teria o 

potencial de mitigar a quantidade de problemas escalados para a Direção, permitindo maior 

abertura para esta exercer sua pró-atividade, impactando positivamente nos demais fatores 

abordados pelo presente estudo.  

 

“A própria visão deles [alta gestão] é atropelada. A diretora administrativa não 

consegue, às vezes, almoçar. Você imagina? São coisas descabidas. Ela é atropelada. 

Ou seja, a dinâmica do dia a dia dos gestores no serviço público é assim e eles não 
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conseguem implementar alguns planos por isso. Aí, se de repente, o setor de 

planejamento realmente tivesse a incumbência de fazer o planejamento, seria um 

braço direito muito forte, um staff muito bom para aliviar a alta gestão. Mas não, 

eles [setor de planejamento] foram levados para ser apenas uma controladoria.” 

 

4.2.5. GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

 Em todas as respostas houve menção à escassez de recursos financeiros enfrentada 

pelo HUAP, mesmo entre aqueles que se abstiveram de prestar uma avaliação quanto à 

eficiência da gestão de recursos financeiros desempenhada na instituição. Esse cenário é 

decorrente de cortes nos investimentos governamentais dedicados à saúde, que têm afetado o 

HUAP desde o primeiro semestre de 2015. 

 Essa reflexão orientou a maioria das respostas em que ocorreu avaliação positiva da 

gestão de recursos financeiros do hospital. Segundo os entrevistados, as medidas de contenção 

de gastos foram o diferencial para que as dívidas da instituição fossem mantidas sobe controle 

e para que a prestação de determinados serviços não fosse interrompida.  

 Entretanto, os recursos financeiros do hospital não dependem unicamente de fontes 

externas. Algumas práticas internas podem agravar esse quadro de escassez, pois implicam e 

uma arrecadação aquém do esperado. O HUAP utiliza instrumentos de registro destinados ao 

faturamento SUS. Esse faturamento é o pagamento do SUS por cada procedimento hospitalar 

conduzido na instituição. O setor de faturamento do HUAP recebe dados sobre os 

procedimentos confirmados e os repassa ao SUS, que, após um período de avaliação, paga o 

hospital o valor adequado por cada procedimento realizado.  

Porém, algumas vezes o médico não preenche o campo de procedimento do 

prontuário, o que faz com que o hospital não fature por aquela atividade. Isso é chamado de 

subfaturamento e se deve principalmente devido à negligência administrativa por parte de 

profissionais da área médica.  

 

"O subfaturamento é um desperdício financeiro. Se a gente subfaturar, os recursos 

financeiros são menores. Exemplo: um médico faz um determinado procedimento e 

não escreve no prontuário. Se ele não escreve no prontuário, quando esse prontuário 

chega no setor de faturamento, se não está lá escrito, como vai ser faturado? A gente 

está tentando mudar essa cultura médica. É preciso que o médico não seja só 

médico. Ele tem que ter um pouco de espírito administrador." 

 

 Cumpre destacar que a definição de processos deficiente também impacta na gestão de 

recursos financeiros, visto que o retrabalho decorrente de atividades mal executadas também 

causa desperdícios. Essa deficiência compromete, inclusive, o atendimento aos pacientes, pois 



66 

 

uma maior eficiência nos atendimentos tende a reduzir o tempo de permanência do paciente 

no hospital, o que implica em uma maior rotação de leitos, ou seja, maior produção do ponto 

de vista dos serviços hospitalares e, por conseguinte, uma maior quantidade de procedimentos 

a serem faturados. 

   

4.2.6. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 Como mencionado anteriormente, a presente pesquisa não é apenas descritiva, mas 

tem por objetivo comparar as percepções e conhecimentos dos entrevistados quanto às 

temáticas que foram consideradas relevantes após um levantamento prévio de dados 

secundários da literatura técnico-científica atinente. O contraste em algumas respostas é 

indício de que ocorre uma priorização de alguns setores sobre outros quanto à difusão das 

informações, pois esta não é feita de maneira uniforme, como atesta um respondente.  

