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RESUMO  

 

O sucesso da organização está diretamente ligado a um adequado sistema de 
gestão, o qual deve possibilitar a avaliação dos resultados e a sua comparação com 
os objetivos estratégicos previamente determinados. A importância da conexão entre 
estratégia e operação e as vantagens oriundas da adoção do BSC já é bastante 
reportada na literatura, no entanto a utilização de um sistema de medição de 
desempenho que reflita a adequada implementação da estratégia e que sirva como 
suporte no processo decisório ainda é uma deficiência na gestão das organizações, 
sobretudo no setor de saúde. O presente trabalho tem como objetivo propor um 
modelo de sistema de medição de indicadores que auxilie na comunicação da 
estratégia de uma organização da área da saúde, tomando como base a 
metodologia Balanced Scorecard. A pesquisa caracteriza-se como aplicada e 
intervencionista quanto aos fins e quanto aos meios trata-se de uma pesquisa-ação, 
bibliográfica, documental e estudo de caso. O modelo, por meio de algumas etapas, 
propõe a construção de um painel de bordo e a definição de uma lista de indicadores 
a serem mensurados por cada setor. A estruturação do sistema de medição 
considerou os objetivos estratégicos da organização e um referencial de 
benchmarking de indicadores construído através de busca em diferentes fontes 
(literatura, hospitais da rede, legislação, site de hospitais, programas de indicadores 
hospitalares).  O objeto de estudo foi um hospital privado do Rio de janeiro. O 
resultado da aplicação do modelo proposto foi um sistema de medição mais 
estruturado e alinhado aos objetivos estratégicos da organização. A visão sistêmica 
proporcionada pelo desenvolvimento do modelo propiciou melhora na análise dos 
resultados gerando ações mais assertivas para o alcance das metas propostas.  
 
  
 
 
Palavras-chaves: Avaliação de desempenho, Balanced Scorecard, Gestão 
Hospitalar, Indicadores, pesquisa-ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The organization's success is directly connected to an appropriate management 
system, which should enable the evaluation of results and their comparison with the 
strategic objectives previously determined. The importance of the connection 
between strategy and operation, and the advantages arising from the adoption of the 
BSC is already reported in the literature, however the use of a performance 
measurement system that reflects the proper implementation of the strategy and to 
serve as support in decision making is still a deficiency in the management of 
organizations, especially in the health sector. This paper aims to propose an indicator 
measuring system model to assist the strategy communicating an organization's 
health, based on the Balanced Scorecard methodology. The research is 
characterized as to the purposes and applied as interventionist and as the means is 
a study of action research, bibliographies, documents and case. The model, through 
a few steps, proposes the construction of a dashboard and the definition of a list of 
indicators to be measured by each sector. The structure of the measuring system 
considered the organization's strategic goals and a benchmarking framework of 
indicators built by searching different sources (literature, network hospitals, 
legislation, site of hospitals, hospital indicators programs). The study object is a 
private hospital in Rio de Janeiro. The result of the application of the proposed model 
was a measurement system more structured and aligned to the strategic objectives 
of the organization. The system view provided by the model of development led 
improves the analysis of the results generating more assertive actions to achieve the 
proposed targets. 
 

Key-words: Performance evaluation, balanced scorecard, Hospital Management, 
Indicators, Action research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

              

          Os princípios da gestão da qualidade, segundo Bengoa et al. (2006), baseiam-

se no melhor uso dos recursos, na orientação para os clientes e no planejamento de 

ações que tenham impacto na melhoria da qualidade dos serviços. Sua gerência 

está estruturada em cinco pilares: (1) o propósito da organização; (2) ver a 

organização como um sistema; (3) obter informação para melhorar; (4) planejamento 

para melhoria; e (5) gerenciamento da melhoria. Assim, a Qualidade passa a ser 

vista como uma estratégia de negócios dentro das empresas servindo como suporte 

para o crescimento e desenvolvimento da organização (LIMA, 2006). 

              Desde 1970, o Ministério da Saúde desenvolve o tema Qualidade e 

Avaliação Hospitalar, a partir da publicação de Normas e Portarias que 

regulamentam a atividade e direcionam a implantação de um sistema de saúde 

eficaz e capaz de controlar a assistência no Brasil (ANAIS DO SIMPÓSIO 

ACREDITAÇÃO DE HOSPITAIS E MELHORIA DA QUALIDADE EM SAÚDE, 1994).  

 No final dos anos 90, houve o lançamento do Programa Brasileiro de 

Acreditação, o qual passou a ser visto como elemento importante para o 

desenvolvimento da qualidade na área da saúde. A partir deste movimento, passou 

a ficar claro que os processos, através de seus programas e serviços, precisam ser 

avaliados e controlados quanto à sua efetividade, eficácia, eficiência, produção, 

produtividade, qualidade e quanto à prevenção e redução da morbimortalidade, além 

da imagem que apresentam a usuários ou clientes (BITTAR, 1999). 

 Diante deste contexto, observa-se hoje um grande interesse dos sistemas de 

saúde privados em certificar seus serviços dentro dos padrões de Acreditação 

Hospitalar. Este processo de avaliação está associado à melhoria da assistência aos 

pacientes e a crescentes níveis de Qualidade dentro da organização, tornando-se 

uma importante opção para as organizações que buscam excelência e vantagem 

competitiva (FELDMAN; GATTO; CUNHA, 2005). 

 Uma gestão eficaz está associada a um adequado controle das atividades e 

resultados e ao alinhamento destes aos objetivos organizacionais. O desafio da 

competitividade requer não só uma avaliação financeira, mas do cliente, de pessoas 

e de processos, exatamente como propõem a metodologia do Balanced Scorecard 
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(BSC) (SANTOS et al., 2011). A configuração proposta por esta metodologia permite 

uma avaliação de desempenho que extrapola a mensuração de dados operacionais, 

delineando um novo sistema capaz de traduzir a estratégia da organização e criar 

valor econômico para o futuro.  

Embora modelos anteriores como o Tableau on Bord na França, já tenham 

defendido a importância em se ter uma visão geral da companhia e proposto a 

aplicação de sistemas de controle e medição de desempenho que incluíssem 

sistematicamente a visão financeira e não financeira, o BSC é inovador por possuir 

ênfase integradora, com foco na estratégia da organização (DAUM, 2005; MARÇAL, 

2008; QUESADO; GUZMÁN; RODRIGUES,2012) 

 O diferencial desta abordagem está na capacidade de comunicar a visão e a 

estratégia por meio do desdobramento de objetivos, através de indicadores de 

desempenho e metas que interagem em meio a uma estrutura lógica de causa e 

efeito (KAPLAN; NORTON, 1997). Os recursos utilizados pelo BSC não são 

absolutamente inovadores, pois estão presentes em inúmeras propostas conceituais 

e práticas no campo de gestão anteriores ou contemporâneas à sua proposição. No 

entanto, sua proposta é vista como consistente e inovadora pela adequada 

combinação destes métodos que, até então, eram isolados ou utilizados em 

combinações menos integradas (AHLERT; KRONMEYER FILHO, 2004). 

         Estudos sobre a utilização ferramenta Balanced Scorecard para mensurar o 

desempenho e alinhar a estratégica em organizações de saúde tem sido observados 

na literatura recente (ESCOBAR, 2007; JUNG; JACQUES, 2006; PEREIRA, 2005).  

Os conceitos do BSC aplicados à área hospitalar são vistos como uma oportunidade 

para gestão hospitalar projetar, desenvolver, desdobrar e dirigir um planejamento 

estratégico consistente com os princípios de gerência da qualidade total, garantindo 

melhores resultados (ZELMAN et al, 2003).  

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 A utilização de um modelo estruturado de medição de desempenho é prática 

pouco usual nas organizações. A integração de sistemáticas, que isoladas não 

levam a resultados satisfatórios, é hoje um dos problemas de gestão empresarial 

que impactam no processo decisório. Muller (2003) ressalta que a falta de conexão 
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entre planejamento e implementação da estratégia leva a algumas situações 

indesejadas nas organizações: 

• Planejamento estratégico sem indicadores – existe um rumo definido, mas 

não se sabe se a empresa está no caminho certo; 

• Indicadores desvinculados da estratégia – levam a empresa aonde? 

• Melhorias operacionais sem estratégia – falta de priorização das ações; 

pode ser perda de tempo; 

Sabe-se que, uma organização que pretenda ter uma cultura para a 

excelência, necessita ter um pensamento sistêmico, medindo os processos 

organizacionais e operacionais e entendendo as relações de interdependência. O 

desempenho deve ser acompanhado para constatar se os planos, objetivos e metas 

estão sendo atingidos e para redefinir as ações e coordenar as prioridades e as  

iniciativas dos diversos setores (FNQ, 2010). Berliner e Brimson (1992) lembram que 

a medição de desempenho é um fator chave para assegurar a implantação do plano 

estratégico da empresa e que o sucesso provém não da melhoria de indicadores 

específicos, mas da conexão entre os diversos indicadores aos objetivos 

organizacionais estratégicos. 

No caso das organizações hospitalares, embora seja notória a crescente 

preocupação com os processos de qualidade e desenvolvimento dos sistemas de 

gestão nos últimos anos, os estudos revelam que a seleção e utilização de 

indicadores ainda é pouco estruturada (RAMOS; MIYAKE,  2010; LOEB, 2004; 

MALIK; TELES, 2001). 

 O principal desafio da gestão hospitalar é integrar de forma harmônica, 

simultânea e eficiente as diversas áreas, de maneira a garantir uma gestão 

administrativa e assistencial de qualidade, moldada em função da adequada atenção 

ao paciente. Neste contexto, torna-se uma questão relevante a utilização de 

ferramentas estratégicas de negócios para a construção e o aprimoramento da 

gestão e o desenvolvimento de propostas que subsidiem um processo gerencial 

completo e eficaz (SANTOS et al., 2011).  

Os sistemas de medição de desempenho vêm recebendo maior relevância no 

contexto da gestão por se proporem a preencher a lacuna identificada entre as 

definições estratégicas e a gestão operacional das empresas. A metodologia do 

“balanced scorecard”, criada por Robert Kaplan e David Norton, reconhecida e 
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utilizada por organizações dos mais diversos ramos de atividades, surge como uma 

excelente alternativa para conectar a estratégia à operação. 

O pressuposto relativo ao problema da pesquisa é de que existe uma 

integração e correlação harmônica entre os indicadores de desempenho de uma 

organização e que a clareza na comunicação destas inter-relações entre os 

diferentes níveis é fundamental para o alcance de resultados consistentes e 

alinhados aos objetivos estratégicos.  

O presente estudo foi motivado pelo relatório da visita de avaliação do 

Instituto Qualisa de Gestão (IQG) na organização estudada e trata do problema do 

desdobramento dos objetivos estratégicos e da estruturação dos indicadores. Partiu-

se da seguinte questão: 

Como estruturar um sistema de medição de desempenho alinhado aos 

objetivos estratégicos e que evidencie as relações de causa e efeito entre os 

indicadores dos diferentes níveis?  

Devido ao considerável sucesso obtido pelo BSC em empresas de outros 

segmentos e mais recentemente no segmento hospitalar (ALLEVATO, 2007; 

CARVALHO; DIAS; PROCHNIK, 2005; CHAN; HO, 2000) acredita-se que o cenário 

balanceado do BSC associado uma criteriosa seleção e apresentação de 

indicadores de desempenho, seja uma potente ferramenta capaz de controlar 

processos sem perder o foco estratégico, resultando assim em vantagem 

competitiva. Por este motivo, foi escolhida esta metodologia para ser utilizada como 

o referencial desta pesquisa de dissertação. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 O presente trabalho tem o objetivo de propor um modelo de sistema de 

medição de indicadores que auxilie na comunicação da estratégia de uma 

organização da área da saúde, tomando como base a metodologia Balanced 

Scorecard.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Para o alcance do objetivo geral, serão considerados os seguintes objetivos 

específicos:          

a) Demonstrar a importância da utilização de um sistema de medição como 

ferramenta para acompanhar a implementação das estratégias e controlar os 

processos operacionais;  

b) Demonstrar a importância da visão sistêmica através da correlação entre os 

indicadores de desempenho nos diversos níveis;  

c) Identificar os indicadores de desempenho utilizados pelos hospitais, com base 

na revisão de literatura e benckmarking;  

d) Definir os indicadores de desempenho que devem ser utilizados na 

organização, deixando clara a contribuição dos setores para consecução dos 

objetivos estratégicos.  

 

 Desta forma, pretende-se contribuir para a gestão estratégica da organização 

em questão, proporcionando uma forma de gerenciamento mais estruturada e 

fundamentada em técnicas reconhecidas. Ademais, almeja-se corroborar com 

pressupostos em relação à importância do sistema de medição 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

O presente trabalho foi estruturado a partir dos temas estratégia e gestão de 

desempenho, tomando como base os conceitos do Balanced Scorecad de Kaplan e 

Norton para desenvolver e aplicar uma proposta de sistema de medição de 

desempenho na área hospitalar.  

O modelo proposto contempla os setores selecionados, que fazem parte do 

hospital objeto deste estudo, portanto nem todos os setores existentes dentro de um 

hospital serão abordados nesta pesquisa. Os indicadores avaliados pelas comissões 

e protocolos existentes no hospital não serão contemplados no estudo. 

O estudo abordou temas como a gestão hospitalar, gestão da qualidade e 

fontes de benchmarking no setor, com objetivo de elucidar como o um sistema 

estruturado de gestão de desempenho pode contribuir para a gestão de hospitais.  
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1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

1.5.1 Contribuição Científica Esperada 

 

 O desenvolvimento do sistema de gestão hospitalar vem sendo reportado na 

literatura recente. O crescimento do movimento pela qualidade neste setor tem 

direcionado estas instituições na busca por uma gestão mais eficaz.  Entretanto, a 

estruturação dos sistemas de medição na área da saúde ainda é incipiente. 

 Alguns estudos abordam a aplicação da metodologia do BSC na área 

hospitalar (CHAGAS, 2006; JUNG; JAQUES, 2006; PEREIRA, 2005), entretanto 

poucos estudos apresentam modelos de avaliação de desempenho, aplicados as 

diferentes áreas que compõe o hospital.  A respeito disso, Bittar (1996) coloca que a 

avaliação global dos hospitais deve ser sempre acompanhada de avaliações 

setoriais, para que as conclusões sobre a produtividade sejam mais efetivas. 

 Neste contexto, identifica-se a relevância teórica deste estudo, uma vez que 

se propõe a apresentar uma metodologia para sistematização de indicadores na 

área hospitalar, que contempla indicadores de desempenho aplicados nas diferentes 

áreas do hospital.  

Almeja-se que o modelo de gestão proposto contribua para os debates sobre 

processos de qualidade, otimização dos recursos, melhoria de serviços e práticas de 

gestão do sistema de saúde brasileiro, estimulando o desenvolvimento de novas 

pesquisas na área. 

 

1.6 QUESTÕES DA PESQUISA  

 

Foi criado um quadro com as questões de pesquisa referentes a cada um dos 

objetivos propostos. Para cada questão foi correlacionado o tópico da revisão de 

literatura onde devem ser abordadas essas respostas. O quadro 1 apresenta as 

questões de pesquisa.  
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

QUESTÕES DE PESQUISA 
TÓPICO DA REVISÃO 

DE LITERATURA 

Demonstrar a 
importância da 

utilização de um 
sistema de medição 

como ferramenta para 
acompanhar a 

implementação das 
estratégias e controlar 

os processos 
operacionais; 

O que é um sistema de medição 
de desempenho e qual sua 
importância? 

*Avaliação do 
desempenho 

Quais as definições conceituais 
relacionadas à estratégia? 

* Estratégia                                                          
* Gestão estratégica 

Qual a relação entre a medição 
de desempenho e a 
implementação das estratégias? 

* Desdobramento da 
estratégia       
* Desempenho 
organizacional  
* Avaliação de 
desempenho                   

Demonstrar a 
importância da 

correlação entre os 
indicadores de 

desempenho nos 
diversos níveis; 

Como deve ser estruturada a 
medição de desempenho? 

* Estrutura do sistema de 
medição de 
desempenho 

O que são indicadores de 
desempenho e qual a sua 
função? 

* Indicadores de 
desempenho 

Como os indicadores de 
desempenho podem ser 
classificados? 

* Classificação dos 
indicadores 

Como correlacionar os 
indicadores de diferentes níveis? 

* Classificação dos 
indicadores                                                            
* Balance Scorecard 

Identificar os 
indicadores de 
desempenho 

utilizados pelos 
hospitais, com base 

na revisão de 
literatura e 

benckmarking. 

Quais são os indicadores 
utilizados na área hospitalar? 

* Indicadores 
hospitalares                                                       

Definir os indicadores 
de desempenho que 

devem ser 
mensurados na 

organização para 
consecução dos 

objetivos estratégicos; 

Quais as etapas devem ser 
cumpridas para estruturar o 
sistema de medição da 
organização? 

*Estrutura do Sistema de 
medição  
* Construção e 
implementação do BSC 
* Metodologia 

Quadro 1 – Objetivos e questões de pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura do trabalho está constituída por cinco capítulos: este primeiro, 

denominado introdução, fornece uma visão geral a respeito do estudo, para isso 

apresenta: contexto e problemática do tema, objetivos propostos, delimitação do 

tema e relevância do tema.  

No capítulo 2, o estudo apresenta o referencial teórico onde está o 

embasamento da dissertação a partir da revisão da literatura existente. O capítulo 

aborda conceitos de estratégia, analisa o cenário das organizações hospitalares e 

discute a evolução da gestão pelos modelos de qualidade, apresentando os tópicos: 

medição de desempenho, Balanced Scorecard, indicadores de desempenho e 

benchmarking. 

O capítulo 3 trata da metodologia adotada para desenvolvimento do estudo. É 

feita a definição quanto ao tipo de pesquisa realizada e são apresentados os 

instrumentos e métodos utilizados para o desenvolvimento do estudo. 

O capítulo 4 apresenta o estudo de caso do Hospital Alfa e são relatados e 

discutidos os resultados encontrados. 

O capítulo 5 traz as conclusões, onde são respondidos os objetivos e 

questões a partir das constatações e reflexões sobre a metodologia adotada e 

sugestões para trabalhos futuros. 

Ao final são relacionadas todas as referências que contribuíram para a 

realização deste estudo. Fazem parte deste trabalho também os apêndices os quais 

complementam as informações descritas ao longo do estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 ESTRATÉGIA  

 

O conceito de “estratégia”, originado nas manobras militares, passou a ser 

utilizado na área de negócios no final da década de 1950, com a idéia de que a 

estratégia deveria ser planejada (BARCELLOS, 2002). Muitas definições surgiram 

depois disso, de forma que, na diversificação do seu emprego, nota-se que as 

definições se complementam. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) em seu livro Safari de Estratégia 

colocam que estratégia é uma palavra antiga e que requer basicamente as seguintes 

definições (tomando como base Mintzberg, 1987): estratégias como planos e 

padrões; estratégias como algo deliberado e emergente; estratégias como posições 

e perspectiva; estratégia com um “truque”. 

Oliveira (2006) coloca que Estratégia pode ser definida como uma forma 

articulada de unir a ação, os objetivos e os desafios, de forma a alcançar o resultado 

esperado.  

Kaplan e Norton (1997) descrevem estratégia como uma etapa de um 

processo lógico e contínuo que direciona a organização, permeando todos os níveis, 

desde o estratégico, até o nível mais baixo de execução.  

Conforme a Fundação Nacional da Qualidade FNQ (2010), as estratégias são 

formuladas pelos líderes para direcionar a organização e o seu desempenho e para 

determinar sua posição competitiva. O processo pode utilizar vários tipos diferentes 

de previsões, projeções, opções, cenários ou outros métodos para se criar uma 

perspectiva do futuro com o propósito de orientar a tomada de decisão e a alocação 

dos recursos. 

Marçal (2008) defende que a estratégia é o meio pelo qual uma organização 

se diferencia da concorrência, estabelecendo uma proposição de valor no mercado, 

alcançando assim o sucesso empresarial.  

De maneira geral, as definições de estratégia estão ligadas ao alcance de 

resultados competitivos, consistentes com a missão, visão e objetivos gerais da 

organização, por meio de uma análise do ambiente em que a mesma encontra-se 

inserida. 
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2.1.1 Planejamento Estratégico 

 

Uma das definições mais aceitas para o conceito de Plano Estratégico é de 

um instrumento que define e busca garantir o cumprimento da missão e objetivos da 

organização, gerando um conjunto de diretrizes e programas de ação que orientam 

a operação e garantem a continuidade da organização (CATELLI et al., 2001; 

MARÇAL, 2008). 