 

“A difusão das informações aqui é pouco eficiente, porque essa difusão está, vamos 

dizer assim, muito concentrada. A informação não chega por igual em todos os 

cantos do hospital. E isso acontece por diversas razões. Às vezes chega num chefe 

que segura a informação e não passa para os seus funcionários. Ou a informação não 

chega no momento certo que tem que chegar a determinados setores. Isso é um 

ponto crítico do hospital, que precisa ser melhorado.” 

 

 O fator gestão da informação foi o que recebeu a pior avaliação em comparação aos 

demais. Dos 13 entrevistados, 10 avaliaram esse aspecto negativamente, sendo que 4 foram 

enfáticos em afirmar que a informação é trabalhada de forma ineficiente no HUAP. Segundo 

os entrevistados, o PDE (Plano de Desenvolvimento Estratégico) do hospital referencia a 

questão da informação por meio da expressão “nó crítico”, cuja necessidade de melhorias é 

emergencial.  

 A elaboração do PDE foi facilitada por já existir um diagnóstico dos processos de 

trabalho do hospital. Esse diagnóstico é fruto de uma tentativa passada de tornar o hospital 

acreditado. Entretanto o projeto não foi adiante, tendo se limitado ao diagnóstico. Esse 

diagnóstico recebeu críticas, pois teria sido conduzido de forma inadequada, com pouco 

envolvimento da alta gestão e com os grupos que foram criados internamente, no intuito de 

auxiliar na execução do projeto, não sendo os ideais, como sugere um respondente. 

 

“Olha, na minha opinião, todo esse processo foi conduzido de forma errada. Tanto 

da nossa parte, quanto da parte da pessoa que estava aqui como consultora da 

empresa de Acreditação. E não teve o envolvimento efetivo da alta gestão no 



67 

 

processo. Eu acho que o envolvimento teria que ter sido de maneira diferente, que os 

grupos criados teriam que ter sido diferentes, enfim, essa é minha visão.” 

 

 Um projeto de Acreditação Hospitalar impacta em mudanças em larga escala, pois 

afetam todo o hospital, reformulando grande parte dos processos de trabalho. Tal medida, por 

sua relevância, deveria ser de conhecimento dos funcionários da instituição, porém, dentre os 

13 entrevistados, pessoas com participação direta no processo gerencial do HUAP, sendo 12 

chefes de setor, 4 desconheciam o conceito de Acreditação Hospitalar, não possuindo nenhum 

tipo de informação quanto à situação do hospital frente a tentativa prévia de implementação.  

 

"As coisas não são muito passadas. Você não sabe no que isso [tentativa de 

Acreditação Hospitalar] resultou. As pessoas que estão no operacional assistencial 

não têm essa visão. Não têm essa informação." 

  

 A opção pelo método de acreditação a ser utilizado também foi relevante. A 

Acreditação proposta para o HUAP, que seria realizada pelo Comitê Brasileiro de Acreditação 

(CBA), órgão ligado à comissão de acreditação norte americana Joint Comission, não era 

adequado às particularidades da instituição. Pode-se dizer que um projeto de implementação 

de Acreditação Hospitalar é feito por unidades (setores ou ambientes integrados) ou pelo geral 

(hospital como um todo). Na opinião dos respondentes que criticaram o método de 

Acreditação escolhido, a complexidade do situação em que se encontra o hospital, ou seja, um 

quadro de grande deficiência na definição de processos, demandava uma implementação por 

unidades, o que não foi escolhido.  

 

“Nós temos dois tipos de Acreditação. Você pode fazer uma Acreditação por 

unidades, então, por exemplo, você pode fazer uma Acreditação por setores como o 

de Neurocirurgia, Cirurgia Nuclear, etc. Mas aqui tentou-se fazer aquela Acreditação 

da Joint Comission, que é uma Acreditação do hospital como um todo. Eu, 

particularmente, acho muito difícil, teria que estar muito integrado o hospital para 

que essa Acreditação fosse efetivada e nós não estamos.”  

 

Um respodente afirma que uma implementação por unidades tem efeito positivo sobre 

a difusão das informações, pois viabiliza a participação dos funcionários de menor nível 

hierárquico, proporcionando- lhes maior entendimento quanto às circunstâncias envolvidas 

em uma redefinição de processos. Afirma ainda que favorecer a participação destes 

funcionários auxilia na quebra resistências a mudanças, colaborando indiretamente com a 

comunicação.  
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Outro aspecto mencionado sobre a gestão da informação foi a transparência. O único 

entrevistado a julgar a alta gestão como “ineficiente” relata que não há canais que favoreçam 

a transparência de algumas ações do hospital, sobretudo no tocante a recursos financeiros.  

 O entrevistado salientou que essa alegação não foi uma critíca à idoneidade de 

membros da alta gestão, os quais ele julga comprometidos com o hospital. Entretanto, ainda 

que um funcionário não esteja diretamente relacionado à gestão dos recursos financeiros, um 

canal de transparência desses recursos teria uma boa repercussão, com possível consequência 

motivadora sobre os trabalhadores, devido ao aumento da credibilidade, aumentando a 

qualidade da comunicação com a alta gestão.  

O relato deste respondente acerca do efeito motivador de um canal de transparência, 

bem como a relevância da informação sobre as grandes mudanças da organização, tal qual a 

tentativa de Acreditação Hospitalar, estão em concordância com os preceitos de Kerzner 

(2001), que enfatiza a dificuldade em alcançar o comprometimento dos funcionários com as 

mudanças necessárias a uma organização, se esses não estiverem bem informados. 

 Após todas as considerações anteriores, entende-se, então, que o problema relacionado 

à gestão da informação seja estrutural. Há falta de sincronização na difusão das informações, 

o que gera um impacto negativo na cadeia de processos de trabalho, pois as atividades de 

alguns setores dependem das atividades de outros. Além disso, o repasse das informações das 

chefias para os demais funcionários ou até entre os próprios funcionários, fica muitas vezes 

prejudicado devido ao desencontro de agendas, já que há membros de um setor que trabalham 

pela manhã, enquanto outros trabalham a tarde ou são plantonistas. A dificuldade na obtenção 

de algumas informações decorrente dessa conjuntura, somada ao isolamento dos setores, 

acarreta numa falta de entusiasmo dos trabalhadores.  

 

"Eu acho que não existe isso [difusão das informações] aqui dentro. Você não tem 

sinergismo nenhum. Nada. É cada setor, cada um no seu quadrado. São setores 

completamente separados. Você só tem a informação quando você precisa de 

alguma coisa e você não consegue. Aí você vai ver por quê. Vai vendo, vai vendo e 

aí você consegue a informação. Mas se você não for procurar por interesse seu, você 

não tem essas informações." 

 

A situação poderia ser melhorada utilizando estratégias tais quais as supracitadas, ou 

seja, estímulo à transparência e integração dos trabalhadores aos grandes projetos do hospital.  

 

4.2.7. INOVAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR 
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 A inovação em gestão hospitalar, última das temáticas trabalhadas nas entrevistas, foi 

considerada pelos respondentes como uma consequência do cenário criado pelas outras 

temáticas.  

Os entrevistados salientam a necessidade de um planejamento adequado, bem como de 

uma liderança pró-ativa, para que os processos hospitalares possam ser aperfeiçoados e para 

que o modelo de gestão possa ser modernizado. Também ressaltam que uma boa gestão da 

informação ajuda a promover um ambiente em que os processos são mais bem trabalhados, 

colaborando com uma maior integração dos setores, o que auxilia a quebrar resistências às 

mudanças. 

 Entende-se que para haver inovação é necessário que haja recursos que a viabilizem, 

tanto recursos humanos quanto financeiros. Como já mencionado, o hospital atravessa um 

momento de escassez em ambos os recursos, estagnando sua evolução. Entretanto, soluções 

criativas e menos custosas podem ser aproveitadas, gerando resultados positivos para a 

organização.  

 Um exemplo de como isso já aconteceu no HUAP encontra-se na criação de uma rede 

interna que os funcionários do hospital convencionaram chamar de Intranet. Esta não consiste 

apenas em um canal voltado a difusão de informações, mas em uma ferramenta com objetivo 

de preencher diversas lacunas, aprimorando os processos de trabalho. Na Intranet é possível 

encontrar a divulgação de comunicados institucionais, funções específicas de auxílio a 

determinados setores, abertura de ordens de serviço, entre outras funções.  