Para isto, o processo do Planejamento Estratégico envolve uma análise 

sistemática da situação empresa - pontos fortes e fracos - e das e ameaças e 

oportunidades do ambiente, com o objetivo de estabelecer estratégias e ações que 

direcionem a organização e possibilitem um aumento da competitividade empresarial 

(VIERA, 2008). Muitos autores sugerem uso da matriz SWOT ou FOFA como 

instrumento para viabilizar a formulação do Planejamento Estratégico (ALEVATTO, 

2007; VENDRUSCOLO, 2011).  A saber, SWOT: S – strengths (pontos fortes); W – 

weaknesses (pontos fracos); O – opportunities (oportunidades); T – threats 

(ameaças) e FOFA: F – forças; O – oportunidades; F- fraquezas; A- ameaças.  

O planejamento estratégico tem como objetivos: a otimização da relação entre 

a empresa e seu ambiente; a atuação de forma inovadora e diferenciada; e a 

formulação de objetivos e metas levando em consideração as condições internas e 

externas à empresa (VIEIRA, 2008). 

Para Oliveira (2006) e Rezende (2003) este processo interativo que determina 

objetivos, políticas e estratégias de uma organização deve estar detalhado em um 

plano efetivo em que as ações sejam acompanhadas. Neste sentido, é importante 

que o planejamento estratégico seja visto como um instrumento dinâmico de gestão, 

que contém decisões antecipadas sobre a linha de atuação a ser seguida pela 

organização no cumprimento de sua missão (ALDAY, 2000). 

Além disso, o alinhamento do planejamento tático-operacional ao 

planejamento estratégico é fundamental para que a organização, como um todo, 

siga para uma mesma direção e atinja os resultados esperados (MARÇAL, 2008). 

De forma resumida, o planejamento estratégico pode ser entendido como um 

conjunto coerente de grandes prioridades e decisões que estimulam a convergência 

de esforços para o desenvolvimento da organização (MARÇAL, 2008). A partir da 

integração da empresa com o meio onde ela está inserida, o planejamento 
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estratégico determina a direção a ser seguida para alcançar o resultado desejado, 

sendo capaz de transformar um negócio (OLIVEIRA, 2006). 

 

 

2.1.2 Gestão Estratégica 

 

Para a finalidade a que se destina este trabalho, gestão estratégica trata-se 

de um plano que integra os objetivos aos processos e movimenta toda a 

organização na busca de resultados que garantam a sua competitividade e 

perenidade no mercado. 

A gestão estratégica busca integrar a estratégia à organização atuando de 

forma flexível frente às mudanças do ambiente, desenvolvendo nos gestores uma 

visão mais abrangente sobre a organização.  Ela estabelece o rumo a ser seguido, 

por meio de um conjunto de diretrizes que sustentam a tomada de decisão, por isso 

é importante uma estratégia claramente estabelecida (MARÇAL, 2008). 

A gestão estratégica compreende algumas etapas, como planejamento 

execução e controle. Oliveira (2006), de maneira mais detalhada, considera quatro 

fases básicas para elaboração e implementação do planejamento estratégico: Fase I 

– Diagnóstico estratégico, Fase II – Missão da empresa, Fase III – Instrumentos 

prescritivos e quantitativos, Fase IV – controle e avaliação planejamento. De 

qualquer forma, vale ressaltar que o modelo de gestão estratégica envolve desde o 

planejamento até o controle de desempenho dos objetivos traçados em diversas 

perspectivas da organização.    

Uma vez que a execução da estratégia é a essência da criação de valor e do 

crescimento sustentado da empresa, avaliar o avanço de sua implementação é 

responsabilidade constante da liderança. Este processo deve contemplar a revisão e 

o ajuste da hipótese estratégica e dos processos que suportam sua execução 

(MARÇAL, 2008).  

Para a definição e o acompanhamento da estratégia de uma organização, 

podem ser utilizadas algumas ferramentas de gestão estratégica, as quais auxiliam a 

compreensão dos fatores que devem ser considerados na formulação das 

estratégias e os fatores que influenciam a estratégia, permitindo assim um maior 

controle sobre a estratégia construída, bem como das ações a serem 

implementadas (KAPLAN; NORTON, 1997; OLIVEIRA, 2006; RIGBY, 2009). Entre 
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as ferramentas destacam-se o orçamento, o planejamento estratégico, o balanced 

scorecard, sistemas de informação e benchmarking, bem como a influência dos 

stakeholders (NASCIMENTO; HOFFMANN; FARIA, 2014; VENDRUSCOLO, 2011). 

 

2.1.3 Desdobramento da Estratégia  

 

No inicio da década de 90, o tema desdobramento estratégico entrou em 

efervescência no campo conceitual da administração e diferentes autores 

apresentaram seus modelos que propunham fases e ênfases distintas no processo 

de desdobramento estratégico.  

Os esforços direcionavam-se para o alcance da estratégia definida pela 

organização, já que, estabelecer meios para atingir os objetivos estratégicos é uma 

tarefa complexa e que requer muita atenção. A principal dificuldade reside em 

alinhar os interesses das pessoas com os interesses da organização (AHLERT; 

KRONMEYER FILHO, 2004) 

Moreira, Sedrani e Lima (2006) mencionam que o alinhamento da estratégia 

com processos está diretamente ligado à sustentabilidade do negócio, uma vez que 

a implementação da estratégia é imperativa para alcançar a visão ou cumprir a 

missão da organização. 

Neste sentido, Prieto, Carvalho e Fischmann (2009) trazem o conceito de 

alinhamento como um requisito para implementação da estratégia, defendendo que 

para viabilizar a proposta estratégica é requerida a integração entre vários 

elementos: estrutura, pessoas, sistema de informações, gestão de processos, 

métricas e recompensas. 

No campo desdobramento e implementação da estratégia, muitos autores 

citam a importância dos indicadores de desempenho.  Para Oliveira, Costa e 

Cameira, (2007), ao vincular os indicadores selecionados aos processos, garante-se 

a aderência dos processos às operações e à estratégia. Na visão de Bosilj-Vuksic et 

al. (2008) as medidas de desempenhos são importantes, pois servem como base de 

apoio à análise e à tomada de decisão.  

Desta forma, conclui-se que a definição clara dos objetivos, o adequado 

desdobramento e encadeamento da estratégia com os processos e o controle da 
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implementação da estratégia por meio de um sistema de medição de desempenho 

são importantes para garantir o cumprimento dos objetivos da organização. 

No entanto, embora possa parecer simples, nota-se que nem sempre a 

conexão dos processos com a estratégia ocorre de fato nas empresas. A grande 

maioria das organizações encontra lacunas entre as rotinas de trabalho e seus 

objetivos de longo prazo ao tentar implementar um modelo de gestão estratégica. 

Uma das explicações para isso é a concepção dos processos em cima de um 

paradigma estratégico que não é mais válido ou com objetivos pouco claros.  Outro 

fator a ser considerado é a falta de vinculação da estratégia com a operação, 

através de informações que não permeiam os níveis táticos e operacionais. Dentro 

deste panorama, surgiram nos últimos anos, diversos estudos que buscam 

estruturar um modelo para o desdobramento estratégico.  

Rummler e Brache (1994) apresentaram um modelo em três níveis (objetivos 

da organização, processos chave e desempenho das pessoas). Neste modelo fica 

claro a interface da estrutura funcional e da orientação para processos, mas falta o 

elo com o cliente.  

Kaplan e Norton (1997), por sua vez, elaboraram um modelo chamado 

Balanced Scorecard, com a proposta de unir diversos conceitos que estavam 

dispersos nas teorias da administração. Eles sugerem o processo de 

desdobramento estratégico de forma bem mais completa e mostram em quatro 

perspectivas básicas o mapa estratégico de uma organização. 

O modelo de alinhamento estratégico tem a finalidade de assegurar que os 

processos necessários para transformar a estratégia em ação sejam ordenados de 

maneira lógica e integrada, sem perder a flexibilidade (PRIETO; CARVALHO; 

FISCHMANN, 2009). Segundo Moreira, Sedrani e Lima (2006), um modelo que 

mantenha a estratégia e os processos sempre conectados e integrados, faz com que 

as operações respondam de forma ágil às demandas de longo prazo. 

Para uma boa gestão organizacional, é necessário um alinhamento contínuo, 

que esteja verdadeiramente embutido na forma de trabalho da organização, e, 

sistêmico, para garantir que esteja completo em termos de uniformidade, 

previsibilidade, repetibilidade e sustentabilidade (JESTON; NELIS, 2008). 
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2.2 ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES  

  

A Organização Mundial de Saúde, em seu informe técnico número 122 de 

1957 define hospital como uma parte integrante do sistema coordenado de saúde, 

cuja função é dispensar à comunidade completa assistência à saúde, tanto curativa 

quanto preventiva. 

A saúde é uma das atividades econômicas mais importantes no Brasil e no 

mundo, representando aproximadamente 9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país 

e gerando mais de 4,3 milhões de empregos diretos. Além disso, a saúde é 

considerada o bem maior de todo indivíduo, o que eleva a sua prioridade nas 

agendas pública e privada (ANAHP, 2014). 

Uma assistência de saúde de qualidade é direito dos indivíduos. Segundo a 

definição do Instituto de Medicina (IOM) dos Estados Unidos, assistência de 

qualidade refere-se ao grau em que os serviços de saúde aumentam a probabilidade 

de obter os resultados desejados com o nível de conhecimento cientifico atual.  

Neste sentido, cabe aos serviços de saúde garantir uma atenção efetiva, eficiente, 

segura e com a satisfação do paciente em todo o processo (ANVISA, 2013). 

A Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS) tem trabalhado há mais de uma década para oferecer a toda 

população da América Latina e Caribe uma assistência fundamentada em práticas 

baseadas em evidências e, voltada para segurança do paciente e qualidade em 

serviços de saúde (ANVISA, 2013). 

Desde a constituição de 1988, a Saúde no Brasil vem passando por diversas 

transformações. Além da implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) e da 

criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foram criadas de 

diversas Normas Regulamentadoras (NRs) e Resoluções com o objetivo de regular 

as práticas do setor. Apesar dos esforços de cerca de vinte anos, para consolidar no 

país um sistema nacional de atenção à saúde, o que persiste na atualidade é uma 

dualidade que segmenta os cidadãos entre usuários do SUS e beneficiários do 

sistema de planos privados de Saúde. 

De acordo com os dados estatísticos do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) existem atualmente no Brasil 6.862 hospitais, 

sendo a maior parte deles privados. A tabela 1 demonstra a distribuição dos 

hospitais. 
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Fonte: CNES -Novembro/14 

 
 

Em relação ao quantitativo e a tipologia de estabelecimentos hospitalares, há 

uma grande variação entre as regiões do Brasil, sendo as regiões sudeste e sul as 

que contam com maior número de estabelecimentos cadastrados no CNES.  

Além destas diferenças, existem variações quanto à detenção de tecnologia e 

à qualidade dos serviços prestados. Segundo Andrade (2008), a maioria dessas 

organizações (cerca de 70%) é de pequeno porte, tem número restrito de 

profissionais qualificados e de equipamentos adequados. 

Para entender a grande participação da rede privada é preciso contextualizar 

o tipo de atividade na área de saúde pública. De acordo com Gonçalves (2006), o 

modelo do sistema nacional de saúde possui uma hierarquia que divide a 

assistência em três pilares. A base, constituída da atenção primária, está 

direcionada à promoção da saúde, à prevenção e às doenças mais comuns nas 

especialidades básicas. Na linha intermediária, está estabelecida a atenção 

secundária, direcionada ao atendimento ambulatorial e hospitalar nas especialidades 

básicas. Por último, existe a atenção terciária, voltada para assistência médica aos 

casos mais complexos.  

Apesar de bem idealizado, esse padrão assistencial até hoje não conseguiu 

atingir as metas traçadas e, na prática, essa hierarquia não funciona 

adequadamente. Há um grande déficit de Unidades Básicas de Saúde (UBS), que 

deveriam cumprir o papel de porta de entrada para o sistema de saúde (ANDRADE, 

2008). Essa situação gera consequências nos propósitos da hierarquização do 

sistema de saúde, que é levado a concentrar atendimentos nos níveis secundário e 

terciário, provocando a superlotação de hospitais e o crescimento dos hospitais da 

rede privada para atender uma crescente demanda não assistida pela rede pública 

(GONÇALVES, 2006; SILVA, 2008).  

HOSPITAIS DO BRASIL 

Tipo de hospital % Nº de hospitais 

MUNICIPAIS 21% 1.441 

ESTADUAIS 8% 549 

FEDERAIS 1% 69 

PRIVADOS 70% 4.803 

TOTAL : 6.862 

Tabela 1- Total de Hospitais no Brasil 
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A última publicação da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP) 

destacou o crescimento deste mercado. Houve aumento de 4,6% do número de 

beneficiários em 2013 quando comparado ao mesmo período de 2012 e adicionando 

2,2 milhões de novos usuários ao sistema, maior crescimento médio dos últimos três 

anos. Os membros registraram também um faturamento de R$ 17,3 bilhões e a 

geração de mais de 100 mil empregos (ANAPH, 2014). 

O total de beneficiários de planos de saúde médico-hospitalar no Brasil 

também apresentou aumento, chegando a 50,8 milhões em julho de 2014. Um 

crescimento de 3,7% em relação à julho de 2013 e um crescimento de 0,5% no 

trimestre (IESS, 2014).  

Neste panorama, as organizações privadas veem oportunidade para 

conquistar o mercado e crescer. Para que alcancem os resultados almejados, é 

preciso que invistam em infraestrutura e que estejam orientadas para o desempenho 

organizacional, buscando um atendimento mais eficaz da população e vantagens 

competitivas efetivas. Neste contexto, a gestão entra como agente facilitador para o 

enfrentamento dessas mudanças (SILVA, 2008). 

Embora o cenário seja favorável, com aumento da demanda por serviços de 

saúde, os indicadores de desempenho financeiro dos hospitais indicam desequilíbrio 

entre despesas e receitas. A receita líquida por saída hospitalar cresceu 5,1% em 

2013 com relação a 2012, índice inferior ao avanço das despesas, que aumentaram 

6,1% no mesmo período, comprometendo a margem de lucro das instituições 

(ANAPH, 2014).  

Conforme ressalta Raimundini (2003), os hospitais têm enfrentado 

dificuldades em definir os preços dos serviços, uma vez que não possuem controle 

adequado dos custos incorridos e dos recursos consumidos na prestação desses.  

Neste aspecto, Souza et al. (2009) defendem que para um desempenho 

eficiente é necessário um gerenciamento baseado em controle de custos e análise 

de indicadores de desempenho. Conforme os autores, as informações úteis de 

diversas áreas e níveis, geradas pelos indicadores de desempenho, auxiliam os 

gestores no processo decisório. 
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2.2.1 Gestão Hospitalar 

  

No estudo de Guimarães e Évora, em 2004, foi relatado o atraso 

administrativo do sistema de saúde brasileiro, que apresentava gastos exagerados e 

ineficiência de recursos, não conseguindo satisfazer nem os prestadores de serviços 

(médicos, enfermeiros, etc.) e nem os clientes (pacientes, fornecedores, etc.). Em 

2010, Ferreira, Garcia e Vieira, analisaram o ramo de saúde particular e concluíram 

que o setor ainda possuía pouca profissionalização em sua administração, o que 

acabava dificultando o entendimento e o uso de ferramentas de gestão.  

A tradição de situar a gestão posição secundária, em relação às atividades 

assistenciais no hospital, pode ser explicada pelo fato de até 1930 os hospitais 

serem frequentemente administrados por enfermeiras, religiosos ou empresários 

aposentados (GONÇALVES, 2006). 

Para compreender a evolução da gestão na área da saúde, é imperativo 

conhecer a respeito da origem, evolução e funcionamento dos hospitais. 

Até o século XVIII, o hospital era uma organização voltada para recolhimento 

e assistência aos pobres, com objetivo de segregá-los do convívio em sociedade, 

por se entender que eles representavam um risco de contágio às pessoas sadias. 

Foi apenas no final do século XVIII que o hospital passou a ter um papel terapêutico, 

com propósito curativo destinado aos pacientes nele ingressos. Deu-se inicio então 

ao hospital moderno, uma organização com um novo e ampliado papel (ANDRADE, 

2008). 

A gestão hospitalar não é uma tarefa simples. Conforme citam alguns autores, 

os hospitais são organismos complexos e altamente especializados, que englobam 

os mais variados recursos, que devem estar articulados e agindo de forma 

coordenada.  Além das áreas assistenciais como medicina, enfermagem, fisioterapia 

e nutrição, observa-se uma série de serviços simultâneos e diversificados tais como: 

hotelaria, higienização, controle de infecção hospitalar, farmácia, manutenção, 

serviços de apoio diagnóstico (exames e imagens), dentre outros (MALAGON-

LONDAÑO; MORERA; LAVERDE, 2003; PORTER; TEISBERGER, 2006). Paralelo a 

isto, existe também toda uma questão legal composta por normas, leis, portarias, 

regulamentações, oriundas de vários órgãos governamentais (GRIJÓ, 2010). 

No caso das organizações privadas, além dos aspectos já mencionados, 

ainda é preciso considerar o ambiente em que operam. Uma combinação de fatores, 
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como consumidores cada vez mais exigentes, aumento crescente dos custos, fontes 

pagadoras mais poderosas e acirramento da concorrência, torna muitas vezes difícil 

que empresas deste setor atinjam os níveis de lucro e qualidade esperados por seus 

acionistas e clientes respectivamente (PEREIRA, 2005).  

Assim, o principal desafio da gestão hospitalar é integrar de forma harmônica, 

simultânea e eficiente as diversas áreas, de maneira a garantir uma gestão 

administrativa e assistencial de qualidade. Dentre os diversos fatores que podem 

influenciar na obtenção de eficiência na prestação dos serviços, destacam-se: a 

infraestrutura organizacional, as técnicas de gestão adotadas pela instituição, a 

contratação de profissionais qualificados, a pressão social e governamental por 

serviços de saúde de qualidade, o poder de precificação das operadoras de planos 

de saúde e o método escolhido para controle de informações e indicadores de 

desempenho (GUERRA, 2011). 

Diante das peculiaridades relacionadas a este tipo de serviço e ao dinamismo 

operacional do hospital, fica clara a necessidade em adotar-se uma abordagem 

sistêmica, que considere todos os componentes existentes no sistema e suas inter-

relações.  

A complexidade da situação deixa evidente a necessidade de se rever e 

recompor os modelos de gestão, bem como as competências inerentes à formação 

dos profissionais/gestores (CIAMPONE, 2004). É preciso lançar mão de modelos 

inovadores de gestão e adaptar ferramentas de sucesso já utilizadas em outros 

setores para buscar melhores resultados financeiros e uma perspectiva de longo 

prazo, voltada para a longevidade (ANDRADE, 2008).  

A adoção de um modelo que subsidie o processo de tomada de decisão e que 

permita aos administradores, por meio do planejamento, execução e controle, 

quantificar seus serviços a custos previsíveis, atenuando todo elenco de conflitos 

que são inerentes à instituição torna-se um ponto importante (RUTHES; CUNHA, 

2007). 

A despeito desta questão, estudos demonstram que mesmo em países como 

os Estados Unidos, a prática de medição e monitoramento de processos na área da 

saúde ainda é pouco desenvolvida, assim como a cultura de promover a melhoria de 

processos com base em sua avaliação sistemática (GUERRA, 2011; LOEB, 2004; 

NASCIMENTO; HOFFMANN; FARIAS, 2014; WILLIAMS et al., 2005;) 
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Neste contexto, observa-se um movimento em busca de eficiência e melhora 

na prestação dos serviços de saúde, através de uma equipe multidisciplinar com alto 

grau de especialização, da utilização de tecnologia de ponta e da aplicação de 

técnicas e práticas gerenciais mais avançadas (PEREIRA, 2005; GRIJÓ, 2010).  

A inovação dos processos gerenciais, a análise da instituição de forma 

sistêmica e a utilização de indicadores de desempenho que considerem a avaliação 

da organização conforme seus objetivos estratégicos são medidas importantes para 

viabilizar a competitividade e a qualidade. 

 

2.2.2 Gestão da Qualidade em Organizações Hospitalares 

 

A mobilização em torno da aplicação dos programas de qualidade nas 

organizações hospitalares tem como objetivo incrementar seu gerenciamento e 

melhorar a eficiência destes serviços (CAMACHO, 1998).  Atualmente, a maioria dos 

gestores na área da saúde entende como imperativa a avaliação e o controle de 

qualidade, sendo os dados objetivos de avaliação da qualidade o alvo destes 

tomadores decisão (ROONEY; OSTENBERG, 1999).  