Foi informado que novas funcionalidades continuam a ser desenvolvidas. Por esse 

motivo não foi possível ter acesso a todas no momento da presente pesquisa. Mas reponsáveis 

do GTI (Gerência de Tecnologia da Informação) informam que os benefícios trazidos pela 

Intranet reduziram as resistências dos trabalhadores a novos recursos tecnológicos. Levando-

se em consideração que grande parte da força de trabalho do hospital é composta por pessoas 

que, por algum motivo, não tenham muito contato com novas tecnologias, essa quebra de 

resistências à mudança é considerada um avanço dentro da instituição. 

 Porém, também foi informado que alguns módulos da intranet são subutilizados, 

sobretudo devido à falta de maior divulgação de suas funcionalidades, ou seja, essa 

ferramenta de grande auxílio ao processo gerencial desempenhado no HUAP não tem seu 

potencial plenamente explorado por causa da deficiência na divulgação das informações.  

 A intranet se deve a um programa de incentivo à capacitação de funcionários do GTI. 

Os funcionários que participaram fizeram cursos de programação, ampliando seus 

conhecimentos na área e investiram, posteriormente, esse novo conhecimento adquirido em 
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benefício do hospital. Logo, o êxito da intranet no cumprimento de seus objetivos é indicativo 

dos benefícios de uma maior profissionalização dos recursos humanos da instituição. 

 Finalmente, outro recurso que corresponde a uma gestão hospitalar mais moderna e 

eficiente é o prontuário eletrônico, o qual tem impacto na questão do faturamento.  

 

4.2.8. EXPECTATIVAS PARA O FUTURO DA ORGANIZAÇÃO 

 

O HUAP atravessa um momento de transição na sua gestão. O hospital firmou um 

contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), uma empresa pública 

de direito privado, com atuação sobre hospitais universitários do governo, a qual assumirá, 

entre meados de 2016 e meados de 2017, a administração da instituição. Essa empresa tem a 

proposta de modernização e aprimoramento, principalmente, do organograma do HUAP e de 

seus processos de trabalho. 

Diversos respondentes, tanto de setores assistenciais, quanto administrativos, 

mencionaram esse momento do hospital em suas respostas. Embora alguns poucos, como a 

chefia do setor de internação, prefiram não se posicionar sobre a entrada da EBSERH no 

hospital devido a incertezas e falta de segurança, a maioria dos entrevistados tem grandes 

espectativas quanto à consolidação da EBSERH no HUAP, encarando a mudança de maneira 

otimista. 

Os entrevistados favoráveis a EBSERH foram unânimes em ressaltar que a empresa 

propõe um modelo de gestão mais horizontalizado, oposto ao modelo corrente no hospital, 

uma vez que gestão participativa é uma exigência da empresa. Tão logo se consolide no 

HUAP, a EBSERH deve realizar um concurso para novas contratações, ampliando e tornando 

mais profissionalizado o quadro de funcionários, o que, segundo alguns respondentes da 

esfera administrativa, pode contribuir com a redefinição de processos, reduzindo desperdícios 

e, possivelmente, mitigando problemas internos relacionados à gestão de recursos financeiros, 

como o subfaturamento. 

Outra questão pertinente às expectativas dos respondentes para o futuro da 

organização é a existência de um Plano de Desenvolvimento Estratégico (PDE), elaborado 

com base em um diagnóstico dos processos de trabalho da instituição. Esse PDE 

fundamentou-se no diagnóstico realizado na primeira fase do processo de Acreditação 

Hospitalar a que foi submetido o hospital. Um entrevistado relacionado à Diretoria 



71 

 

Administrativa do HUAP informou que a EBSERH deve incluir as diretrizes do PDE em seus 

projetos de modernização de todos os processos do HUAP.  

Entre as características mais relevantes do PDE, destaca-se estar prevista a criação de 

um setor dedicado a informação, sendo também esperado que o referido  setor possa exercer a 

função de mediador, colaborando com o aumento da qualidade da comunicação. Logo, a 

gestão da informação também é alvo de grande expectativa no tocante à consolidação do 

modelo de gestão da EBSERH. 

Além disso, consta nos objetivos da empresa para o HUAP, a implantação do 

prontuário eletrônico. Os entrevistados afirmam que essa implantação, se efetivada, pode 

oferecer amplos benefícios para o processo gerencial da instituição, sobretudo nos aspectos de 

eficiência e celeridade, pois o acesso e o gerenciamento dos prontuários eletrônicos é mais 

fácil e ágil do que o dos prontuários físicos. 

 

4.2.9. PROPOSTA DE MAPA CONCEITUAL DOS FATORES-CHAVE 

NA GESTÃO HOSPITALAR DO HUAP E SUGESTÕES DE 

APRIMORAMENTO 

 

Após análise das entrevistas, pode-se propor um mapa conceitual, que ilustra as 

correlações entre diversos fatores relevantes na gestão hospitalar desempenhada no HUAP, 

como o planejamento gerencial, a comunicação, liderança, gestão de recursos financeiros, 

gestão de recursos humanos, definição de processos, gestão da informação e inovação. Essa 

proposta é inspirada na Teoria Geral de Sistemas, uma vez que o processo gerencial no HUAP 

pode ser comparado a um sistema, em que diversos fatores interagem produzindo um 

resultado, ou seja, consiste em elementos, interconexões e uma função ou propósito 

(MEADOWS & WRIGHT, 2008).  

A importância deste mapa já foi destacada por Gurgel Junior e Vieira (2002) que 

enfatizam a necessidade de identificar de maneira mais criteriosa as especificidades de uma 

organização, valendo-se de um mapeamento para fazê-lo.  

Ressalta-se que os fatores recursos humanos e definição de processos não foram 

originalmente previstos com base na coleta de dados secundários, logo são resultados diretos 

das informações adquiridas com as entrevistas. 

Espera-se, através deste mapa, prover uma perspectiva quanto aos impactos que um 

determinado fator pode ter sobre outro, bem como explicitar quais são esses impactos 
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(legenda), no contexto específico do Hospital Universitário Antonio Pedro. Embora particular 

ao HUAP, o mapa de relações proposto oferece uma referência para pesquisadores que 

desejem estudar outros hospitais com características semelhantes ao HUAP, ou seja, hospitais 

universitários federais. 

 A presença de uma seta ligando dois fatores indica que há impacto de um sobre o 

outro. Os tipos de impactos já foram trabalhados em tópicos anteriores, sendo o mapa 

analítico aqui proposto uma exibição conjunta de todas as correlações em uma única imagem.  

O sentido das setas evidencia a relação de causa e consequência entre os fatores. O 

fator que recebe a seta é aquele sobre o qual haverá impacto, enquanto o fator do qual a seta 

parte é o causador do referido impacto. No caso de uma correlação que possua setas em 

ambos os extremos, há impacto bilateral. No entanto, não significa que seja a mesma forma de 

impacto, podendo existir um tipo de influência de um setor sobre outro, enquanto o segundo 

apresenta outra forma de influência sobre o primeiro.  

Posto que há diversas correlações entre os fatores exibidos no modelo, procurou-se 

sinalizar as correlações entre eles de um modo menos complexo. Optou-se então por 

encontrar, primeiramente, o maior caminho, ou seja, a maior sequência de fatores impactando 

sobre outros de forma encadeada. Esse caminho foi composto pelos fatores: gestão da 

informação, comunicação, planejamento gerencial, definição de processos, gestão dos 

recursos financeiros e inovação. Evitou-se realizar o cruzamento de correlações quando 

possível para melhorar a visualição dos caminhos, porém, quando o cruzamento teve de ser 

feito, utilizou-se um recurso para não comprometer essa visualização. Trata-se de uma curva 

no ponto de cruzamento, que simboliza um “salto” de um caminho sobre o outro.  

Cumpre destacar que, assim como um mapa geográfico, não há um ponto de início 

pelo qual se deve começar a observar este mapa de relações. Logo, o importante é capacidade 

de identificar as relações entre os fatores. Por exemplo: um funcionário ou pesquisador que 

objetive identificar fatores que impactam na definição de processos (fator) do HUAP, 

observaria que a gestão da informação (fator) está associada à definição de processos no que 

concerne a clareza na definição de papéis (número 7 na legenda).  

O mapa de relações proposto está apresentado na Figura 11.  
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Figura 11: Mapa conceitual das inter-relações entre os fatores envolvidos no processo gerencial do HUAP. 

Legenda da numeração: 

 

1: Gestão centralizadora. 

2: Estímulo à inovação. 

3: Capacitação de funcionários. 