A qualidade como estratégia de negócios tem se tornado frequente nas 

empresas que buscam crescimento e desenvolvimento (LIMA, 2006). Corrobora com 

este movimento, a acreditação hospitalar, que surge para fornecer diretrizes quanto 

ao processo de qualidade e desempenho na área de saúde. 

As primeiras medidas de desempenho hospitalar surgiram, quando Ernest 

Codman, Cirurgião do hospital Geral de Massachussets, EUA, propôs um método de 

monitoramento que buscava avaliar a efetividade do cuidado prestado. Codman 

conseguiu influenciar o Colégio Americano de Cirurgiões, que criou, em 1917, o 

primeiro elenco de padrões hospitalares, conhecido como “padrões mínimos”. Os 

padrões mínimos constituíram-se no alicerce da estratégia de avaliação dos serviços 

de saúde conhecida como acreditação (ANVISA, 2013). 

A acreditação é um programa voluntário, no qual profissionais capacitados na 

metodologia avaliam a conformidade da instituição de saúde com base em padrões 

de desempenho preestabelecidos. A acreditação enfoca não apenas a conformidade 

de padrões mínimos destinados à garantia da segurança, mas estratégias contínuas 

de melhoria e alcance de padrões ótimos de qualidade (ROONEY; OSTENBERG, 
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1999). Além disso, busca assegurar ao cliente ações no sentido de maximizar os 

cuidados e benefícios e minimizar os riscos inerentes à ação médico-terapêutica 

(LIMA, 2006).   

Esta modalidade de avaliação e de melhoria se tornou internacionalmente 

reconhecida e, na atualidade, é praticada por um grande número de países. O 

processo iniciou em 1952 com criação da Comissão Conjunta de Acreditação dos 

Hospitais (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations – JCAHO) 

nos EUA (ANVISA, 2013).  

No Brasil, a acreditação surgiu no inicio da década de 1990, como estratégia 

para melhoria da qualidade hospitalar. Em 1994, o Ministério da Saúde estabeleceu 

o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) e a Comissão Nacional 

de Qualidade e Produtividade em Saúde (CNQPS) que desempenharam importante 

papel da acreditação no país. A avaliação e certificação dos serviços de saúde 

foram consideradas estratégicas e prioritárias pelo Ministério da Saúde nos anos de 

1997 e1998 (ANVISA, 2013).  

Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004), a 

metodologia de Acreditação no Brasil apresenta vantagens, tais como melhoria do 

gerenciamento da unidade e melhoria da qualidade da assistência ao paciente. No 

entanto, até a presente data o número de serviços de saúde acreditados no país 

ainda é incipiente (ANVISA, 2013). Segundo os dados da Organização Nacional de 

Acreditação (ONA) existem hoje no Brasil 250 hospitais acreditados, o que 

representa 3,64% do total de hospitais registrados no CNES. Em relação distribuição 

dos hospitais acreditados observa-se maior concentração na região sudeste (66,8%) 

e menor concentração na região norte (3,6%) (ONA, 2015). 

Segundo Rooney e Ostenberg (1999) os principais objetivos da acreditação 

são:  

 Melhorar a qualidade dos cuidados da saúde estabelecendo padrões e 

metas a serem atingidas;  

 Estimular e melhorar a integração e o gerenciamento dos serviços de 

saúde;  

 Reduzir os custos dos cuidados da saúde enfocando ou aumentando a 

eficiência e efetividade dos serviços; 
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 Oferecer educação a instituições de saúde, gerentes e profissionais de 

saúde sobre estratégias de melhoria de qualidade e “melhores práticas” na 

área da saúde;  

 Fortalecer a confiança do público na qualidade dos cuidados à saúde;  

 Reduzir os riscos para os pacientes e colaboradores. 

Considera-se assim, que o processo de Acreditação seja capaz de mobilizar 

pessoas para a melhoria contínua, de forma organizada e sistemática e de centrar a 

gestão em fatos e em processos, focalizando os resultados e fomentando um 

processo contínuo de aprendizado institucional (LIMA, 2006). 

Além da acreditação hospitalar, que conta com três diferentes metodologias, a 

qualidade nos hospitais também pode ser avaliada pela Fundação Nacional da 

Qualidade através do Premio Nacional da Gestão em Saúde – PNGS. Este prêmio, 

que conta com a interpretação dos critérios para a área da saúde, foi criado por volta 

do ano de 2004 por iniciativa do Programa de Compromisso com a Qualidade 

Hospitalar (CQH) e tem objetivo de estimular as organizações de saúde a avaliarem 

e buscarem melhorias contínuas em seus sistemas de gestão (FNQ, 2011). 

Ao falar em gestão da qualidade em saúde, não se pode deixar de comentar 

dos conceitos de Donabedian, um dos principais estudiosos desta área. Pioneiro, em 

1980, Donabedian definiu a qualidade a partir de três dimensões: a estrutura, o 

processo e o resultado. A estrutura envolve os recursos físicos, humanos, materiais, 

equipamentos e financeiros necessários para a assistência médica. O processo se 

refere às atividades envolvendo os profissionais da saúde e usuários, isto é, tudo 

que diz respeito ao tratamento no momento em que ele está ocorrendo. O resultado 

corresponde ao produto final da assistência prestada, considerando a saúde, 

satisfação dos padrões e expectativas dos usuários. Anos mais tarde, Donabedian 

(1990) ampliou esses princípios, utilizando-se do denominado “Sete Pilares da 

Qualidade”: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade, 

equidade. 

Ainda em relação à gestão de processos e qualidade em saúde, Bittar (1999) 

ressalta que os processos hospitalares necessitam ser avaliados e controlados 

quanto a variáveis como eficácia, eficiência, produção, produtividade e qualidade, 

quanto à prevenção e redução da morbimortalidade e quanto à sua imagem perante 

usuários ou clientes. Bengoa et al.(2006), propõem a avaliação através de seis 

áreas fundamentais à melhoria dos cuidados de saúde: 
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- Efetividade: baseados na evidência e apresentando resultados às 

necessidades das pessoas e comunidade. 

- Eficiência: maximização dos recursos evitando desperdícios. 

- Acessibilidade: prestação de cuidados de saúde, com qualificações e 

recursos apropriados às necessidades. 

- Centrados no cliente: ter em conta as preferências e as expectativas 

individuais dos clientes. 

- Equidade: não fazer distinção das pessoas pelo seu gênero, raça, etnia, 

localização geográfica e classe socioeconômica. 

- Segurança: minimização dos riscos e dos danos nos clientes. 

Fica claro, portanto, que a busca pela excelência é uma condição essencial 

nos dias atuais. O estabelecimento de padrões e critérios de qualidade e a prática 

de medição e monitoramento de processos na área da saúde são uma estratégia 

utilizada pelos sistemas de saúde para melhorar os cuidados do paciente e garantir 

o sucesso dos processos e resultados institucionais. Sob essa ótica, qualidade 

consiste em alcançar os resultados desejados pela empresa e simultaneamente 

atender os anseios dos clientes superando suas expectativas. 

 

2.3 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 

O desempenho organizacional é o conjunto de resultados que uma 

organização apresenta em um determinado período de tempo e que expressa o 

cumprimento da estratégia (VENDRUSCOLO, 2011; MARÇAL, 2008).   

Para Marçal (2008) desempenho é a atuação desejada ou observada de um 

indivíduo ou grupo na execução de uma tarefa, cujos resultados são posteriormente 

analisados para avaliar a necessidade de modificação ou melhoria. 

A gestão do desempenho exerce papel importante na sobrevivência e 

crescimento sustentável da organização ao verificar se a corporação está 

conseguindo concretizar sua visão quanto ao que pretende tornar-se, respeitando os 

valores e princípios individuais e organizacionais, tendo o lucro como consequência 

(MARÇAL, 2008).  

Müller (2003) coloca que além de definir a rota através da missão, visão, 

valores, é preciso medir se a empresa está nela. Mais do que um bom planejamento 
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estratégico, para garantir competitividade é preciso que o plano traçado seja 

cumprido.  

Nesse processo deve-se considerar o compartilhamento os objetivos e metas 

com os funcionários para promover a participação e o comprometimento destes no 

alcance dos objetivos traçados pela direção (KAPLAN; NORTON,1997). 

2.3.1 Avaliação do Desempenho 

 

A avaliação de desempenho é uma ferramenta de vital importância, pois 

institui a medição dos processos e dos resultados, tanto globais quanto pontuais, e 

sua comparação com os objetivos predeterminados. Além disso, permite induzir nos 

processos da empresa suas estratégias, constituindo elos de ligação entre os 

objetivos e a prática das atividades nas empresas, direcionando  assim o 

comportamento organizacional (MÜLLER, 2003). 

Kaplan e Norton (1997) afirmavam: "se o desempenho não está sendo 

medido, ele não está sendo gerenciado". A medição de desempenho permite avaliar 

como a organização está progredindo no alcance de objetivos predeterminados, 

identificando as áreas fortes e fracas na empresa e setores em que o desempenho 

precisa ser melhorado (PURBEY; MUKHERJEE; BHAR, 2007).  

A informação resultante da medição de desempenho pode ter grande 

contribuição no sentido de fornecer suporte tático para execução da estratégia, pois 

pode ser utilizada com diversos propósitos gerenciais (planejamento, avaliação, 

motivação e educação) servindo como base para controle e tomada de decisão 

(SIMONS, 2000; VIERA, 2008). Do mesmo modo, garante a atenção dos líderes e 

membros da organização em relação aonde se quer chegar e como se pode chegar 

(MARÇAL, 2008). 

Esse relacionamento entre estratégia e medição de desempenho já vem 

sendo amplamente discutido e destacado na literatura específica das áreas. Simons 

(2000) e Vieira (2008) colocam que os gestores utilizam a análise do desempenho e 

os sistemas de controle para verificar se o que está sendo feito resulta em 

melhorias, para avaliar se as entregas estão coerentes com a estratégia proposta e 

para estabelecer a direção, tomando decisões assertivas em busca da meta 

desejada. 
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Por meio da aquisição, coleta, classificação, análise, interpretação e 

disseminação de dados, a medição de desempenho quantifica a eficiência (resultado 

relacionado à utilização de recursos) e a eficácia (resultado relacionado ao cliente) 

dos processos, norteando as ações a serem tomadas (CARPINETTI, 2012). 

O FPNQ (2004) define as funções primordiais de um sistema de medição de 

desempenho como: comunicar a estratégia e as prioridades da alta direção e dos 

gestores; servir como a base para o reconhecimento da dedicação coletiva; analisar 

problemas estratégicos de forma pró-ativa; apoiar a tomada de decisão; apoiar a 

busca de novos caminhos estratégicos para a organização; e apoiar o aprendizado 

da organização.  

 Para atingir sua finalidade a medição de desempenho deve ser organizada 

considerando todas as áreas e perspectivas que são relevantes ao resultado atual e 

futuro da corporação. É importante também garantir a atenção dos líderes e dos 

membros da organização em relação a aonde se quer chegar e como chegar. 

Portanto, antes de iniciar a medição é preciso responder as seguintes questões: Por 

que medir? O que medir? Como medir?. O entendimento claro daquilo que se mede 

e se avalia é essencial para que a avaliação do desempenho cumpra seu papel 

(MARÇAL, 2008; VIEIRA, 2008). 

 Diversos autores defendem que um sistema de medição de desempenho bem 

definido, possibilita a melhor compreensão das pessoas em relação ao que se 

espera delas e do que é melhor para companhia e municia referencial para tomadas 

de decisão, gerando assim melhoria nos resultados da organização (MAIA, 

OLIVEIRA; MARTINS, 2008; MARÇAL, 2008; RUMMLER; BRACHE 1994). 

A medição de desempenho, portanto, é vista como um importante recurso 

para gestão eficaz e eficiente das organizações, uma vez que fornece recursos para 

monitorar se a estratégia está sendo seguida de forma satisfatória e se as ações 

estão alinhadas com a estratégia escolhida. 

 

2.4 ESTRUTURA DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO  

 

Conforme Oliveira, Costa e Cameira (2007), a medição de desempenho é 

difícil e desafiadora, pois compreende ações como: planejamento, implementação e 

acompanhamento das medidas. Além disso, conforme os autores, a proposição de 
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um sistema de medição de desempenho que efetivamente apoie a gestão de uma 

organização depende de uma serie de entendimentos, a começar pelo modelo de 

negócio da organização. 

Para o estabelecimento de um sistema de medição de desempenho é preciso 

considerar que, a existência de cada medida só faz sentido quando pensada dentro 

de um conjunto de medidas.  As medidas são a materialização de determinado 

desempenho, logo, a utilização de forma isolada não significa nada, pois não se 

pode comparar tal medida com uma determinada grandeza de referência. Assim, o 

indicador de desempenho, se dá pela convergência de uma ou mais medidas, o que 

torna possível a compreensão do comportamento do objeto que se quer avaliar a 

partir dos limites estabelecidos (referências ou metas) (OLIVEIRA; COSTA; 

CAMEIRA, 2007). 

 Carpinetti (2012) coloca que o projeto de um sistema de medição de 

desempenho começa pela definição do conjunto de indicadores que serão 

acompanhados. O autor fornece algumas recomendações baseadas em modelos 

conceituais, que devem ser consideradas neste processo:  

 Definição de indicadores alinhados com a estratégia da organização; 

 Definição de indicadores baseados em perspectivas de medição; 

 Promoção do desdobramento de indicadores pela estrutura organizacional 

 

Com os indicadores definidos, é preciso realizar o desdobramento destes 

indicadores de resultado em indicadores de processo. O desdobramento envolve a 

identificação de indicadores ligados aos objetivos estratégicos que possam estar 

monitorando o desempenho daqueles processos e atividades que são críticos para o 

negócio. Essa ação busca a análise das relações de causa e efeito entre os 

resultados e os processos internos, de forma que uma melhoria de desempenho 

sinalize uma tendência de melhoria de resultados (CARPINETTI, 2012). 

O Manual de Gestão por Processos do IQG (2012) explica que os objetivos 

estratégicos devem ser desdobrados aos processos, conforme demonstrado na 

figura 1, propiciando assim maior integração e dependência das tarefas e atividades 

dos processos, a fim de buscar resultados alinhados a estratégia. Com essa 

metodologia espera-se: comunicar a estratégia, clarear os valores, identificar os 

problemas, identificar oportunidades de melhoria, mudar o comportamento, envolver 
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as pessoas, facilitar a delegação de responsabilidades e melhorar o controle do 

planejamento.  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Desdobramento dos objetivos estratégicos 
Fonte: IQG (2012) 

 
 

Na concepção deste sistema de medição de desempenho é recomendado 

que os indicadores estejam organizados em perspectivas de medição de 

desempenho. Essas perspectivas são os grandes temas de gestão de desempenho 

relacionados aos objetivos estratégicos da organização. A definição de perspectivas 

auxilia não só o processo de análise para desdobramento dos indicadores, mas 

também facilita a comunicação aos membros da organização sobre os grandes 

temas de gestão de desempenho (CARPINETTI, 2012). 

A particularização dos indicadores em função da estrutura organizacional da 

empresa também é importante. Para grandes empresas, a definição de indicadores 

das diferentes áreas, em diferentes níveis hierárquicos, e a complementaridade 

entre esses indicadores, é parte fundamental para estruturação do sistema 

(CARPINETTI, 2012). 

No processo de escolha dos indicadores deve-se considerar ainda a sua 

comparabilidade, ou seja, a capacidade de ser comparável ou a facilidade de obter 

dados similares de referenciais externos, ou de empresas do mesmo ramo, por 

serem similares ou por serem padrão de excelência (FNQ, 2014). Além disso, os 

indicadores precisam ter validade isso é, devem medir aquilo que se propõe 

baseado em evidencias, por isso precisam ser detalhados, informando dados 

específicos (CARPINETTI, 2012). 

O Guia de Avaliador do IGQ (2012) recomenda que a escolha se dê 

considerando-se três ângulos: eficiência (custo-benefício), eficácia (ações 
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desenvolvidas x alcances dos resultados previstos) e efetividade (resultados 

alcançados em relação aos benefícios ou mudanças geradas).  

O processo de definição de indicadores pode parecer uma tarefa simples para 

aqueles que conhecem a organização, o que aumenta a probabilidade de eleger um 

grande número de indicadores para compor o sistema de medicação. Esse problema 

é enfatizado pela Fundação Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ, 2004), que 

sugere o uso do painel de bordo como método para garantir uma escolha criteriosa 

dos indicadores. Segundo a FNPQ (2004), a grande quantidade de dados e 

informações pouco estruturadas, não permite a diferenciação quanto à importância 

de cada indicador, prejudicando a tomada de decisão.  

Neste sentido, Maranhão e Macieira (2008) sugerem a aplicação do princípio 

de Pareto (regra 80-20), como estratégia para se estabelecer a quantidade de 

indicadores, limitando-se assim à estrita necessidade de uma gestão competitiva. 

 

2.4.1 Indicadores de Desempenho 

 

Os indicadores de desempenho são representações quantificadas da 

informação que determinam o desempenho de funções e processos ao longo do 

tempo e auxiliam no planejamento e controle dos processos gerenciais (ROONEY; 

OSTENBERG, 1999; VIEIRA, 2008). 

Os indicadores mensuram diferentes tipos de atividade, sendo utilizados 

como parâmetros de comparação com metas preestabelecidas e identificando se o 

caminho percorrido para o alcance dos objetivos da companhia está correto 

(VIEIRA, 2008). 

Fernandes (2004) sugere o indicador como um agente tradutor da informação, 

que democratiza o acesso à informação a todos os interessados de maneira única e 

universal. Assim, os indicadores são atributos capazes de sintetizar, representar ou 

dar maior significado ao que se quer avaliar, buscando reduzir as incertezas sobre 

os fatos de forma que os gestores munidos de informação possam tomar decisões 

assertivas (ANVISA, 2008).  

Tomando como base as definições anteriormente citadas, pode-se dizer que 

os indicadores de desempenho possuem os seguintes objetivos:  
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 Avaliar e verificar os processos e atividades da empresa conforme os 

objetivos e metas estabelecidas; 

 Acompanhar o desempenho da empresa, identificando as áreas que 

precisam ser melhoradas; 

 Fornecer informações essenciais para o processo de tomada de decisão; 

 Auxiliar no planejamento e controle dos processos da empresa. 

 

Os indicadores reforçam as estratégias, as funções do negócio, os processos 

e as atividades da instituição. Assim, para que as informações geradas através de 

indicadores sejam qualificadas é preciso fazer uma revisão criteriosa na formulação 

dos indicadores, isto é, examinar cada medida proposta procurando apoiar-se na 

relevância, confiabilidade, clareza e disponibilidade dos dados (ESCOBAR, 2007). 

 Os indicadores podem ser expressos por meio de um evento, taxa, índice ou 

razão. Por descreverem uma realidade, devem ter as características de uma medida 

válida em termos estatísticos (VIEIRA, 2008; RIPSA, 2008):  

 Exatidão: possibilidades mínimas de erro; 

 Confiabilidade: produzir o mesmo resultado quando aplicado em 

condições similares; 

 Simplicidade: registros e medidas sem dificuldades, isto é, fácies de 

calcular, analisar e de serem interpretadas pelos usuários da informação; 

 Pertinência: estar correlacionada ao fenômeno ou critério que esta sendo 

examinado; 

 Validade/especificidade: capacidade de detectar somente o fenômeno 

analisado (somente o que se pretende); 

 Sensibilidade: capacidade de detectar as variações no comportamento do 

fenômeno que examina; 

 Relevância: capacidade em responder as prioridades; 

 Custo-efetividade: resultados justificam o investimento de tempo e 

recursos 

 Disponibilidade/mensurabilidade: os dados básicos para cálculo do 

indicador devem ser de fácil acesso; 
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Além das características supracitadas, Barbará (2008) complementa 

colocando que o indicador deve: representar, sem ambiguidades, o critério a ser 

relacionado; ser baseado nos requisitos dos clientes; ter importância para o negócio; 

estar interligado à estratégia organizacional; permitir atualizações e 

comparabilidade; ser documentável - permitir registro e recuperação das 

informações (rastreabilidade).  

Desta forma, espera-se que os indicadores forneçam informações precisas, 

que possam ser analisadas e interpretadas com facilidade e que sejam 

compreensíveis pelos usuários da informação (RIPSA, 2008). Além disso, espera-se 

que a utilidade do indicador seja reconhecida por todos envolvidos na sua avaliação. 