4a: Responsabilidade direta. 

4b: Redistribuição das demandas. 

5: Integração dos funcionários e setores ao processo 

gerencial. 

6: Ampliação e melhor profissionalização do setor 

de planejamento para o cumprimento de suas 

funções integrais. 

7: Clareza na definição de papéis. 

8: Diagnósticos e avaliações adequadas em apoio 

ao planejamento. 

9: Maior profissionalização favorecendo a 

inovação. 

10: Subfaturamento relacionado a falha humana. 

11: Integração entre os setores, facilitando o 

planejamento. 

12a: Responsabilidade direta pela definição de 

processos. 

12b: Falta de clareza quanto aos papéis dificulta o 

planejamento. 

13: Retrabalho decorrente de serviços mal 

efetuados. 

14: Divergências decorrentes da falta de clareza na 

definição de papéis e deficiências na definição de 

processos.  

15: Gestão da inovação. 

16: Recursos financeiros que viabilizem a inovação. 

17: Quebra das resistências às mudanças. 

 

 

Como se pode observar no mapa conceitual proposto, as principais dificuldades 

enfrentadas pelo HUAP em seu processo gerencial associam-se à falta e mau gerenciamento 

dos processos. Esses processos carecem de clareza quanto às atribuições de funcionários e 

setores, o que impacta negativamente na gestão financeira, além de promover o surgimento de 

ambientes conflituosos. Agravando esse quadro, o setor de planejamento não possui 
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autonomia para redefinir os processos da organização, o que culmina em situação de 

estagnação no desenvolvimento da organização. 

Uma vez concluídas a análise dos resultados da pesquisa empírica e elaboração do 

mapa conceitual, pode-se identificar com maior clareza oportunidadesos de aprimoramento. 

Assim, no Quadro 6 são apresentadas sugestões de melhoria para cada um dos problemas/ 

deficiências identificados.  

 

Problemas/dificuldades Sugestões 

Planejamento gerencial 

deficiente 

Redefinição das atribuições do setor de planejamento, bem como 

ampliação e melhor profissionalização deste. 

Problemas na 

comunição entre 

funcionários 

Implantação/consolidação da gestão colegiada, por meio de 

reuniões periódicas e com acessibilidade (e divulgação) a todas as 

“lideranças”, independente do cargo ou posição hieráquica. 

Isolamento dos setores 
Descentralização da gestão, por meio da implantação de modelos 

de gestão mais modernos. 

Alta gestão 

sobrecarregada 

Redistribuição das demandas com o setor de planejamento. 

Difusão das informações 

ineficiente 

Criação de um setor dedicado ao tratamento da informação; 

estímulo à utilização dos recursos já presentes, porém 

subutilizados, do hospital, como a Intranet. 

Derperdícios financeiros 

(subfaturamento) 

Multidisciplinaridade/interdisciplinaridade nos setores 

assistenciais. 
Quadro 6: Sugestões de aprimoramento para o processo gerencial do HUAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS 

 

 Ao final desta pesquisa foi possível explorar diversos fatores atinentes à gestão 

hospitalar, por meio da coleta de dados primários realizada através de 13 entrevistas 

presenciais com gestores de um hospital universitário da rede pública. 

O Hospital Universitário Antonio Pedro presta atendimentos a toda a Região 

Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, podendo ser considerado, dessa forma, uma 

instituição de grande relevância no cenário nacional. 

As principais temáticas evidenciadas através do levantamento sistemático realizado na 

literatura científica auxiliaram na elaboração do roteiro semiestruturado de entrevistas 

utilizado na vertente empírica desta pesquisa. Em relação à literatura, dois achados podem ser 

destacados: a existência de conflitos recorrentes em ambiente hopitalar, sobretudo no que 

concerne disputas entre médicos e administradores, e a evidenciação de que alguns hospitais 

são reféns dos imprevistos cotidianos, por não terem um planejamento estratégico satisfatório 

ou adequado.  

O presente estudo revelou aspectos em que a gestão hospitalar e a gestão de projetos 

se assemelham, embora os hospitais sejam organizações supostamente baseadas em 

processos, mas ainda, em grande medida, tencionadas pela hierarquia funcional.  