A qualidade do indicador pode ser avaliada conforme os critérios apresentados na 

tabela 2.  

 

 

Tabela 2 - Avaliação da qualidade do indicador 
 Fonte: adaptado Uchoa (2013)  
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Para análise crítica dos resultados é necessário que os indicadores sejam 

construídos de forma consistente e dentro de um modelo lógico, de forma que 

efetivamente possam ser utilizados como apoio ao processo de gestão (IQG, 2012). 

Assim, buscando objetividade e clareza, se estimula a padronização através do 

desenvolvimento de uma ficha técnica, ou ficha de qualificação, específica para cada 

indicador. Nesta ficha deve conter o nome, a descrição do indicador, o método de 

cálculo, a unidade e a frequência de medição, a meta, a fonte de coleta dos dados e 

os responsáveis pela coleta e análise dos dados (CARPINETTI, 2012). Outrossim, é 

de extrema importância conhecer o referencial teórico sobre o qual o indicador está 

fundamentado e os critérios empregados na sua seleção (SOAREZ; PADOVAN; 

CICONELLI, 2005). 

Hronec (1994) coloca que os indicadores de desempenho têm papel relevante 

na comunicação dos objetivos estratégicos, pois permitem que todas as pessoas da 

organização entendam o que ela é, e como individualmente, cada um está vinculado 

a ela. Marçal (2008) complementa destacando que, o estabelecimento de relações 

de causa e efeito entre os indicadores é o que faz do sistema de medição de 

desempenho uma ferramenta estratégica, pois além de comunicar e clarear os 

objetivos estratégicos por toda organização, auxilia numa alocação mais eficiente 

dos recursos e permite uma avaliação da eficácia das ações tomadas para alcançar 

objetivos estratégicos de longo prazo. 

Neste contexto, vale mencionar a utilização do painel de bordo, um método de 

apresentação de indicadores através de um diagrama de inter-relações que deixa 

explícita a integração dos mesmos. A justificativa para esta estruturação está no fato 

de que sem a visualização das inter-relações, a estratégia pode não ser assimilada 

ou interpretada por todas as pessoas da mesma forma (FNPQ, 2005).  

Embora seja incontestável a importância dos indicadores financeiros, com a 

evolução das teorias de gestão de operações, percebeu-se que a medição de 

desempenho focada exclusivamente em resultados financeiros, era bastante limitada 

e não garantia o alcance de vantagens competitivas sustentáveis (MARÇAL, 2008).  

A nova concepção de medição de desempenho explora também os ativos 

intangíveis, como clientes, sociedade e marca. Este novo sistema incluí um conjunto 

de indicadores financeiros e não-financeiros, inter-relacionados por relações de 

causa e efeito e alinhados com os objetivos estratégicos. Defende-se, portanto, que 

o correto funcionamento do sistema de medição do desempenho está atrelado a 
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esta composição balanceada desses indicadores, para que haja equilíbrio entre os 

aspectos operacionais, normalmente associados às medidas de curto prazo, e os 

fatores estratégicos, diretamente ligados às medidas de longo prazo (CARPINETTI, 

2012; MARÇAL, 2008).  Um esquema desse balanceamento pode ser visto na  

figura 2. 

 

 
Figura 2 - Preocupações e necessidades de balanceamento na avaliação do desempenho 

Fonte: Adaptado Marçal (2008) 
 

Em contrapartida, acredita-se que melhores resultados financeiros decorrem 

da bem-sucedida implantação dos fatores-críticos de sucesso, medidos através de 

indicadores não financeiros. Enfatiza-se, assim, a importância da implantação de 

indicadores financeiros e não financeiros para melhor compreensão das relações 

entre os diversos objetivos estratégicos, abrangendo as variáveis necessárias para 

as tomadas de decisões e para vantagem competitiva (VIEIRA, 2008). 

 

2.4.2 Classificação dos Indicadores  

 

O Relatório Técnico FPNQ (2004) indica que os indicadores podem ser 

classificados:  

a) De acordo com seu nível hierárquico; 

b) Pela categoria, dimensão ou perspectiva do negócio;  

c) Pelo processo de tomada de decisão. 
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a) Classificação pelo nível hierárquico  

 

O desdobramento do sistema de medição em níveis hierárquicos permite que 

todos os níveis tenham seus objetivos mensuráveis e ligados aos objetivos globais 

da organização. Esse desdobramento potencializa a identificação de correlações 

entre as medições dos diferentes níveis, refletindo o alinhamento e o direcionamento 

organizacional (MARQUES, 2004).  Vide a representação na figura 3. 

 
Figura 3 - Hierarquia do sistema de Medição 

Fonte: FPNQ (2004) 

 

Os indicadores do nível estratégico apresentam os objetivos e ações que 

pertencem à organização como um todo, sendo usados para avaliar os principais 

efeitos da estratégia nas partes interessadas. Os indicadores do nível gerencial são 

usados para verificar a contribuição dos setores e/ou dos macro-processos 

organizacionais à estratégia. Os indicadores de nível operacional servem para medir 

se os processos ou rotinas individuais buscam a melhoria contínua e a excelência 

(FPNQ 2004). 

Os indicadores de desempenho participam de forma efetiva do processo de 

gestão no momento em que a estratégia consegue ser traduzida em objetivos 

estratégicos, que por sua vez, são desdobrados em objetivos gerenciais e 

operacionais, no sentido top-down (de cima para baixo). Esse desdobramento nos 

níveis hierárquicos, existente para os objetivos, se aplica também aos indicadores 

de desempenho. O acompanhamento destes indicadores em seus diferentes níveis 

delineia a gestão por indicadores de desempenho no sentido botton-up (de baixo 

para cima) e permite a verificação do alcance dos objetivos em seus diferentes 
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níveis, até o nível da estratégia da organização (OLIVEIRA; COSTA; CAMEIRA, 

2007). A lógica top-down e botton-up está retratada na figura 4. 

 

 
Figura 4 - Lógica top-down e botton-up de alinhamento dos objetivos e acompanhamento da 

estratégia 
Fonte: Oliveira, Costa e Cameira, 2007 

 

Construir uma relação lógica de causa e efeito entre dos indicadores que 

possibilite identificar o impacto dos resultados de cada indicador no desempenho de 

outros aos quais ele está relacionado é um importante desafio das organizações. 

Maranhão e Macieira (2008) atribuem a usual dificuldade de estruturação do 

conjunto de indicadores à complexidade das interações dos processos, que dificulta 

a integração dos indicadores de desempenho de uma organização e o 

estabelecimento das relações de causa e efeito dos processos aos resultados. 

 

b) Classificação pela categoria, dimensão ou perspectiva do negócio  

 

Os indicadores também podem ser classificados por categoria, dimensão ou 

perspectiva, variando de organização para organização. Algumas adotam os 

critérios do Prêmio Nacional da Qualidade – clientes e mercado, econômico-

financeiro, pessoas, fornecedores, processos e produto, sociedade e processos de 

apoio e organizacionais. Outras adotam as perspectivas recomendadas pela 
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metodologia do gerenciamento pelas diretrizes - qualidade, entrega ou tempo, custo, 

moral e segurança. Outras, ainda, adotam a divisão conforme as partes interessadas 

– clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e sociedade. Outras optam por 

utilizar as quatro perspectivas recomendadas por Kaplan e Norton – finanças, 

clientes, processos internos e aprendizado e crescimento (QUINTELLA, 2004). 

Neste contexto, Almeida (2002) coloca que os indicadores de desempenho 

podem ser agrupados, em operacionais, de qualidade, de produtividade e de 

satisfação de clientes ou funcionários. Já para Mackay et al. (2008), qualquer 

definição implica que o processo de negócio terá medidas de eficácia e eficiência. 

  

c) Classificação pelo processo de tomada de decisão  

 

Por último, os indicadores podem ser classificados pelo processo de decisão. 

Para isso, Kaplan e Norton e a FNQ utilizam os termos lagging/outcomes, para os 

indicadores de resultado, e vetores de desempenho ou performance leading/drivers, 

para os indicadores direcionadores ou indicadores de tendência, que são aqueles 

relacionados à perspectiva dos processos internos e que permitem analisar as 

causas presumidas do efeito de forma pró-ativa (QUINTELLA, 2004; 

VENDRUSCOLO, 2011).  As características dos outcomes e drivers são 

apresentadas no quadro 2.  
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OUTCOMES 

- Caracteriza-se por ser um indicador menos 

gerenciável; 

- Mede efeito após um certo tempo; 

- Serve para verificar se os objetivos estão sendo 

atingidos; 

- A cada outcome deve ser adicionado um ou mais 

drivers. 

DRIVERS 

- Caracteriza-se pela possibilidade de ser gerenciado 

pela cobrança, já que consiste em um esforço 

particularizado capaz de construir outro indicador maior; 

- Mede a causa antes do efeito (outcome) acontecer; 

- Serve para verificar se os planos ligados aos fatores 

críticos de sucesso estão sendo cumpridos; 

Quadro 2 - Outcomes e Drivers 
Fonte: FNQ (2014, p.6) 

 

Existe uma série de outras denominações utilizadas para essas duas classes 

de indicadores.  Hronec (1994) denomina medidores de processo e medidores de 

output. Almeida (2002) trata como indicadores de tendência (ou indicadores meio) e 

indicadores de ocorrência (indicadores fim). Já Schmidt, Santos e Pereira (2006) 

citam os itens de verificação e itens de controle. 

Independente da denominação, o fato é que existem dois tipos de 

indicadores: aqueles que controlam as atividades, possibilitando a previsão e a 

resolução de problemas e aqueles que representam os resultados obtidos pelo 

processo. O primeiro tipo, considerado indicadores preditivos, permite o 

gerenciamento do resultado através das ações sobre os meios, ou seja, sobre as 

principais causas que afetam determinado resultado. O segundo tipo, também 

conhecido como indicadores descritivos, descrevem situações que não podem mais 

ser modificadas e incluem medidas de satisfação do cliente e crescimento de 

mercado, além de medidas financeiras (SCHMIDT; SANTOS; PEREIRA, 2006). 
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2.5 BALANCED SCORECARD 

 

O modelo Balanced Scorecard teve origem em 1990, com o estudo 

"Measuring Perfomance in the Organization of the Future", patrocinado pelo Instituto 

Nolan Norton. O estudo teve como motivação os métodos de avaliação de 

desempenho empresarial existentes na época, pois acreditava-se que estavam se 

tornando obsoletos (MARÇAL, 2008). 

O BSC foi bem aceito pelos executivos da Rockwater e da FMC Corporation 

que identificaram nesta ferramenta a possibilidade de comunicar novas estratégias e 

alinhar suas empresas a elas, procurando gerar oportunidades de crescimento e 

oferecendo aos clientes produtos e serviços personalizados com alto valor agregado 

(MARÇAL, 2008).  

As experiências seguintes mostravam a possibilidade de utilizar o BSC como 

uma forma de gerenciar a estratégia e, desta evolução, foi descrito o artigo: Using 

the Balanced Scorecard as a Strategic Management System da HBR em 1996 

(MARÇAL, 2008). 

De lá para cá o BSC vem sendo amplamente difundido, sendo cada vez mais 

utilizado pelos mais diversos setores como ferramenta para melhorar as praticas 

gerenciais e garantir competitividade. O intuito é mobilizar a organização rumo ao 

cumprimento das estratégicas e orientar os processos gerenciais. Sua aplicação e 

benefícios vêm sendo relatados em diversos estudos recentes e sua prática vem 

sendo apoiada por importantes instituições. 

A proposta Kaplan e Norton trata-se de um sistema balanceado de objetivos e 

medidas que derivam de um processo hierárquico norteado pela missão e pela 

estratégia da organização. Assim, o Balanced Scorecard tem como objetivo 

esclarecer e traduzir a missão, visão e a estratégia da corporação por meio de 

objetivos e medidas tangíveis. Essa ferramenta, que busca integrar as estratégias 

aos processos, é utilizada para viabilizar os processos gerenciais críticos como a 

melhoria do feedback, o aprendizado estratégico e o alinhamento das  iniciativas à 

estratégia organizacional (KAPLAN; NORTON, 1997). 

O diferencial está no método de comunicação da estratégia e na associação 

das métricas aos ativos intangíveis. A comunicação da estratégica dentro de uma 

organização é uma tarefa de primordial importância para a gestão empresarial e 

reside na capacidade de unir o plano estratégico ao plano operacional, com a 
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finalidade de se alcançar os objetivos corporativos. O processo de comunicação da 

estratégia pelo BSC consiste em utilizar de maneira equilibrada um conjunto de 

indicadores de cunho financeiro e não financeiro que possibilitam a tradução da 

missão e da estratégia organizacional em ações (PRAZERES; LOPES; MEIRA, 

2013).  

Kaplan e Norton (1997) defendem que mobilizar e explorar ativos intangíveis 

ou invisíveis tornou-se muito mais decisivo do que investir e gerenciar ativos físicos 

tangíveis. Assim, a proposta é a medição de desempenho organizacional sob quatro 

perspectivas de forma equilibrada: financeira, clientes, processos internos e 

aprendizado.  

Na figura 05 podem ser vistas as características fundamentais do BSC. 

 

 

Figura 5 - Objetivos do BSC 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Kaplan e Norton (1996) fundamentam sua proposta na definição de uma 

estratégia comum a toda organização e na sua transposição para objetivos claros. 

Segundo os autores, o simples conhecimento das metas corporativas não é o 

suficiente para mudar o comportamento das pessoas. É preciso incentivar a aliança 

entre objetivos e medidas de nível individual às metas de longo prazo da empresa. 

Desta forma o scorecard corporativo propõe a definição de objetivos comuns e 

OBJETIVOS 
DO BSC

Comunicar a 
estratégia da 

empresa

Integrar metas de 
curto e longo prazo 

Garantir a 
implementação e 

feedback da 
estratégia

Evidenciar relações 
de causa e efeito

Utilizar indicadores 
de maneira 
equilibrada

Usar número 
limitado de 
indicadores
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temas a serem adotados por todas as unidades de negócio, promovendo uma 

sinergia que irá produzir um valor maior para a empresa. 

Ademais, o Balanced Scorecard, por agregar modelos de controle financeiro e 

não financeiro, propicia ao administrador uma fotografia fiel do desempenho da 

empresa. A medição permite que se evite um fracasso ou se confirme uma boa 

estratégia e que se faça uma avaliação de causa e efeito da estratégia estabelecida. 

Com isso, torna possível o acompanhamento e monitoramento dos resultados da 

empresa, de forma que se possa corrigir o rumo com agilidade e eficácia e que se 

possa rever estratégia caso essa não esteja gerando os resultados esperados 

(MARÇAL, 2008). 

Outro ponto positivo dessa aplicação é a estruturação geral de indicadores, a 

comunicação da estratégia a toda organização e o fortalecimento da importância de 

medir (MARÇAL, 2008). 

O objetivo dos sistemas de mensuração deve ser de motivar todos os 

executivos e funcionários a implementar com sucesso a estratégia de sua unidade 

de negócios (KAPLAN; NORTON, 1996). Seguindo essa premissa, o BSC permite 

descrever a visão de futuro e transmitir a estratégia de forma eficiente, através de 

um conjunto balanceado de medidas, mostrando que todos os funcionários podem 

contribuir para o sucesso da organização e dando foco aos esforços de mudança. 

A figura 06 demonstra a lógica de tradução da missão, visão e a estratégia da 

corporação por meio de objetivos e medidas tangíveis, conforme a proposta do BSC. 
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Figura 6 - O BSC no processo de implementação e monitoramento da estratégia 
Fonte: Adaptado Kaplan e Norton (2004, p.35) 

 

Conforme Kaplan e Norton (2000), o BSC possibilita um novo tipo de 

processo, o “loop duplo”, que integra a gestão operacional, usualmente focada no 

curto prazo com análise comparativa do orçamento previsto e realizado, à gestão 

estratégica. As informações geradas pelo BSC permitem monitorar o progresso 

relativo à estratégia e a alocação das ações corretivas, quando estas são 

necessárias. 

 

2.5.1 Construção e Implementação do BSC 

 

A operacionalização do BSC ocorre através da utilização de indicadores 

ligados aos objetivos estratégicos da organização. Esses indicadores buscam avaliar 

mais do que a visão financeira clássica, procuram mensurar e controlar os fatores 

não financeiros considerados preponderantes para o alcance dos objetivos 

organizacionais (PRAZERES; LOPES; MEIRA, 2013). A essência do método reside 

no equilíbrio entre as medidas de resultado e os vetores de desempenho futuro 

(MARÇAL, 2008). 

Para aplicação da metodologia do BSC deve-se primeiramente identificar os 

objetivos, metas e indicadores por perspectiva, sob uma construção lógica, a partir 

da missão e visão estratégica e de um estudo de cenários, identificando-se as 

vantagens competitivas (BARBOZA, 2011). Com os objetivos estratégicos definidos 

e alocados por perspectivas, cabe à instituição definir as relações de causa e efeito 

que umas exercem sobre as outras, construindo um mapa que represente fielmente 

a estratégia da instituição (PENHA; COSTA, 2012). 

Este processo envolve a identificação das iniciativas estratégicas exigidas e a 

destinação de recursos necessários para essas iniciativas. Deverão ser definidas as 

metas para cada objetivo e estabelecidos marcos de controle para os indicadores, 

que marcam o progresso em direção à obtenção das metas estratégicas da empresa 

(PATON et al., 2000).  

Além dos aspectos já citados, segundo Rigby (2009), para construção do BSC 

deve-se considerar a aproximação entre a visão de negócio e a estratégia da 

organização, identificando possíveis indicadores que melhor representem essa 
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conexão. A partir desta etapa, é preciso estabelecer objetivos que deem suporte a 

essa aproximação, desenvolvendo medidas efetivas capazes de serem atingidas a 

longo e curto prazo. Essas medidas devem ser aceitas por todos os membros da 

organização e devem-se criar mecanismos apropriados para o controle e possíveis 

correções que forem necessárias. 

A ampla participação dos executivos no processo de construção do BSC 

permite a incorporação de informações aos objetivos internos e proporciona maior 

entendimento das metas estratégicas de longo prazo da empresa. O processo inicia 

com o alto escalão de executivos que formulam objetivos financeiros e de 

relacionamento com clientes. Em seguida, mobilizaram-se talentos e informações 

nos outros níveis de gerentes, formulando-se objetivos dos processos de negócios 

internos e dos objetivos de aprendizado e crescimento (PATON et al., 2000). 

Partindo do conceito de que os objetivos e indicadores estratégicos de alto 

nível devem ser transformados em objetivos e indicadores para gerir unidades 

operacionais e pessoas, o scorecard conta com três níveis de informação. O 

primeiro nível descreve os objetivos, as medidas e as metas da empresa. O segundo 

transforma metas da empresa em metas para cada unidade de negócios. No terceiro 

nível, são as próprias equipes que devem articular seus objetivos em consistência 

com os objetivos da unidade de negócios e da empresa (PATON et al., 2000). 

Com o desdobramento das medidas estratégicas de alto nível em medidas 

específicas de nível operacional, as relações de causa e efeito podem ser 

representadas conforme a figura 7, com todas as perspectivas interagindo entre si, 

em relações de causa e efeito.  
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Figura 7 - BSC a tradução da estratégia em termos operacionais 

Fonte: Kaplan e Norton (1997) 
 

No processo de implantação e implementação do BSC é necessário que a 

empresa defina os seus temas, ou seja, suas medidas operacionais específicas, e 

construa o seu mapa estratégico. O mapa estratégico deve nomear os principais 

objetivos que derivam dos temas, além de definir as relações entre estes objetivos e 

os indicadores. Os indicadores são peças chave, pois indicam se a empresa está 

seguindo no rumo planejado, em busca do atendimento dos objetivos estratégicos 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

  Pinto (2005), ao falar da implementação do BSC, coloca que cada área da 

empresa poderá utilizar o seu próprio painel, apresentando a evolução dos seus 

respectivos indicadores de desempenho, suas metas e iniciativas. Essa metodologia 

permite que diretores, gerentes e demais funcionários conheçam os resultados 

alcançados, comparando-os com o que foi estabelecido no planejamento 

estratégico. 

Niven (2005) considera que a construção dos vínculos de causa e efeito, 

viabilizada por meio dos mapas estratégicos, permite comunicar a história da 
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estratégia da organização, sendo um importante passo na implementação do 

Balanced Scorecard.  

A metodologia apresentada por Kaplan e Norton para a construção de um 

Balanced Scorecard eficiente, incorporou o aprendizado obtido a partir da 

implementação deste sistema de gestão em diversas organizações. A partir de um 

estudo sobre a implantação da Estratégica via Balanced Scorecard, foram 

identificadas as melhores práticas que levaram as organizações a obterem sucesso 

e benefícios tangíveis, originando cinco princípios gerenciais a serem seguidos para 

orientação à estratégia (Kaplan e Norton, 2000): 

 PRINCÍPIO 1 - Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva  

 PRINCÍPIO 2 - Traduzir a estratégia em termos operacionais 

 PRINCÍPIO 3 - Alinhar a organização à estratégia 

 PRINCÍPIO 4 - Transformar a estratégia em tarefa cotidiana de todos 

 PRINCÍPIO 5 - Transformar estratégia em processo contínuo 

Kaplan e Norton (2006) identificaram que, dentre os cinco princípios de 

gestão identificados como importantes para a implementação bem sucedida da 

estratégia, a diferença mais significativa entre as empresas que obtiveram benefícios 

expressivos com o uso do BSC residia na etapa de alinhamento organizacional.  

 

2.5.2 Mapas estratégicos 

 

Os mapas estratégicos são representações gráficas, desenvolvidas a partir de 

sistemas de medição de desempenho, que demonstram as relações de causa e 

efeito através das quatro perspectivas do BSC. Os mapas funcionam como um 

arcabouço para conectar os ativos intangíveis à geração de valor para os acionistas 

nas perspectivas inter-relacionadas (KAPLAN; NORTON, 2004). Os objetivos 

estratégicos e os indicadores dispostos nas perspectivas, deixam claro como 

investimentos em infraestrutura ou no clima organizacional, por exemplo, podem 

agregar valor para o acionista (MARÇAL, 2008). A concepção do mapa estratégico 

pode ser vista na figura 8. 
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Figura 8 - Mapas estratégico - alinhamento dos ativos intangíveis à estratégia para criação 

de valor 
Fonte: Adaptado Kaplan e Norton (2004, p.54) 

 

A estrutura deixa clara a estratégia da organização e os valores que guiam as 

atividades, permitindo que os empregados compreendam como suas atividades 

contribuem para o sucesso estratégico (MAIA; OLIVEIRA; MARTINS, 2008). A 

compreensão da estratégia por todos os níveis da organização é fundamental para 

que se tenha êxito na sua implementação (NIVEN, 2005). 

Penha e Costa (2012) sugerem o processo de construção do mapa 

estratégico em quatro etapas básicas, conforme segue: 

1ª etapa - definição da estratégia; 

2ª etapa - identificação das perspectivas necessárias para desenvolver a 

estratégia; 

3ª etapa - definição dos objetivos estratégicos a serem alcançados em cada 

perspectiva; 

4ª etapa - vinculação de causa e efeito entre as perspectivas/objetivos. 

A partir da representação gráfica, os objetivos que compõem as perspectivas 

são traduzidos em indicadores e metas, que, por sua vez, serão alcançados a partir 
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de um conjunto de “iniciativas estratégicas” (KAPLAN; NORTON, 2004). Essa 

conexão está representada na figura 9. Desta forma, a estratégia pode ser vista 

como um processo contínuo e lógico que permeia toda a organização desde a 

declaração da missão, valores e visão, chegando até as iniciativas estratégicas. 

 

 
 

Figura 9 - Desdobramento do mapa estratégico – Painel de bordo 
Fonte: Adaptado Marçal (2008) 

 

O emprego dos mapas estratégicos facilita a descrição e a comunicação da 

estratégia, de maneira coerente e visível, através do detalhamento dos objetivos 

vitais da estratégia e da vinculação destes aos indicadores de desempenho.  

Kaplan e Norton (2000) colocam que o mapa estratégico, os indicadores de 

desempenho, as metas e as iniciativas formam o ferramental necessário para 

descrever o processo de criação de valor para os clientes a partir dos ativos 

intangíveis. 

Quintella (2004) corrobora com essa colocação, defendendo que o mapa 

estratégico transforma ativos intangíveis dos clientes em resultados financeiros, e 

mais, auxilia as organizações a verem suas estratégias de maneira coerente, 

integrada e sistemática.  

Na visão de Smith (2007), os mapas estratégicos são um excelente veículo de 

comunicação por ilustrarem quais processos são mais críticos na organização e por 

apresentarem como a melhoria nesses processos traz impactos positivos nos 

resultados financeiros e na satisfação dos clientes. 
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Na mesma linha dos outros autores, Barboza (2011) classifica os mapas 

estratégicos como uma ferramenta de comunicação extraordinária, que apresenta a 

direção que a organização deve seguir e que garante o alinhamento entre todos os 

elementos, aparentemente desencontrados, na história da organização. 

Para Marçal (2008), o mapa estratégico proporciona um meio lógico e 

abrangente para descrever a estratégia, tornando claro para todos qual é o resultado 

final pretendido pela organização. Outrossim, fornece subsidio para a tomada de 

decisão de priorização dos recursos necessários para o alcance de metas de longo 

prazo, através da identificação do potencial de geração de valor dos ativos 

intangíveis da organização.  

O mapa busca proporcionar a implementação bem sucedida da estratégia, 

apresentando seu plano de execução através das perspectivas e descrevendo como 

atenderá a cada um dos principais interessados (NIVEN, 2005). 

O mapa deve tornar explícito: o desenvolvimento das competências e da 

infraestrutura e o ajuste da cultura; os processos de negócio que devem ser 

executados com os níveis mais elevados de eficiência e eficácia; a proposição única 

de valor que será entregue ao mercado; o alcance dos objetivos econômicos 

conforme articulado com os stakeholders (MARÇAL, 2008). 

Constata-se, portanto, que os mapas estratégicos fornecem a base para a 

construção do BSC, sendo de extrema importância para o alinhamento e 

implementação da estratégia organizacional e, consequentemente, para o 

posicionamento competitivo da organização. 

 

2.6 BSC EM HOSPITAIS 

 

Conforme já apresentado no item 2.2, instituições hospitalares são complexas 

e dinâmicas e para uma adequada gestão destas inúmeras atividades que compõem 

o ambiente hospitalar, cada vez mais vem sendo discutida a necessidade de 

utilização de ferramentas estratégicas. A crescente preocupação com a melhoria da 

qualidade também tem aumentado a busca por conhecimento e aplicabilidade de 

ferramentas que atendam as necessidades das empresas do setor.  
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Neste cenário, o Balanced Scorecard se apresenta como uma alternativa para 

viabilizar o funcionamento eficiente da empresa em todas as áreas e fortalecer o 

envolvimento da equipe na direção das metas propostas.  

Segundo Inamdar et al. (2002) o BSC é uma valiosa ferramenta para 

gerenciamento desse tipo de ambiente, caracterizado  pela complexidade e com alto 

grau de incertezas.  A aplicação do modelo em organizações hospitalares permite 

ajustes, incorporando outras dimensões para melhor atender o perfil deste tipo de 

organização. Recomenda-se que o modelo contemple indicadores de estrutura, 

processos, resultados e aqueles relativos ao meio externo ou ambiente, de maneira 

que o conjunto expresse quantidade e qualidade que melhor atenda às 

necessidades em termos de uma administração efetiva, eficaz, eficiente com 

qualidade e produtividade (BITTAR, 2001).  

Uma das primeiras publicações do BSC na área de saúde foi em 1997 o 

artigo "Health Care Financial and Quality Measures: International Call for a Balanced 

Scorecard Approach", que tinha como premissa o forte consenso obtido em um 

workshop promovido pelo European Institute for Advanced Studies in Management a 

respeito de dois aspectos relacionados à gestão de saúde – alocação eficiente de 

recursos financeiros e apresentação de informações de qualidade para alocação 

eficiente de recursos da área da saúde (TELES, 2002).  

A preocupação com esses dois aspectos gerou uma convocação internacional 

para a adoção do Balanced Scorecard por organizações de saúde, como forma de 

apresentação de informações, externas e internas, com uma abordagem para 

indicadores de performance tanto financeiros como de qualidade. O argumento 

utilizado foi de que, em longo prazo, isto resultará em mercados de saúde mais 

eficientes e serviços de saúde de maior qualidade (TELES, 2002). 

Em 1998 os conceitos do BSC já estavam sendo aplicados em alguns 

hospitais dos Estados Unidos, entretanto de maneira bastante incipiente e pouco 

estruturada. Na época ainda não existiam publicações relatando o processo de 

implantação desta metodologia em hospitais. Neste cenário, Chow et al. (1998) 

desenvolveram um estudo que tinha como objetivo principal levantar informações 

que pudessem ajudar a adaptar os conceitos do BSC à peculiar realidade vivida nos 

hospitais. O estudo buscava destacar os possíveis benefícios da utilização do BSC 

em organizações de saúde e para isso contou com a participação de altos 

executivos de cinco grandes hospitais da Califórnia. 
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Anos mais tarde, foram publicados outros dois importantes estudos 

desenvolvidos no Canadá. O primeiro deles apresentado por Pink et al. (2001) 

retratou a penetração do modelo BSC na área da saúde. A experiência relatada no 

artigo foi patrocinada pela Ontário Hospital Association e iniciou em 1997. A tarefa 

compreendida no estudo era grandiosa e complexa, pois previa o envolvimento de 

145 unidades hospitalares e tinha como objetivo desenvolver um mecanismo de 

relatórios gerenciais para os hospitais desta região. O outro grande estudo, 

publicado por Chan e Ho (2000), pretendia explorar a amplitude da aplicação do 

modelo BSC nos hospitais do Canadá. O estudo contou com a participação de 121 

chefes executivos e buscou examinar a percepção dos executivos hospitalares a 

respeito deste modelo, identificar os fatores que levam os hospitais a desenvolver 

iniciativas de BSC e descobrir porque algumas implantações fracassaram na 

Califórnia. 

Muitos casos recentes de implantação do BSC na área hospitalar têm sido 

reportados na literatura. No entanto, um caso que merece destaque pelos 

excepcionais resultados é o do Duke Children's Hospital, em Durham, Carolina do 

Norte, EUA (MILIONES et al., 2001).  Em 1996 o hospital enfrentava uma grave crise 

institucional e financeira com queda nas receitas, aumento nas despesas, queda na 

produtividade, redução de serviços e o nível mais baixo de satisfação dos pacientes 

de todos os tempos. Buscando reverter a situação, a equipe executiva do hospital 

optou por desenvolver um Balanced Scorecard que conectava os resultados 

esperados no âmbito da qualidade clínica e empresarial em uma única plataforma. 

Quatro anos depois, em 2000, como resultado de uma bem sucedida 

implementação, houve uma redução de custos de quase 30 milhões de dólares, o 

que produziu uma mudança nos resultados de um prejuízo de U$ 11 milhões para 

um superávit de US$ 4 milhões (p.< 0,01). Os projetos, outrora abandonados, foram 

retomados e alinhados para o futuro da organização. A satisfação dos pacientes 

aumentou de 4,3 para 4,7 numa escala de 0,0 a 5,0 (p=0,05). A produtividade nas 

unidades de enfermagem aumentou de 71,0% para 100%. Durante o mesmo 

período, a satisfação dos funcionários saltou de 1,5 para 4,0 numa escala de 0,0 a 

5,0 (p<0,01). Como impacto na qualidade clínica, as readmissões caíram de 7,0% 

para 3,0%. 

Os relatos acima demonstram a crescente utilização do BSC pelos hospitais 

estrangeiros. Esse movimento tem se dado pela busca de melhores resultados e 
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pela intenção destes em tornarem-se organizações focadas na estratégia. Estudos 

têm descrito também as experiências da implantação do BSC em hospitais 

Brasileiros – Hospital Nove de Julho (SP) em 2002, Hospital Monte Sinai (MG) em 

2002, Hospital Divina Providência (RS) em 2004, Casa de Saúde São Lucas (RN) 

em 2011, dentre outros. 

Acerca da utilização do BSC nas organizações de saúde, Zelman et al. 

(2003), através de uma revisão bibliográfica, chegaram a diversas conclusões 

significativas: 

 O BSC é relevante, mas alterações fazem-se necessárias para que possa 

refletir a realidade organizacional e contextual; 

 O BSC vem sendo utilizado vastamente; 

 O BSC tem sua utilização relacionada com o gerenciamento estratégico; 

 O BSC necessita de inclusão de novas perspectivas; 

  O BSC potencializa a necessidade de informações válidas, compreensivas 

e oportunas. 

Os autores supracitados posicionam-se favoráveis a adoção do modelo por 

instituições de saúde, afirmando que a teoria e os conceitos do BSC são relevantes 

aos hospitais por permitirem a conexão de práticas, resultados, qualidade, valor e 

custos. Além disso, os autores veem o BSC como uma oportunidade para a gestão 

hospitalar projetar, desenvolver, desdobrar e dirigir um planejamento estratégico 

consistente com os princípios de gerência da qualidade total. 

Carvalho, Dias e Prochnik (2005) advogam pela implantação do BSC nas 

organizações hospitalares, afirmando que ele propicia o alinhamento da estratégia 

organizacional com os planos de ação e a gerência do desempenho, unindo visão, 

valores, princípios e operações cotidianas. Este alinhamento, segundo os autores, 

aproxima as atividades operacionais das administrativas, convergindo as ações em 

um direcionamento único que resulta em crescimento financeiro e de qualidade 

operacional.  

Apesar dos inúmeros benefícios relatados com a implementação do BSC, 

Kaplan e Norton (2000) descrevem algumas possibilidades de insucesso na 

implantação do BSC, são elas: 

1. Falta de comprometimento da alta administração; 

2. Envolvimento de poucas pessoas; 
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3. Encastelamento do scorecard no topo (estrutura top-down); 

4. Processos de desenvolvimento muito longos; 

5. Tratamento do BSC como projeto de área de sistemas; 

6. Contratação de consultores inexperientes; e 

7. Implantação do BSC apenas para fins de remuneração. 

Neste sentido, a literatura demonstra que as dificuldades encontradas na 

implantação do BSC também são vividas pelos hospitais (CARVALHO; DIAS; 

PROCHNIK, 2005). Os principais desafios da implantação do BSC em hospitais são 

citados pela literatura especializada (ZELMAN et al., 2003; SILVA; PROCHNIK, 

2005): 

 

a) Internos 

 

1. Conflito entre os interesses da administração e dos clínicos – cada grupo 

visa sua própria meta: recursos orçamentários x qualidade dos atendimentos; 

2. Conflito de interesses entre os diferentes grupos de clientes dos hospitais 

(usualmente médicos, planos de saúde e pacientes), levando as propostas de valor 

distintas; 

3. Baixo grau de difusão de métodos de mensuração do desempenho: os 

indicadores de desempenho são vistos como mais uma obrigação a cumprir. Há 

dificuldade na criação de medidores que possam subsidiar a gestão; 

4. Deficiências dos Sistemas de Informações Gerenciais: o modelo BSC exige 

o armazenamento (utilização) de uma quantidade substancial de informações do 

cotidiano da organização. Os hospitais, no entanto, dificilmente têm sistemas de 

processamento de dados capazes de fornecer as informações necessárias para 

sustentar decisões emanadas da gestão estratégica, o que propicia avaliações 

imprecisas, aumentando os conflitos acima listados. 

 

b) Externos: mudanças na regulamentação do setor, alteração na demanda, maior 

pressão competitiva. 

 

Chan e Ho (2000), tomando como base as experiências dos que já tinham 

implementado o Balanced Scorecard, destacaram os seguintes pontos críticos que 

poderiam levar ao fracasso: 
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- Falta de comprometimento da administração com o projeto; 

- Falta de conhecimento da ferramenta; e 

- Dificuldade na definição e medição dos indicadores de performance. 

Ainda no que se refere às dificuldades encontradas pelos hospitais, Silva e 

Prochnik (2005), apresentam suas considerações com base no estudo que 

examinou os indicadores contábeis utilizados em uma amostra de quinze hospitais 

de Belo Horizonte: 

 Os hospitais estão acostumados com a utilização de indicadores, 

entretanto não estão vinculados ao planejamento estratégico e nem são fruto de 

preocupação em medir seu desempenho; 

 Os hospitais estudados não possuem sistema de mensuração 

formalmente constituído e convivem com sistemas de informação problemáticos; 

 Há um desequilíbrio quantitativo e qualitativo entre os indicadores; 

 Falta de cooperação entre médicos e administradores.  

 

2.7 INDICADORES HOSPITALARES  

 

Indicadores hospitalares são instrumentos utilizados para medir o 

desempenho hospitalar, sendo úteis na avaliação da assistência prestada, na 

avaliação de custos e recursos, na verificação do grau de resolutividade dos 

serviços oferecidos e no planejamento das ações em saúde (APM e CRM/SP, 1992 

apud ANVISA, 2015)  

Segundo Soárez, Padovan e Ciconelli (2005), os indicadores hospitalares na 

prática podem ser aplicados para avaliar a estrutura, os processos e os resultados 

dos serviços de saúde. Para os autores, os indicadores funcionam como uma 

bússola e servem para acompanhar e orientar a trajetória desses serviços. No 

entanto, para realizarem adequadamente sua função, é importante que estejam 

atrelados a meta que se deseja atingir, pois sem esta meta perdem o sentido.   

Desta forma, os indicadores tornam-se úteis para mostrar desvio de uma 

situação considerada normal ou esperada, servindo como um importante sinalizador 

para que o processo em questão possa ser revisado, impedindo a instalação do 

problema. Também habilitam a monitorar os resultados dos pacientes como uma 

função que indica o desempenho da assistência (BORK, 2003).  

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/avalia/bibliografia/index.htm#1
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Sob a ótica da gestão da qualidade do cuidado, os indicadores são 

ferramentas essenciais que devem enfocar processos críticos, servindo tanto como 

instrumento para obtenção dos resultados esperados quanto à qualidade dos 

serviços prestados (JUNG; JACQUES, 2006) 

Para tanto, alinhar os sistemas de informação, a seleção de indicadores, os 

boletins de informação e, a cultura organizacional dos serviços de saúde, torna-se o 

ponto crucial na avaliação de desempenho do sistema de saúde, pois só assim, 

essas medidas serão usadas para promover as mudanças necessárias em prol do 

melhor desempenho (SOÁREZ; PADOVAN; CICONELLI, 2005). 

A importância da avaliação dos sistemas de saúde tem sido bastante 

discutida nos últimos anos. O movimento em busca de um sistema de desempenho 

para este segmento vem sendo objeto de estudo em vários países (SOÁREZ, 

PADOVAN; CICONELLI, 2005).  

Nos EUA, Estado de Maryland, foi conduzido pela Associação de Hospitais 

um estudo com 65 hospitais da região. O estudo, motivado por pressões federais e 

de grupos consumidores, tem como foco a qualidade do atendimento oferecido pelos 

hospitais e envolve, atualmente, a apreciação de nove indicadores de desempenho 

hospitalar: infecções hospitalares, infecção da ferida cirúrgica, taxa de necrópsias, 

taxa de reações transfusionais, mortalidade neonatal, mortalidade perioperatória, 

erros de medicação, taxa de cesarianas e taxa de readmissões (SUMMER, 1987 

apud JUNG; JACQUES, 2006). 

Depois disso, diversas estratégias de segurança vêm sendo implantadas com 

objetivo de reduzir os riscos e promover a qualidade nos serviços de saúde. A 

Agência AHRQ – Agency for Healthcare Research and Quality, do Departamento de 

Saúde e Serviços Humanos, do governo dos Estados Unidos da América, definiu 

indicadores de segurança do paciente a serem monitorados nos serviços de saúde 

(ANVISA, 2011). 

O sistema de saúde britânico por sua vez, utiliza desde 1985 o National 

Health Service, um sistema de avaliação computadorizado – “expert system" – com 

o objetivo de avaliar 14 regionais de saúde que, por sua vez, englobam 191 

autoridades distritais de saúde. O sistema trabalha com 450 indicadores de 

desempenho, alguns relacionados às entradas do sistema, como o número de 

enfermeiras comunitárias por mil pessoas idosas, alguns indicadores relacionados 

ao processo, como taxa de cirurgias de prótese de quadril por mil pessoas idosas, e 
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outros ainda relacionados ao resultado, como a mortalidade perinatal (JUNG; 

JACQUES, 2006). 

Nesta linha, a formação de uma vasta base de dados, que possa ser utilizada 

em estudos para esclarecer as práticas vigentes e orientar seus resultados e 

modificações no processo, têm sido também o propósito da Health Care Financing 

Administration do Ministério da Saúde dos EUA. Essa entidade, que financia os 

programas de assistência médica aos idosos ("Medicare") e aos carentes 

("Medicaid"), montou um programa para financiar estudos com a finalidade de avaliar 

a efetividade destes serviços (JUNG; JACQUES, 2006). 