Entre esses aspectos, destacam-se aqueles associados à cultura organizacional, visto 

que a cultura e o estilo da organização afetam a maneira como ela conduz seus projetos, sendo 

a comunicação, tanto vertical quanto horizontal, e a gestão da informação os elementos mais 

significativos na referida cultura.  

Um dos elementos mais significativos da cultura organizacional é a gestão da 

informação. De fato, a gestão da informação revelou-se como o fator mais problemático do 

HUAP, com base na perspectiva dos respondentes. Em uma organização em que os 

funcionários não estão bem informados quanto aos processos e demais informações 

institucionais, a prestação de serviços é impactada negativamente, gerando retrabalho e, por 

conseguinte, atrasos na conclusão de atividades, o que compromete indiretamente o 

atendimento aos pacientes.  

A gestão muito centralizada desempenhada na instituição acaba por promover um 

quadro marcado pelo isolamento dos setores, o que privilegia a lógica funcional e dificulta a 

interoperabilidade intersetorial. Isso impacta diretamente na condução dos processos e 

projetos hospitalares, cuja eficiência encontra-se aquém do esperado na organização estudada. 
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Nesse contexto, é importante que o HUAP avance no desenvolvimento de espaços 

dedicados ao debate de ideias e solução de problemas, descentralizando a gestão e 

aproximando os setores. No entanto, apenas essa medida não resolveria a questão do 

isolamento, visto que o próprio interesse dos participantes tende a diminuir gradativamente 

como já ocorreu em tentativas passadas. Logo é preciso que medidas de estímulo à 

participação, tais como a criação de um setor dedicado à gestão da informação e 

comunicação, visto que esses fatores repercutem na cultura organizacional, sejam 

implementadas conjuntamente. 

Uma melhora na comunicação e gestão da informação tem o potencial de trazer 

benefícios não óbvios como melhorias no faturamento. Um dos achados desse estudo 

encontra-se na revelação de como negligências administrativas por parte dos médicos podem 

impactar na gestão de recursos financeiros do HUAP, gerando um subfaturamento, que 

poderia ser atenuado se os canais de comunicação entre profissionais da área médica e da área 

administrativa fossem mais eficientes.  

Entretanto, tais canais dependem da busca pela interdisciplinaridade, em especial, por 

parte dos médicos, pois estes estão também integrados no processo gerencial. Logo, a 

identificação e combate ao subfaturamento auxiliam no gerenciamento de um hospital 

universitário da rede pública, ao melhorarem a arrecadação, aumentando potencialmente as 

oportunidades de uma melhor alocação de recursos.  

Nesse trabalho obtiveram-se resultados similares aos observados em estudos 

encontrados na literatura sobretudo no que concerce a deficiência do planejamento estratégico 

frente a imprevisibilidade cotidiana, a comunicação entre os profissionais/ setores. No 

entanto, novos achados aprofundam o debate quanto às temáticas abordadas, revelando 

especificidades que vão além dos dados secundários coletados.  

Entre esses achados destacam-se a conexão entre a gestão da informação e a definição 

de processos; o subfaturamento devido à negligência administrativa por parte dos médicos; e 

o exemplo prático de como a liderança pode ajudar a promover inovação gerencial interna 

(caso da Intranet). 

Ademais, o acervo técnico-científico disponível nas bases de conhecimento 

pesquisadas carece de uma análise integrada dos fatores estudados. Ao explorar não somente 

as particularidades dos referidos fatores, mas principalmente o arranjo que define suas inter-

relacões por meio da elaboração de um mapa conceitual, esta pesquisa avança em relação às 

teorias compreendidas na literatura atinente.  
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Esta forma de análise permite identificar oportunidades de aprimoramento na gestão 

hospitalar desempenhada no HUAP. No entanto, ainda que esta pesquisa seja dedicada para 

um caso específico, instituições semelhantes, em especial, hospitais públicos vinculados à 

universidades, podem aprimorar seus modelos de gestão, baseando-se nos achados aqui 

apresentados.  

Logo, esta obra cumpre seu objetivo ao apresentar uma referência a pesquisadores que 

desejem realizar pesquisas exploratórias nessas instituições. Além disso, esta também pode, 

em especial, inspirar os próprios gestores do HUAP, colaborando para para promover um 

avanço no processo gerencial na referida oranização.  