O Canadá, após conferência do Instituto de formação em saúde e o Instituto 

de estatística realizado em 1998, adota um sistema de medidas para informar a 

situação de saúde e o desempenho do sistema de saúde. O objetivo do projeto foi 

fornecer informações que ajudassem as regiões a monitorar a saúde de suas 

populações e o funcionamento do sistema de saúde (CIHI, 2003). 

No Brasil, a preocupação em avaliar instituições hospitalares data da década 

de 40, mas somente na década de 90, com o advento do programa de organização 

da acreditação no Brasil, é que ações mais efetivas surgiram nesta direção 

(SCHIESARI; KISIL, 2003). Diversas iniciativas públicas e privadas surgiram a partir 

de então com objetivo de estabelecer medidas que pudessem avaliar os sistemas de 

saúde.  

O Datasus, órgão do Ministério da Saúde, através da página WEB 

(www.datasus.gov.br) disponibiliza na seção de informações de saúde, indicadores 

demográficos, socioeconômicos, de mortalidade, de morbidade e fatores de risco, de 

recursos e de cobertura.  

Outra fonte nacional disponível é a publicação - Indicadores básicos para a 

saúde no Brasil: conceitos e aplicações, da Rede Interagencial de Informação para a 

Saúde – RIPSA, uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e da Organização 

Pan-Americana da Saúde. 

 Instituída em 1996, a RIPSA articula órgãos de governo, instituições de 

ensino e pesquisa, associações cientificas e de classes, tendo em comum o objetivo 

de aperfeiçoar a produção, análise e disseminação de informações relativas às 

questões de saúde no país. A publicação supracitada, que teve sua primeira edição 

lançada em 2002, busca oferecer aos interessados no estudo das condições de 

saúde no Brasil, material destinado a orientar a utilização dos Indicadores e Dados 

http://www.datasus.gov.br/
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Básicos para a Saúde – IDB. Publicado de forma completa na Internet, o IDB 

compreende um amplo conjunto de indicadores construídos a partir de bases de 

dados e pesquisas de âmbito nacional, cobrindo diversos aspectos da saúde no 

país.  Estes 120 indicadores estão agrupados em seis categorias: demográficos, 

socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de risco, recursos e cobertura 

(RIPSA, 2008). 

Proadess é um modelo conceitual de avaliação de desempenho do sistema 

de saúde brasileiro, conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz. Neste sistema, o 

arcabouço político, o social e o econômico configuram condicionantes fundamentais 

que permeiam todo o funcionamento do sistema de saúde. Dentro deste contexto, o 

modelo busca identificar os determinantes associados aos problemas de saúde tidos 

como prioritários, evitáveis e passíveis de intervenção, a serem analisados 

considerando o seu impacto em diferentes grupos sociais. Com isso, a intenção do 

programa é garantir melhor planejamento em saúde e maior conhecimento da 

situação de saúde e seus determinantes (PROADESS, 2015). 

Segmentos específicos do setor saúde também têm se preocupado em 

estabelecer um conjunto básico de indicadores para acompanhar o desempenho de 

suas organizações dentro de realidades particulares. Alguns elegem os seus 

indicadores de uma forma bastante criteriosa e consensual, mas infelizmente nem 

todos aplicam o rigor necessário para a seleção desses instrumentos (SOÁREZ; 

PADOVAN; CICONELLI, 2005). Neste sentido, Silva (1998) coloca que, na área 

hospitalar há necessidade de aprender a construir, representar e interpretar os 

indicadores para poder controlar de maneira mais eficaz a qualidade e a 

produtividade de seus processos e resultados. 

Embora existam muitos guias que norteiam o que deve ser medido em 

relação à prática assistencial nos hospitais (ANVISA, ANS, Portaria nº 312, entre 

outros), Escrivão Júnior (2007) relata que pesquisadores têm sido unânimes quanto 

à complexidade envolvida na tarefa de selecionar indicadores financeiros adequados 

para apoiar a gestão dos hospitais. 

Goldstein e Ward (2004), em seu estudo, também relataram dificuldade de 

encontrar indicadores adequados para este tipo de organização. Na busca por 

indicadores que refletissem os efeitos das operações, relataram a taxa de ocupação 

e a proporção média da capacidade de camas utilizadas como medidas específicas 

para essas instituições, cujo uso é frequente nas pesquisas sobre saúde. 
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Em relação aos indicadores que avaliam a qualidade da assistência prestada, 

Jung e Jacques (2006) dissertam que os mais conhecidos são, principalmente, o 

tempo de permanência, a taxa de readmissão imediata, taxa de infecção hospitalar e 

complicações cirúrgicas. Costa e Lopes (2014), empenhados em operacionalizar um 

modelo de avaliação do desempenho hospitalar, utilizam como indicadores para 

avaliar a qualidade/efetividade dos cuidados prestados: mortalidade, complicações 

de cuidados e readmissões. Além disso, utilizam um indicador global da efetividade, 

o qual resulta de uma média ponderada destes três indicadores. 

Seguindo a mesma linha, Jung e Jacques (2006) colocam que os indicadores 

mais conhecidos para avaliar a qualidade da assistência à saúde prestada em 

hospitais são principalmente: a taxa de mortalidade, tempo de permanência, taxa de 

readmissão imediata, taxa de infecção hospitalar, complicações cirúrgicas e 

percentual de cesáreas. 

A ANS através do Programa Qualiss, previsto na Resolução Normativa nº 

275, institui um sistema de medição para avaliar a qualidade dos prestadores de 

serviço na saúde suplementar, por meio de  indicadores que possuem validade, 

comparabilidade e capacidade de discriminação dos resultados. A Anvisa e algumas 

associações da área da saúde como a ANAHP e o SINDHRIO, com objetivo de 

promover a avaliação dos serviços de saúde e facilitar as comparações de dados e 

informações dentro dos hospitais e entre hospitais, sugerem alguns indicadores 

operacionais e assistências que devem ser acompanhados nos hospitais. Dentre os 

indicadores recomendados, a taxa de ocupação, o tempo médio de permanência e a 

taxa de infecção foram os mais citados nos estudos consultados. 

Apesar deste visível processo de amadurecimento na área de avaliação dos 

sistemas de saúde, pesquisas acadêmicas revelam que poucos serviços de saúde 

dispõem de indicadores para gestão hospitalar e menos ainda os utilizam (MALIK; 

TELES, 2001). Hospitais são organizações complexas e, a primeira percepção que 

se deve ter ao elaborar um modelo de avaliação de desempenho para estas 

instituições, é que não é possível mensurá-las numa única dimensão (PINK et al., 

2001). Urge, portanto, a necessidade de propostas que subsidiem o planejamento e 

a implementação de uma sistemática permanente para avaliação dos serviços de 

assistência à saúde e dos processos de administração nos hospitais, estimulando-os 

a atingirem padrões mais elevados de desempenho (RAMOS; MIYAKE, 2010). 
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Inúmeros são os componentes a serem avaliados no sistema de saúde, tais 

como: o contexto, as demandas e necessidades, as ofertas de serviços, os 

processos assistenciais e administrativos, os resultados, a percepção dos vários 

clientes e, os impactos e efeitos locais e à distância (JUNG; JACQUES, 2006).  

Embora diversas variáveis possam ser avaliadas no gerenciamento de 

processos, as iniciativas revelam que o binômio produtividade e qualidade têm 

recebido destacada atenção no âmbito da gestão de processos hospitalares 

(NEPOTE, 2003; FELDMAN et al., 2005). Neste sentido, a Portaria n.º 1101/GM, do 

Ministério da Saúde de 12 de junho de 2002, a qual estabelece os parâmetros 

assistenciais do Sistema Único de Saúde (SUS), define “parâmetros de 

produtividade” como aqueles destinados a estimar a capacidade de produção dos 

recursos, equipamentos e serviços de assistência à saúde, sejam eles humanos, 

materiais ou físicos, salientando sua importância como instrumentos de 

planejamento, controle, regulação e avaliação do SUS. 

O uso de indicadores na área da saúde tem como principal objetivo melhorar 

a gestão e a qualidade da assistência oferecida. Eles devem ser capazes de 

fornecer informações em relação à conformação do sistema de saúde frente aos 

objetivos e metas de seus diferentes processos.  Por este motivo, quando bem 

administrados, os indicadores constituem ferramenta fundamental tanto para a 

gestão dos serviços de saúde como para a avaliação do sistema de saúde 

(SOÁREZ, PADOVAN, CICONELLI, 2005) 

 A eficiência do hospital está diretamente relacionada ao monitoramento 

sistemático das operações, o que permite o acompanhamento da evolução ao longo 

do tempo.  Neste contexto a utilização de indicadores de desempenho proporciona 

aos gestores hospitalares evidências sobre as práticas existentes, possibilitando 

identificar oscilações no planejamento e prever melhoras no desempenho futuro 

(VIEIRA, 2008). O acompanhamento dos resultados estimula a melhoria contínua 

nos processos e da gestão como conseqüência (SOÁREZ; PADOVAN; CICONELLI, 

2005). 
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2.8 MODELOS DE BENCHMARKING PARA INDICADORES HOSPITALARES 

  

No processo de análise de indicadores a comparação com outras empresas 

do mesmo setor ou segmento é uma técnica importante para que os gestores 

consigam visualizar qual a situação da organização em relação aos seus 

competidores. Essa técnica é conhecida como benchmarking e com ela é possível 

identificar atividades e/ou operações que necessitem ser melhorados (VIEIRA, 

2008). 

Bittar (2001) define Benchmarking como um instrumento gerencial que, de 

uma maneira simplista, pode ser entendido como o ato de comparar 

sistematicamente informações.  

Nos últimos anos a utilização deste processo tem sido verificada na área da 

saúde. Com a proposta de comparar as organizações através de indicadores, 

criaram-se diversas associações que tem como propósito melhorar os níveis de 

desempenho das organizações de saúde.  Dentre elas pode-se citar a Anahp, o 

SindhRio, o CQH, o Sipageh e o Programa Proqualis. 

A ANAHP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, foi fundada em 2001, 

com o objetivo de promover a qualidade da assistência médico-hospitalar no Brasil, 

por meio de iniciativas inovadoras e modelos de excelência. A associação, que hoje 

conta com 60 hospitais, desenvolveu em 2003 o programa SINHA - Sistema 

Integrado de Indicadores Hospitalares da ANAHP - com o objetivo de estimular e 

capacitar os hospitais para a utilização de indicadores padronizados como 

ferramenta gerencial e desenvolver referências adequadas visando à execução de 

análises comparativas. O sistema proporciona indicadores sobre desempenho 

financeiro, operacional e de recursos humanos das Instituições. Desde 2008 os 

indicadores consolidados dos Hospitais Membros são publicados por meio da 

revista Observatório ANAHP. A revista, que tem publicação anual, é uma ferramenta 

importante para consulta e benchmark do setor (ANAHP, 2015). 

No mesmo caminho, em 2009, é idealizado e lançado pelo SINDHRIO, o 

Programa Farol de Indicadores de Saúde. A proposta é uma ferramenta de gestão 

de indicadores,  ambientada em interface simples, que comporta a padronização e a 

centralização das informações assistenciais e administrativas de todas as 

instituições participantes. O principal objetivo do programa é instaurar no segmento 

a cultura da qualidade e a melhora contínua dos serviços prestados, a partir do 
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monitoramento permanente e da comparação entre as instituições de saúde. O 

programa conta com a participação de 31 hospitais, a maioria localizado no estado 

do Rio de Janeiro, e dispõe de 14 indicadores de desempenho Hospitalares (7 

Administrativos e 7 Assistenciais) (SINDHRIO, 2015). 

O Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH) é um programa de 

adesão voluntária, criado em 1991 no estado de São Paulo, que tem como objetivo 

contribuir para a melhoria contínua da qualidade hospitalar. A idéia do programa é 

estimular a participação e a auto-avaliação, com foco educacional e incentivo à 

mudança de atitudes e de comportamentos. O programa conta hoje com cerca de 

200 participantes, sendo que alguns são fora do estado de São Paulo.  Assim como 

os demais programas, o CQH conta com uma série de indicadores e periodicamente 

os resultados dos hospitais membros são apresentados e comparados (CQH, 2015). 

O SIPAGEH - Sistema de Indicadores Padronizados para Gestão Hospitalar - 

criado em 1998, por iniciativa de um grupo de hospitais do Rio Grande do Sul, 

constitui-se de um sistema estruturado, periódico, permanente e gratuito para 

avaliação de desempenho de hospitais. Sua estrutura foi idealizada a partir de um 

conjunto de indicadores hospitalares, que pudesse ser utilizado para fins de 

comparação de desempenhos de gestão da qualidade assistencial e administrativa e 

que servisse para geração de planos de melhoria. O sistema, sob coordenação da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, dispõe de 17 indicadores divididos em 4 

áreas (clientes, recursos humanos, assistência e desempenho) e conta com a 

participação 160 hospitais (SIPAGEH, 2015).  

O programa do Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e 

Segurança do Paciente (PROQUALIS) foi criado em 2009. Vinculado ao 

ICICT/Fiocruz e com o financiamento do Ministério da Saúde, o PROQUALIS é um 

portal voltado para a produção e disseminação de informações e tecnologias em 

qualidade e segurança do paciente. Seu objetivo é ser uma fonte permanente de 

consulta e atualização para os profissionais de saúde, contribuindo assim para o 

aperfeiçoamento das práticas de saúde (PROQUALIS, 2015).  

Conclui-se, portanto, que o benchmarking é uma importante iniciativa, pois 

propicia o compartilhamento de conhecimento entre as organizações, com o intuito 

de proporcionar mudanças e melhorias nos sistemas de indicadores e processos 

gerenciais (COSTA; FORMOSO, 2011). 
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3 METODOLOGIA 

 

Brito (2009) coloca que a metodologia envolve a descrição da trajetória a ser 

seguida para a execução da pesquisa, delineando tipo de método e técnicas de 

produção, contexto empírico e os interlocutores do estudo. 

O propósito deste capítulo é apresentar os meios e procedimentos utilizados 

para alcançar os objetivos propostos. O capítulo contempla a definição quanto à 

natureza da pesquisa e o método utilizado para desenvolvimento do estudo. Além 

disso, apresenta as fases do estudo e esclarece como os dados foram obtidos e 

analisados, abordando toda estruturação do método de trabalho.  

 

3.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Método científico é um caminho, uma forma, uma lógica de pensamento 

(Vergara, 2014). Tomando como base os conceitos apresentados por Vergara 

(2014), esta pesquisa foi caracterizada como etnográfica. Este método, apropriado 

da Antropologia, exige do pesquisador contato direto e prolongado com seu objeto 

de estudo e utiliza como ponto de partida o referencial teórico, mas não é limitado a 

ele, confrontando teoria com prática o tempo todo. 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

Para definição do tipo de pesquisa que será desenvolvida, toma-se como 

base a taxionomia apresentada por Vergara (2014), que a qualifica em relação a 

dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.  

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa aplicada e intervencionista. 

Aplicada porque foi motivada pela necessidade concreta de resolver o problema do 

desdobramento dos indicadores estratégicos na empresa estudada. Intervencionista 

porque tem como principal objetivo interferir na realidade estudada para modificá-la.  

Conforme descreve Vergara (2014), a característica da pesquisa aplicada é a 

finalidade prática, o que a diferencia da pesquisa pura, motivada basicamente pela 

curiosidade intelectual do pesquisador. A pesquisa intervencionista, segundo a 

autora, tem o compromisso de não somente propor soluções aos problemas, mas 
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também de resolvê-los efetiva e participativamente. Sob este aspecto, pode-se dizer 

que a pesquisa em questão enquadra-se nos dois itens descritos, uma vez que 

pretende aplicar uma ferramenta para resolver um problema.  

Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa-ação, bibliográfica, documental 

e estudo de caso. Pesquisa-ação, uma vez que é uma pesquisa aplicada que supõe 

intervenção participativa na realidade social. Bibliográfica porque se desenvolve com 

base em material publicado em livros e periódicos, fornecendo instrumental analítico 

para pesquisa. Documental porque se valerá de dados e documentos internos do 

Hospital Alfa que digam respeito ao objeto de estudo. Estudo de caso único porque 

é circunscrito a uma unidade hospitalar específica e tem caráter de profundidade e 

detalhamento. 

Conforme Brito (2009), a pesquisa-ação envolve pesquisadores e 

pesquisados e articula produção de conhecimento e formação, na medida em que 

possibilita aos partícipes tanto a produção sistemática do saber, quanto à vivência 

de processos de autoformação.   

Coughlan e Coghlan (2002) colocam que na pesquisa-ação os membros da 

situação investigada não são apenas objeto de estudo, mas sim participantes da 

resolução de um problema. Ainda segundo os autores, o objetivo da pesquisa nesta 

metodologia é construir e testar teoria na ação, onde o pesquisador está imerso no 

ambiente e age como agente facilitador da mudança. 

Em relação ao estudo de caso, Gil (2002) coloca que é o estudo amplo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. Esta metodologia contribui para o conhecimento do fenômeno 

organizacional, permitindo uma visão das características significativas de eventos, 

tais como os processos organizacionais e gerenciais. A essência está em esclarecer 

decisões ou grupo de decisões, por que elas foram tomadas, como elas foram 

implementadas e que resultados foram obtidos (YIN, 2005). 

O estudo de caso único é adequado em diversas situações. Tomando como base 

os fundamentos lógicos apresentados por Yin (2005), optou-se pelo estudo de caso 

único, por entender que o caso é representativo ou típico, isto é, por ser um caso 

comum e habitual seus resultados seriam úteis a um grande número de 

interessados. O modelo concebido foi aplicado em um hospital privado do Rio de 

Janeiro. Alguns fatores contribuíram nesta escolha: 
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 A organização em questão recentemente passou por uma mudança em 

seu posicionamento estratégico. Esse contexto favorece a aplicação de 

ferramentas de gestão que estruturem as ações rumo aos novos objetivos 

estratégicos, garantindo, assim, o cumprimento da missão e visão da 

organização. 

 A pesquisadora trabalhava nesta instituição no momento do 

desenvolvimento desta pesquisa, estando lotada na área de qualidade, que 

desenvolve, dentre outras funções, a assessoria da direção na tomada de 

decisão e apoio ao desdobramento do planejamento estratégico. A área de 

qualidade também é responsável por acompanhar e auxiliar os gestores na 

avaliação de resultados. Conforme citado por Uchoa (2013), o 

estabelecimento de bons indicadores exige percepção, objetividade e 

conhecimento da realidade da organização. 

 A pesquisadora tem conhecimento da estratégia e dos processos do 

hospital, têm acesso às informações e possui contato direto com a direção, 

equipes gerenciais e operacionais, o que contribui para aplicação do 

modelo proposto. 

 

A receptividade da direção do hospital em apoiar a realização deste trabalho 

foi, sem dúvida, de extrema importância para construção do material que será 

apresentado nesta pesquisa. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Este tópico apresenta as etapas desenvolvidas durante a pesquisa para 

atingir os objetivos desejados. 

O trabalho iniciou com a definição da situação problema e a contextualização 

do tema, partindo-se, então, para a definição do objetivo geral e dos objetivos 

específicos. Nesta etapa inicial foram definidas também questões de pesquisa 

relacionadas a cada um dos objetivos. Para responder às questões de pesquisa 

foram identificados os principais conceitos, delineando quais deveriam ser os temas 

abordados na revisão de literatura.  
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A definição de temas a serem abordados direcionou a busca do material 

bibliográfico a ser utilizado no estudo. A partir destes temas foram escolhidas 

algumas palavras chaves ou termos-chaves que foram utilizados nos motores de 

busca. Houve uma análise bibliográfica do material encontrado conforme descrito no 

tópico 3.3.1.  

 Na etapa de revisão de literatura, buscou-se relacionar o objeto de estudo ao 

seu contexto, partindo da análise de fontes científicas sobre o tema. Buscou-se 

conhecer as teorias e práticas desenvolvidas sobre o tema no Brasil e no exterior, 

com a finalidade de construir embasamento teórico para concepção do modelo desta 

pesquisa.  

 As informações extraídas desta etapa foram categorizadas formando uma 

grande base de conhecimento sobre cada um dos principais conceitos relacionados 

ao tema da pesquisa.  Todo conhecimento adquirido durante a revisão da literatura 

possibilitou a concepção do modelo conceitual para solucionar a situação problema 

desta dissertação. 

A fase seguinte consistiu na organização das etapas do trabalho necessárias 

para construção do painel de bordo e estruturação do sistema de medição. As 

etapas, demonstradas na figura 10, tomam como base os conceitos da pesquisa 

ação onde há interação do pesquisador e dos demais membros envolvidos na 

resolução da situação problema.  
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Figura 10 - Fases para construção do modelo proposto 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Importante ressaltar que houve uma fase anterior a esta pesquisa, a qual foi 

conduzida pela direção geral do hospital e contou com a participação dos líderes de 

cada área. Nesta fase foi redefinida a missão, visão e valores do hospital e foram 

estabelecidos os objetivos estratégicos considerando a análise da matriz SWOT.  

As etapas ilustradas na construção do painel de bordo estão detalhadas a 

seguir: 

Fase 1: Tomando como base o perfil da instituição e seu planejamento 

estratégico, foi avaliado quais as perspectivas deveriam fazer parte do mapa 

estratégico. 

Fase 2: Em posse do planejamento estratégico institucional foi definido o 

objetivo resultante e os direcionadores para cada uma das perspectivas definidas na 

etapa anterior. O trabalho teve inicio pelo objetivo resultante, passando-se então 

para seleção dos objetivos direcionadores a ele relacionados. O começo se deu pela 

parte superior do mapa estratégico. 

Fase 3: Foi feita a seleção dos indicadores que melhor representam o 

atingimento do objetivo resultante e dos objetivos direcionadores, listados na fase 

anterior. Cada indicador foi acompanhado da sua meta. Nesta etapa também foram 
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correlacionadas as iniciativas necessárias para atingir cada um dos objetivos 

direcionadores. 

Fase 4: Nesta fase foi organizado o painel de bordo, fazendo conexões entre 

as medidas de desempenho. Foram identificadas para cada perspectiva as relações 

críticas entre os indicadores, assim como a relação entre eles e as outras 

perspectivas do scorecard. Essa etapa buscou garantir a comunicação da estratégia 

para toda a organização. 

As etapas citadas para construção do painel de bordo se deram por meio de 

reuniões entre a Qualidade e a Direção do hospital, onde ao final destas 5 etapas 

obteve-se: 

 Uma lista de objetivos para cada perspectiva, acompanhada da descrição 

detalhada das iniciativas; 

 Uma descrição dos indicadores (resultantes e direcionadores) com metas 

definidas para cada objetivo;  

 Um material para ser exposto nos setores apresentando os objetivos, 

indicadores e metas em cada perspectiva e suas inter-relações. 

Ao final da confecção deste material, foi realizada uma apresentação para as 

lideranças de área que puderam sugerir adequações e contribuições no trabalho 

realizado. Após a realização dos ajustes, o material foi disponibilizado para as 

lideranças que ficaram com a responsabilidade de apresentá-lo para suas equipes, 

deixando-o disponível para consulta em todas as áreas através do painel de gestão 

à vista. 

A estruturação do sistema de medição foi realizada paralelamente à 

construção do painel de bordo e incluiu a pesquisa de indicadores hospitalares, para 

cada setor, em diferentes fontes: material científico (artigos, publicações, books), 

legislação, site de hospitais, programas de indicadores hospitalares e através de 

benchmarking entre os hospitais da rede, por meio de consulta em sistema próprio. 

O resultado desta pesquisa foi organizado em uma tabela, a qual conta com uma 

coluna que mostra se o indicador faz parte ou não do sistema de medição de 

desempenho do Hospital Alfa.  

Os indicadores do Hospital Alfa foram divididos pelo nível hierárquico, e serão 

apresentados no capítulo 4, separados conforme o setor do hospital.  
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Ao final das etapas, os dados foram organizados e foi realizada a análise dos 

resultados, avaliado se os objetivos do trabalho foram alcançados, se as questões 

de pesquisa foram respondidas e se a situação problema foi solucionada. 

Na conclusão, foi feita uma síntese do que foi apresentado no decorrer desta 

dissertação e avaliando se as expectativas foram atendidas, verificando que outros 

pontos podem ser abordados em pesquisas futuras. 

  

3.3.1 Análise Bibliográfica 

 

Na primeira parte do trabalho, foi desenvolvida uma extensa revisão 

bibliográfica, onde se buscou fontes de referência sobre os temas-chaves da 

pesquisa e sua aplicação no segmento hospitalar. Dentre os temas pesquisados 

estavam os seguintes: gestão estratégia, gestão hospitalar, qualidade, medição de 

desempenho, Balanced Scorecard e indicadores. A operacionalização desta 

pesquisa bibliográfica consistiu em aplicar essas palavras-chave nos mecanismos 

de busca. 

A pesquisa nos portais de busca ocorreu durante os anos de 2014 e 2015. Foi 

utilizada como fonte de pesquisa algumas bases de dados do periódicos da CAPES 

(www.periodicos.capes.gov.br) e outras fontes conforme segue:  

 

 Scopus; 

 Science Direct; 

 Scielo; 

 PubMed 

 Biblioteca Virtual em Saúde: BSV (BIREME); 

 LILACS – Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

 Materiais publicados em Eventos e Congressos  

 Livros 

 Materiais técnicos  

 

Obteve-se então um levantamento do material bibliográfico relacionado ao 

tema do estudo. O passo seguinte constituiu do refinamento deste material, fazendo 

a seleção do material a ser utilizado. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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3.3.2 Determinação do objeto de estudo e amostra 

 

O objeto de estudo é um hospital privado, cirúrgico e maternidade, da zona 

sul do Rio de Janeiro. O hospital é integrante da rede Gama, que faz parte de um 

dos maiores e mais importantes grupos de saúde do mundo. A rede Gama conta 

com uma rede própria de 31 hospitais no Brasil, concentrados principalmente na 

região sudeste do país. 

O universo da pesquisa compreende o corpo gerencial do Hospital Alfa. 

Assim, foram envolvidos na construção e na aplicação do modelo proposto a 

Diretora Geral do Hospital e todos os coordenadores de área. Fazem parte do corpo 

gerencial do Hospital Alfa 30 líderes setoriais, 1 diretora geral, 1 diretora médica e 1 

administradora.  

A escolha da amostra se deu utilizando o método de julgamento. Conforme 

Anderson, Sweeney e Williams (2007) a amostragem de julgamento é uma técnica 

de amostragem não probabilística que pode ser utilizada quando a pessoa que 

conhece mais profundamente o tema do estudo escolhe os elementos que julga 

serem mais representativos da população.  

Farão parte do modelo proposto os indicadores dos seguintes setores: UTI 

Adulto, UTI Neonatal, Centro Cirúrgico (CC), Complexo materno-infantil (que inclui 

Emergência obstétrica, maternidade e berçário), Unidade de Internação (UI), 

Fisioterapia, Faturamento, Atendimento, Hotelaria, Manutenção, Engenharia Clínica, 

Tecnologia da Informação (TI), Recursos Humanos (RH), Central de Material e 

Esterilização (CME), Farmácia, Nutrição, Segurança do Trabalho, Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e Ouvidoria. Estes setores foram 

selecionados para fazer parte do modelo, pois realizam acompanhamento e análise 

mensal de seus indicadores e realizam a apresentação destes na reunião de 

resultados. Essas reuniões têm o objetivo apresentar aos coordenadores os 

resultados de todas as áreas do hospital. 

Alguns setores/serviços como laboratório, serviço de apoio diagnóstico e 

terapêutico, fonoaudiologia e psicologia não foram contemplados no estudo. Estes, 

embora façam parte do rol de serviços do hospital, são serviços terceiros que ainda 

não fazem a apresentação de seus resultados nas reuniões mensais; por isso, não 

fazem parte do foco deste trabalho.  
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Para realização de benckmarking com os hospitais da rede, foram 

selecionados, também através de amostragem de julgamento, 8 hospitais dos 31 

que fazem parte da rede própria. Foram escolhidos hospitais da região sudeste (4 

deles localizados no estado de São Paulo e 4 no estado do Rio de Janeiro). 

  

3.3.3 Investigação e Coleta de Dados 

 

A fonte de coleta de dados bibliográfica se deu através de livros, artigos, 

dissertações, teses, publicações em congressos, dentre outras fontes de consulta. 

A fonte de coleta de dados de natureza documental constituiu de documentos 

internos do hospital, como: apresentações de resultados, planejamento estratégico, 

relatórios, apresentação de processos e outros.  Também foi utilizado como fonte de 

coleta de dados um sistema próprio da Rede Gama, que permite a visualização de 

todos os indicadores mensurados pelos outros hospitais desta rede. 

Para análise dos dados foram realizadas reuniões com a direção do hospital e 

com os líderes de área. 

 

3.3.4 Tratamento dos Dados 

 

Por se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa não foram aplicadas 

técnicas estatísticas. Conforme Creswell (2007), a pesquisa qualitativa é 

essencialmente interpretativa onde o pesquisador tem um papel fundamental na 

análise dos dados, se utilizando de métodos interativos e humanísticos, baseados 

na observação. 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, uma vez que não permite traduzir 

suas principais questões em aspectos numéricos.   A análise dos dados se deu 

então pela interpretação dos fenômenos observados na aplicação do modelo 

proposto, correlacionando os resultados alcançados ao objetivo do estudo. 

Para tratamento dos dados será utilizado o método de análise de evidências 

proposto por Yin (2005) de construção da explanação. Segundo o autor, esse 

método deve ser utilizado quando se deseja explicar um fenômeno, sendo 

normalmente relatado sobre forma de narrativa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo apresenta os resultados das etapas descritas na metodologia e 

demonstrar como foi feitaa aplicação do modelo proposto no Hospital Alfa. 

4.1 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO  

 

O Hospital Alfa está localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Fundado em 

1947, iniciou suas atividades como maternidade e passou por diversas 

transformações até tornar-se um hospital geral.  Em 2004 o Hospital optou por 

fechar a maternidade dando foco ao paciente cirúrgico de alta complexidade. Em 

2008 o hospital foi adquirido pela maior operadora de saúde privada do Brasil. O 

posicionamento estratégico definido inicialmente foi de hospital cirúrgico geral com 

foco no público de classe A. Em 2010 e 2011 foram feitas novas aquisições pela 

operadora que, no final de 2012, passou a fazer parte de uma multinacional norte-

americana do setor de saúde com atuação em mais de 126 países.  

Em 2013 a alta administração corporativa definiu pela reabertura da 

maternidade e pelo foco em pacientes cirúrgicos de baixa e média complexidade. A 

partir de então, o hospital passou por sucessivas obras de expansão/modernização, 

as quais têm previsão de finalização em 2016.   

 O Centro Cirúrgico foi o primeiro setor a ser completamente reformulado, 

ganhando uma nova estrutura com investimento na modernização do parque 

tecnológico. A maternidade, inaugurada em setembro de 2013, foi planejada para 

oferecer um tratamento diferenciado e humanizado, sendo reservado um andar 

somente para internação de gestantes. Para as gestantes que optam pelo parto 

natural, o hospital dispõe também de um quarto de pré-parto/parto todo equipado, 

localizado fora do centro cirúrgico. Todos os andares de internação já tiveram o 

processo de revitalização concluído. Atualmente o Hospital Alfa conta com 82 leitos 

e tem projeção de chegar a 91 leitos em dezembro de 2015. 

Desde 2013 o Hospital Alfa caracteriza-se por ser um hospital cirúrgico de 

baixa e média complexidade e maternidade de alto-risco. Sua estrutura contempla 

um centro cirúrgico com 6 salas onde são realizados uma média mensal de 380 

cirurgias mês e 130 partos. O hospital possui também uma sala para pequenos 

procedimentos onde são realizados cerca de 125 procedimentos/mês. O hospital 
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conta com uma emergência obstétrica composta de 3 box e um consultório de 

atendimento. O hospital tem serviço de UTI Adulto e Neonatal. Os 82 leitos estão 

distribuídos da seguinte forma: 6 leitos de UTI Adulto, 12 de UTI Neonatal, 16 leitos 

de maternidade, 1 quarto pré-parto/parto, 02 leitos VIPS, 40 leitos de internação, 5 

Leitos de Day Clinic1. O hospital apresenta uma média de 600 internações/mês. O 

quadro de funcionários no momento da pesquisa era composto de 360 

colaboradores. O organograma da organização pode ser visualizado na figura 11. 

Os processos principais e os processos de apoio que fazem parte do hospital, 

assim como os clientes e resultados pretendidos podem ser observados no 

macroprocesso da instituição que se encontra no apêndice A. Na apresentação do 

macroprocesso, destacam-se no centro os processos fundamentais, que são 

aqueles relacionados à assistência ao paciente (diagnóstico, admissão, 

procedimentos/intervenções, tratamento e alta). Na parte inferior aparecem os 

processos de apoio, que são fundamentais para dar suporte a estrutura assistencial 

e obter os resultados desejados.  

Além dos investimentos em infra-estrutura e na capacitação da equipe, o 

Hospital Alfa preza pela qualidade no atendimento e pelo cuidado ao paciente 

através da promoção de um ambiente seguro.  

A cultura de Qualidade e Segurança é vista como é prioridade estratégica na 

organização, que estruturou seus processos com base nos parâmetros nacionais de 

qualidade, utilizando como guia o Manual Brasileiro de Acreditação. No final de 

2011, o hospital deu início ao seu processo de Acreditação Hospitalar, obtendo em 

2012 o selo de hospital acreditado pela ONA. Ao final de 2014 o hospital conquistou 

o selo de Acreditado Pleno (ONA 2), consolidando assim a sua dedicação rumo à 

excelência. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Day Clinc, também conhecido como Hospital dia é, conforme definição da portaria nº 312 de 2002, 

uma unidade hospitalar onde os pacientes recebem cuidados de saúde de forma programada, 
permanecendo durante o dia sob cuidados médicos e não requerendo estadia durante a noite. 
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Figura 11 - Organograma Hospital 

            Fonte: Elaborado pelo autor  
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4.1.1 Planejamento estratégico 

 

 Frente às novas decisões coorporativas de mudança no posicionamento 

estratégico do hospital, a direção viu a necessidade de reunir as lideranças setoriais 

para elaboração do planejamento estratégico do hospital.  

Assim, em novembro de 2013, foi realizada uma reunião para definição da 

nova missão, visão e estratégia do hospital e para revisão dos valores. O primeiro 

passo neste processo foi o mapeamento das oportunidades e ameaças do ambiente 

externo e das forças e fraquezas do ambiente interno, a partir da análise SWOT. A 

partir destas identificações e entendendo o posicionamento desejado pela 

administração coorporativa, foi possível revisar e propor ações rumo aos novos 

objetivos. Foram formulados a missão, a visão e o posicionamento estratégico, os 

quais estão apresentados a seguir.  

   Missão: Prestar assistência médica de qualidade com segurança, respeitando 

os preceitos éticos e morais, e garantir a sustentabilidade do negócio.  

 Visão: Ser referência em atendimento médico hospitalar de media e baixa 

complexidade cirúrgica e de alta complexidade obstétrica e neonatal, com a melhor 

relação custo/qualidade na cidade no Rio de Janeiro. 

Posicionamento estratégico: Posicionar-se como hospital cirúrgico de 

mercado, de media e baixa complexidade, com Maternidade e Emergência 

Obstétrica, suporte de UTI adulto e neonatal, com a melhor relação custo/qualidade 

na assistência da cidade do Rio de Janeiro. 

 

4.2 APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO  

 

Com a definição do planejamento estratégico, o Hospital Alfa já sabia quais 

eram os objetivos a serem perseguidos. Os setores, pautados no sistema de 

qualidade, já tinham por hábito o acompanhamento e a apresentação mensal de 

alguns indicadores. Entretanto, a relação entre o estratégico, tático e operacional 

ainda não estava clara na organização. Faltava integração entre as métricas e um 

pensamento sistêmico das relações de interdependência. As informações geradas 

não permitiam uma análise acurada dos dados nem uma conexão clara com as 

diretrizes estratégicas.  
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Mais do que atingir resultados satisfatórios para sua unidade/setor, era 

preciso pensar no todo; era preciso entender como um processo impactava no outro 

para poder desenvolver analises consistentes e traçar ações efetivas em busca de 

melhores resultados para organização. Diante disso, identificou-se a necessidade de 

aprimorar o sistema de medição de desempenho para melhorar análise e 

interpretação dos dados, subsidiando então um processo gerencial completo e 

eficaz. 

Para implantação de um sistema de medição estruturado e adequadamente 

relacionado à estratégia é necessário que os macro-processos da organização 

estejam identificados e que haja entendimento de como estes contribuem para a 

missão da organização como um todo. É preciso também compreender a relação 

entre os processos, tomado como ponto de partida a descrição dos 

processos/atividades de cada setor. Conforme Ramos e Miyake (2010), a promoção 

da visão sistêmica nas organizações hospitalares e o seu desdobramento através da 

gestão por processo indicam o caminho a ser percorrido para alcance de melhores 

resultados. 

Para estruturar de maneira clara os objetivos estratégicos e seus indicadores 

resultantes e direcionadores, foi definido pela construção de um painel de bordo, a 

partir da metodologia do BSC. Além disso, ficou definido pela revisão de todos 

indicadores setoriais para que os mesmos passassem a apresentar dados que 

fossem relevantes aos objetivos do hospital. A relevância do indicador, conforme 

colocam Soares, Pavadon e Ciconelli (2005) está associada à utilidade da medida 

em relação à tomada de decisão e a sua resposta em relação às prioridades. Neste 

sentido a Joint Commission International (JCI)2, coloca que um processo de melhoria 

bem definido e gestão da qualidade incorporam medidas significativas e relevantes.  

 

4.2.1 Construção do painel de bordo 

 

O projeto de construção do Painel de Bordo teve inicio no primeiro semestre 

de 2015 e ocorreu por meio de algumas reuniões entre a Qualidade e a Direção do 

hospital.  

                                                           
2 A JCI é uma organização que avalia o desempenho das instituições de saúde conforme os mais 
altos padrões internacionais de referência, lidando com todos os aspectos da acreditação, do 
atendimento de qualidade e da segurança do paciente. 
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A primeira fase consistiu na identificação das perspectivas necessárias ao 

mapa estratégico. Confrontou-se a adequação do modelo tradicional apresentado 

por Kaplan e Norton e dos modelos encontrados na literatura aplicados em 

organizações hospitalares, com os objetivos gerais da organização.  

Optou-se por manter as quatro perspectivas do modelo original: financeira, 

clientes (clientes e mercado), processos internos (processos e tecnologia) e 

aprendizado e crescimento. 

A perspectiva financeira foi centrada na margem de lucro, com o 

estabelecimento de objetivos direcionadores e iniciativas que garantissem a receita 

e promovessem o controle das despesas. 

A perspectiva de clientes e mercado considerou os interesses relacionados 

aos pacientes e familiares, médicos, convênios e imagem no mercado.  

A perspectiva de processos e tecnologia teve como norteador a qualidade do 

serviço, ponderando a interface dos processos, assistência, tecnologia e segurança. 

A perspectiva de aprendizado e crescimento foi centrada no envolvimento dos 

colaboradores na política de qualidade e segurança, por meio da capacitação e do 

desenvolvimento da equipe. 

A segunda fase consistiu em organizar os objetivos dentro das perspectivas. 

Em posse do planejamento estratégico, os objetivos foram revisados e inseridos nas 

perspectivas, identificando e selecionando quais seriam os objetivos direcionadores 

para cada um dos objetivos resultantes. Para cada objetivo resultante procurou-se 

relacionar pelo menos três objetivos direcionadores. 

Na fase seguinte, procurou-se identificar os indicadores que melhor 

representassem cada um dos objetivos listados na fase anterior. A maioria dos 

indicadores selecionados já fazia parte dos indicadores mensurados pelo hospital. 

Poucos indicadores foram criados ou ajustados para fornecer a informação 

desejada. Os ajustes realizados se deram na forma de apresentar o dado para 

melhor vinculá-lo com a estratégia organizacional. As metas para cada indicador 

foram definidas considerando as expectativas de resultado da administração 

corporativa e considerando-se as séries históricas do hospital. Nesta etapa foram 

correlacionadas iniciativas para cada um dos objetivos direcionadores.  

A fase final consistiu na organização do painel de bordo, fazendo a relação 

entre as medidas. 
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O resultado destas quatro etapas foi o desenvolvimento de um painel de 

bordo, que será apresentado do item 4.4. Esse painel conta com 25 indicadores 

distribuídos da seguinte forma: 8 indicadores (32%) na perspectiva financeira, 5 

indicadores (20%) na perspectiva clientes e mercado, 7 indicadores (28%) na 

perspectiva processos internos e 5 indicadores (20%) na perspectiva aprendizado e 

crescimento.  