Considerando a referida limitação em se estudar apenas uma instituição e sendo esta 

uma instituição pública ligada ao ensino, recomenda-se que estudos futuros confrontem os 

achados aqui apresentados com hospitais particulares e filantrópicos, verificando também o 

aspecto do porte e tipo de atendimento prestado. 
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APÊNDICE 

Roteiro de Entrevista 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 

Roteiro de entrevista 

Prezado participante, o presente instrumento é uma das bases para obtenção de dados 

primários para a realização da pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), intitulada preliminarmente de ANÁLISE DAS 

PRÁTICAS DE GESTÃO HOSPITALAR: UM ESTUDO DAS INTERFACES (E LACUNAS) 

FUNCIONAIS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO DA UFF, de autoria de 

Diego Carlos Farias e orientada pelo Prof. Dr. Fernando Oliveira de Araujo. 

Caracterização dos componentes da amostra 

1 Qual é a sua área de conhecimento? 

2 Qual é o seu grau de formação? 

3 Há quanto tempo trabalha no HUAP? 

4 Qual cargo você desempenha no HUAP? 

5 Já exerceu outra função no HUAP? 

6 Como costuma se atualizar quanto às práticas administrativas/ gerenciais? 

Roteiro de Entrevista 

1 

Considerando a imprevisibilidades do cotidiano hospitalar, como você avalia o aspecto do planejamento 

gerencial?  

Muito bom (  )  Bom (  )  Regular (  )  Ruim (  )  Muito ruim (  ) 

2 Quais são os impactos positivos e negativos do planejamento gerencial, hoje, desempenhado no HUAP? 

3 

Qual é a sua percepção quanto às divergências entre profissionais da área administrativa e profissionais da área 

médica no HUAP? 

Muito frequente (  )  Frequente (  )  Moderada (  )  Poucas divergências (  ) Não há divergências (  ) 

4 
Qual é a sua percepção quanto às divergências entre os setores do HUAP?  

Muito frequente (  )  Frequente (  )  Moderada (  )  Poucas divergências (  ) Não há divergências (  ) 

5 Existe no HUAP um espaço dedicado ao debate de ideias e resolução de problemas?                              

6 

Em caso afirmativo, quais profissionais podem participar desse espaço e como você grau de eficiência em 

propiciar melhorias na comunicação entre os funcionários? 

Muito eficiente (  )  Eficiente (  )  Moderado (  )  Pouco eficiente (  )  Ineficiente (  ) 

7 
Na sua percepção, quais seriam as dificuldades de implementação/ consolidação de um espaço com essa finalidade 

na atual conjuntura do HUAP?  

8 
Classifique quanto ao grau de dificuldade de implementação/ consolidação desse espaço. 

Fácil (  )  Moderado (  )  Difícil (  ) 

9 

Em sua opinião, qual seria o impacto da existência de um agente (pessoa ou um novo setor inteiramente dedicado) 

interfaceador nas negociações referentes aos processos e projetos hospitalares? 

Positivo (  )  Sem impacto (  )  Negativo (  )                                           

10 
Como você classificaria o HUAP quanto ao apoio e participação da alta gestão nos processos/projetos cotidianos? 

Elevado (  )  Moderado (  )  Fraco (  )               

11 
Como você classificaria a gestão de recursos financeiros do HUAP?  

Muito eficiente (  )  Eficiente (  )  Moderado (  )  Pouco eficiente (  )  Ineficiente (  )                

12 Em sua opinião, há disperdícios de recursos financeiros? 

13 Você está familiarizado aos conceitos da Acreditação Hospitalar?  

14 Em caso positivo, você saberia informar se o HUAP é acreditado? 

15 
Como você classificaria a difusão das informações no HUAP?  

Muito eficiente (  )  Eficiente (  )  Moderado (  )  Pouco eficiente (  )  Ineficiente (  )                

16 
A comunicação entre a alta gestão, chefias, funcionários de nível operacional e pacientes flui de forma 

satisfatória? 

17 Na sua percepção, há uma busca por invoção nas práticas gerenciais e recursos tecnológicos por parte do HUAP? 

18 
Como você caracterizaria o nível dessa busca no hospital?    

Intensa (  )  Moderada (  )  Fraca (  ) 
 