Esses dados revelam que o painel desenvolvido para o hospital está em 

acordo com o modelo proposto por Kaplan e Norton (1997), que sugere que cada 

perspectiva contenha de quatro a sete indicadores, totalizando um painel com 16 a 

28 medidas. Cabe ressaltar que o hospital possui outros indicadores que são 

mensalmente acompanhados, porém os indicadores selecionados para fazer parte 

do painel de bordo são aqueles que melhor retratam e monitoram a estratégia do 

hospital. Conforme defendido pelos idealizares da proposta do BSC, é preciso definir 

quais medidas são vetores do sucesso e quais servem para monitorar a empresa. 

Para acompanhamento dos resultados do BSC foi criada uma planilha em 

Excel para alimentação dos dados mensais. Através de fórmulas a planilha avalia 

automaticamente o percentual de atingimento da meta. Neste sentido é necessário 

que sejam estabelecidos parâmetros de tolerância em relação às metas de cada 

item de controle, possibilitando a utilização de um sistema que sinalize o quanto o 

resultado atingido está coerente com a meta estabelecida. Futuramente também 

deve ser avaliada a possibilidade de acompanhamento através de um software 

próprio de gestão. Conforme apresentado no trabalho de Pereira (2005), que 

analisou a experiência de uma organização do setor de saúde com a implementação 

do BSC, na opinião dos entrevistados a aquisição de um software para controle dos 

dados, contribuiu de forma significativa para o sucesso do projeto.  

  

4.2.2 Estruturação do sistema de medição  

 

Etapas envolvidas estruturação do sistema 

 

 O monitoramento dos indicadores setoriais já era uma prática do Hospital Alfa 

e, com amadurecimento do processo de gestão, algumas melhorias foram sendo 

realizadas. No primeiro semestre de 2014 foi elaborado um calendário de reuniões 
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para contemplar a apresentação de todos os resultados do hospital – setores 

assistenciais, setores de apoio, comissões e protocolos. Faziam parte desta reunião: 

Direção Geral do Hospital, Direção Médica, Administrador, Gestão da Qualidade e 

todos os líderes setoriais, os quais poderiam levar para apresentação um 

representante da equipe. 

 Neste processo, viu-se a necessidade de ajustes dos alguns indicadores que 

estavam sendo monitorados. A intenção era um maior alinhamento com a nova 

estratégia do hospital e a apresentação de dados que fossem realmente relevantes. 

Esse movimento começou no segundo semestre de 2014, quando a direção do 

hospital passou a solicitar alguns ajustes nas apresentações. 

 Criou-se então um novo fluxo para entrega e análise das apresentações de 

resultado. Os setores deveriam encaminhar suas apresentações ao setor de 

Qualidade que analisaria os dados e faria algumas considerações/ questionamentos, 

retornando para os setores para realização dos ajustes necessários e nova entrega. 

Este era um momento de troca e, muitas vezes, o líder do setor se reunia com a 

Qualidade para discussão dos ajustes e planejamento da melhor forma de 

apresentação do dado.  

 Passou a ser exigido uma análise crítica e um plano de ação para os 

resultados que se encontravam fora da meta e para qualquer evento adverso3. 

Na reunião geral de apresentação de resultados o espaço permanecia aberto 

para questionamentos e muitas vezes das discussões ali geradas identificava-se a 

necessidade de novos ajustes. 

Essa mudança no processo de avaliação das apresentações fez com que o 

processo de monitoramento e controle dos resultados passasse a ser visto com 

maior seriedade, despertando maior interesse dos lideres setoriais, que passaram a 

ter maior domínio dos dados apresentados. A cobrança para realização de uma 

análise crítica dos resultados com propostas de ações de melhoria foi fundamental 

para que os gestores fizessem uma apreciação mais profunda dos dados e, com 

isso, entendessem a causa-raiz do problema. Esta ação propiciou maior 

conhecimento da relação entre os processos e direcionou os gestores na busca de 

ações mais eficazes. Além do aprimoramento no processo de análise e tomada de 

decisão, essa primeira etapa do processo permitiu um refinamento na forma de 

                                                           
3  Evento adverso: incidente que resulta em dano à saúde (RDC nº36 de 2013) 
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apresentação e na utilização dos gráficos. Conforme colocam Torres e Simões 

(2009) “a adequada análise e tratamento da informação é vital para que o processo 

decisório seja devidamente conduzido”. 

O passo seguinte na estruturação do sistema de medição foi verificar, através 

de benckmarking, se os dados mensurados estavam de acordo com a prática dos 

demais hospitais do grupo e com o que vinha sendo relatado na literatura. Essa 

etapa consistiu em buscar nas fontes disponíveis as práticas de medição em cada 

um dos setores do hospital. A intenção neste momento era verificar a 

comparabilidade do que estava sendo medido pelo hospital e, através disso, realizar 

os ajustes necessários, utilizando esse referencial também para estabelecer metas 

para alguns indicadores. Essa etapa foi conduzida por esta pesquisadora e os 

resultados serão apresentados no item 4.3.  

A fase seguinte deste processo consistiu em algumas reuniões desta 

pesquisadora com a Direção Geral do Hospital. O objetivo destes encontros era a 

reavaliação dos indicadores mensurados pelos setores. Foi analisado se os dados 

gerados pelos setores estavam adequadamente alinhados com as necessidades da 

Direção para tomada de decisão. Esse processo levou em consideração os 

indicadores já mensurados pelo hospital, a tabela de benchmarking gerada na etapa 

anterior e os objetivos e indicadores estratégicos definidos através da elaboração do 

painel de bordo. Foram discutidos quais indicadores deveriam ser mantidos, quais 

deveriam ser incluídos e quais necessitavam ser ajustados para gerar a informação 

desejada. Os setores mais afetados neste processo foram aqueles que são 

considerados extremamente estratégicos para organização – Centro Cirúrgico (CC) 

e Maternidade.  

Conforme o perfil do Hospital Alfa, o Centro Cirúrgico é o setor que determina 

a taxa de ocupação do hospital, tendo influência direta sobre os resultados 

financeiros obtidos. Das internações geradas, somente 2% é de pacientes clínicos, 

provenientes principalmente de solicitações de vagas da operadora. O grande 

volume de internações é de pacientes cirúrgicos (73%), então o monitoramento 

destes dados é fundamental para garantia de bons resultados gerais. 

A maternidade faz parte da estratégia do hospital desde o final de 2013. 

Como é um setor novo e seus resultados representam o alcance do posicionamento 

estratégico delineado, seus dados precisaram ser cuidadosamente analisados e 
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estruturados de forma que as informações geradas possibilitassem uma avaliação 

precisa em relação à obtenção dos objetivos traçados. 

Conforme mencionado por Silva (1998), para que um sistema de indicadores 

contribua para a melhoria dos serviços, é necessário estabelecer parâmetros como 

ponto de referência. Neste sentido, as reuniões com a Direção do Hospital foram 

bastante importantes, pois foi um momento em que se pode estabelecer algumas 

metas que ainda não estavam definidas e fazer a revisão de outras metas baseados 

na definição estratégica e na série histórica.  

Após a reavaliação dos indicadores junto com a Direção do hospital, o líder do 

setor era convocado para uma reunião junto com a Qualidade. Neste momento era 

feita a validação do que deveria ser monitorado, sendo debatido como deveriam ser 

os cálculos e coletas de dados e orientando sobre a confecção da fica técnica do 

indicador, conforme o modelo apresentado na figura 13.  

O modelo proposto aplicado ao Hospital Alfa segue o modelo de definição e 

monitoramento apresentados na figura 12, onde a definição dos indicadores 

acontece no nível estratégico e é desdobrado aos níveis tático e operacional no 

sentido “top-donw”. O monitoramento dos resultados acontece no sentido “botton-

up”, onde indicadores de assistência e indicadores de processo do nível operacional 

direcionam o alcance dos resultados estratégicos. Esse modelo segue a lógica 

apresentada por Oliveira, Costa e Cameira (2007).  

 

 

Figura 12 - Modelo de desdobramento e monitoramento de Indicadores Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 No modelo apresentado o nível tático entra como um elo importante entre a 

Direção e a Operação. O nível tático, representado pelos coordenadores de setor, é 

responsável por fornecer subsídios para tomada de decisão da Direção através da 

compilação, análise e apresentação mensal dos resultados setoriais. Além disso, 

cabe aos coordenadores fornecer feedback às suas equipes em relação aos 

resultados alcançados e seu direcionamento em relação aos objetivos estratégicos 

definidos pelo hospital. Também é responsabilidade dos coordenadores garantir 

informações fidedignas e, para isso, os mesmos devem manter a equipe operacional 

esclarecida e treinada quanto à forma de coleta dos dados. Corroborando com isso, 

Sousa e Akamine (2008) colocam que, uma condição importante para construção de 

indicadores é a obtenção de dados fidedignos e para tanto é necessário ter em 

mente o treinamento da equipe.  

 

Critérios do sistema de medição  

 

Para que os indicadores possam ser adequadamente analisados e 

interpretados, os mesmos precisam estar claros e serem compreensíveis pelos 

usuários da informação. É preciso ter atenção aos critérios de coleta e 

processamento dos dados, os quais são fundamentais para que se obtenha a 

informação desejada com precisão. Corroborando com esta afirmação, Ramos e 

Miyake (2010) colocam que, uma vez estabelecidos os indicadores a serem medidos 

na gestão dos processos, é necessário a implantação de um sistema de informação 

com procedimentos especificados para coleta dos dados e geração dos relatórios. 

No Hospital Alfa esse processo envolve diretamente os líderes de setor, que são 

responsáveis por compilar e analisar a informação, além de treinar os colaboradores 

que fazem a coleta de dados e o registro da informação. 

Os problemas com manejo dos dados são frequentemente relatados na 

literatura. Rocha (2004) cita problemas como: sub-registro, alta porcentagem de 

ignorados, coleta de dados incorreta, interpretação errônea em relação à 

porcentagem e ao valor absoluto. No próprio desenvolvimento da pesquisa, 

conforme será relatado adiante, houve dificuldade em interpretar alguns indicadores. 

Diante do exposto, reforça-se que para assegurar a qualidade e a 

comparabilidade dos indicadores é preciso ter um padrão definido para medição e 
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cálculo. Como forma de garantir a padronização e a fidedignidade dos indicadores 

utilizados pelo hospital, foi estipulado um modelo de ficha técnica a ser utilizado para 

todos indicadores. Este modelo pode ser visualizado na figura 13. 

A ficha técnica do indicador além de constar a fórmula de cálculo consta os 

critérios de inclusão e exclusão, fator este que permite uma adequada coleta de 

dados e uma melhor análise da informação gerada.  

 

Sistema de Gestão da Qualidade 

Revisão: num. Revisão 
Data Rev.: 

Modelo Ficha Técnica de Indicador 
Criação: nome 
Revisão: nome 

Indicador    Nome do indicador  

Motivos e Implicações:  
  Explicar qual o objetivo de monitorar o indicador (descrever 
porque é importe medir este dado) 

 Área/Abrangência: 
  Colocar quais áreas do hospital são abrangidas neste 
indicador 

Interpretação do 
gráfico: 
(Assinalar alternativa)  

 (    ) Quanto maior o resultado melhor  

 (    ) Quanto menor o resultado melhor  

 Meta:   Inserir meta a ser atingida 

 Definição da meta: 
(Assinalar alternativa) 

 (   ) meta baseada na literatura - Qual?  
 (   ) meta baseada na série histórica - Qual período?  
 (   ) meta definida pela diretoria 

 Tipo de Medida:  
 Colocar o tipo de medida que o resultado será apresentado 
(porcentagem, numérico, moeda, kg...) 

 Cálculo:   Descrever a fórmula de cálculo 

 Fonte:    Colocar o local de onde os dados foram retirados 

Periodicidade da 
análise: 

 Inserir periodicidade em que dados são lançados e 
analisados (mensal, trimestral, anual..) 

Critérios de inclusão: 
  Definir o que é incluído para cálculo do indicador              
(ex: paciente adulto). 

 Critérios de exclusão: 
  Definir restrições (o que fica de fora da análise) 
  (ex: pacientes do Day Clinic) 

Responsável pela 
coleta de dados: 

  Ex: analista de recursos humanos 

Responsável pela 
análise: 

  Ex: gerente de recursos humanos  

Figura 13 - Modelo explicativo de ficha técnica do indicador do Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tão importante quanto o detalhamento do indicador é a forma como a 

informação será obtida. Bittar (2001) enfatiza a importância de se ter um sistema de 

armazenamento que permita um banco de dados simples, confiável, ágil e de baixo 

custo e que permita a montagem de séries históricas que possibilitem a comparação 

com outras instituições ou consigo mesma, quando analisadas no tempo.  

O Hospital Alfa conta com quatro sistemas para gerenciar as informações 

hospitalares. O primeiro sistema, que será denominado de “sistema y”, é um sistema 

utilizado por todos os setores e disponível ao nível operacional, onde são realizados 

todos os cadastros de paciente, agendamento de cirurgias, entre outras 

funcionalidades. Este sistema permite a geração de alguns relatórios, considerando 

as informações que foram lançadas no sistema. O “sistema x” é um sistema 

disponível somente para o nível estratégico e permite a visualização de importantes 

indicadores em tempo real. Tal sistema é alimentado pelos inputs feitos no sistema 

y. O “sistema z” é um software próprio da rede, onde são inseridos documentos 

(procedimentos operacionais padrão – POPs, política, normas, planos e protocolos 

clínicos), indicadores, apresentações e onde é possível realizar notificações. Nesse 

sistema os indicadores são cadastrados e alimentados pelos gestores.  O “sistema 

w” é utilizado somente pelas unidades de terapia intensiva (adulto e neonatal) e 

possuiu funcionalidades que permitem acompanhar a evolução do quadro clínico 

destes pacientes graves e gerar alguns relatórios e indicadores. 

Embora o Hospital Alfa tenha uma rede de sistemas disponíveis, em alguns 

momentos houve dificuldade em conseguir emitir relatórios a partir de dados que 

eram alimentados no sistema. Neste sentido, o trabalho de Cunha e Corrêa (2013) 

demonstrou fragilidade dos sistemas de informações gerenciais dos hospitais 

estudados por eles.  Isso indica que investimentos para melhoria dos sistemas de 

informação, assim como treinamento sobre as funcionalidades do sistema são 

válidos e devem ser considerados.   

  

Processo de benckmarking e organização dos dados 

  

Para o processo de benckmarking foram escolhidas algumas fontes, as quais 

estão resumidamente descritas na tabela 3.  
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Hospitais da rede Hospitais Legislação Literatura Programas 

Escolhidos 8 

hospitais da região 

sudeste 

Verificação dos 

indicadores 

disponíveis no 

site dos hospitais 

Consulta à 

legislação 

vigente na 

área hospitalar  

Consulta em 

artigos, teses, 

publicações e 

books 

Consulta aos 

indicadores 

indicados nos 

programas de 

desempenho 

hospitalar 

Tabela 3 - Fontes de benckmarking utilizadas 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Hospitais da rede: Por meio de consulta em sistema próprio da rede foram 

verificados os indicadores utilizados por 8 hospitais do grupo nos diversos setores 

do hospital. 

Hospitais: Buscou-se conhecer quais hospitais divulgavam seus indicadores 

através de site. Essa é uma tendência atual que possibilita os clientes consultarem 

os dados do estabelecimento no qual prendem se internar. 

Legislação: Existe uma ampla legislação que regulamenta o setor de saúde e, 

inclusive, estabelece alguns indicadores que devem ser acompanhados. Buscou-se 

conhecer os indicadores indicados na legislação. 

Literatura: Buscou-se através de referencial bibliográfico identificar os 

indicadores sugeridos para área hospitalar. Além pesquisar por estudos gerais, foi 

realizada uma busca específica para cada setor. 

Programas: Procurou-se conhecer os indicadores sugeridos por algumas 

associações que, desde o final da década de 90, vêm desenvolvendo programas 

para acompanhar e aprimorar a gestão de desempenho das organizações de saúde.  

Conforme já mencionado na delimitação da pesquisa, o estudo em questão se 

deteve em propor indicadores referentes aos setores que compõe o hospital objeto 

deste estudo. Portanto, durante o processo de benckmarking foram excluídos da 

consulta os indicadores de setores como: pediatria, hemodinâmica, ambulatório, 

entre outros. 

No processo de busca do material, não houve a intenção de pesquisar 

indicadores específicos (ex: % de desnutrição intra hospitalar) para validação. A 

busca foi por publicações gerais, que trouxessem os indicadores aplicados em um 

determinado setor do hospital. Por este motivo, embora a intenção tenha sido 

localizar pelo menos duas referências bibliográficas por setor, em alguns setores 

não foram localizadas publicações que atendessem a estas condições. 
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Independentemente disso, como o modelo propõe diferentes fontes de 

benchmarking, todos os setores listados no objeto de estudo foram contemplados 

com referencial de benchmarking. 

Em relação aos dados de benchmarking selecionados para serem utilizados 

no estudo, o apêndice B traz uma tabela detalhada com as informações destes 

materiais.  Gráficos com a análise do material são apresentados no apêndice C. 

Foram utilizados 41 estudos, sendo que 83% foram publicados a partir do ano de 

2006. Estes dados corroboram com o apresentado por Machado, Martins e Martins 

(2013) que relatam maior número de publicações nesta área a partir do ano de 2004. 

A maior parte do material foram artigos científicos e o maior volume foi de estudos 

realizados no Brasil. A escolha por este perfil se deu na intenção de buscar uma 

maior aproximação com o ambiente estudado. Conforme mencionam Soares, 

Pavadon, Ciconelli (2005), embora o conhecimento sobre as matrizes de indicadores 

escolhidas em outros países seja de grande valor, a transposição das mesmas de 

um país para outro não pode ser feita de forma direta. 

Os indicadores coletados foram separados por setor e serão apresentados no 

item 4.3. O método escolhido para apresentação dos dados de benchmarking foi 

através de tabela conforme o modelo que segue: 

 

Nome do 

indicador 

Hospitais da 

rede 
Hospitais Legislação Literatura Programas 

Hospital 

Alfa 

Aaa/ bbbb Nome 

fantasia do 

hospital 

Nome do 

hospital 

Nº da 

legislação 

Autor, ano Nome do 

programa 

Sim, Não, 

Semelhante 

Tabela 4 - Modelo de para organização dos dados de benchmarking 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cabem algumas considerações importantes em relação ao método de 

organização dos dados para que haja adequado entendimento da proposta: 

 Em relação ao nome do indicador, foram observados muitos nomes 

diferentes relacionados à mesma medida. Diante disso, procurou-se 

agrupar medidas iguais na mesma linha, separando por barras ( / ) as 

diferentes denominações.  

 Na disposição dos indicadores na tabela, além da separação por setor, 

procurou-se fazer algumas subdivisões agrupando indicadores da mesma 
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categoria. Essa organização teve como objetivo facilitar a discussão em 

relação aos dados apresentados. 

 Em cada linha serão relacionadas as referências que indicam o uso 

daquele indicador. Espaços vazios indicam que não foi localizada citação. 

 Indicadores que não faziam parte do perfil de atendimento do hospital não 

foram considerados no processo de benckmarking (ex: taxa de 

mortalidade por infarto agudo do miocárdio – IAM).  

 Na parte de indicadores da emergência, embora o Hospital Alfa só atenda 

emergências obstétricas, aceitou-se apresentar na tabela de 

benckmarking de indicadores utilizados por emergências gerais desde 

que fossem aplicáveis à paciente obstétrica. 

 A última coluna da tabela apresentada, busca correlacionar se o indicador 

faz parte ou não do grupo de indicadores monitorados pelo Hospital Alfa. 

Foi considerado “SIM” para o indicador que monitora o mesmo dado, 

“SEMELHANTE” para o indicador que tem a mesma finalidade, mas que 

diverge na fórmula de cálculo ou na apresentação do dado, “NÃO” para 

os indicadores que não são mensurados pelo hospital. 

 

Em relação aos dados do hospital Alfa, os indicadores serão classificados 

conforme o nível hierárquico, para melhor compreensão do que é estratégico tático e 

operacional. Existem diversas propostas para classificação dos indicadores 

hospitalares, como as de Bengoa et al.(2006), Bittar (1999) e Donabandien (1980), 

sendo este último o mais referenciado na literatura consultada. A classificação 

também pode ocorrer pela determinação de dimensões como é o caso do 

PROADESS e do QUALISS. Entretanto, como a proposta é conectar a estratégia a 

operação, optou-se por utilizar a classificação de acordo com o nível hierárquico. 

Para isso considerou-se: 

 Indicador estratégico: Aqueles presentes no painel de bordo definido pela 

direção e aqueles acompanhados “on time”4 pela superintendência da 

organização. 

                                                           
4  Existe um conjunto de indicadores que são considerados estratégicos pela Rede Gama, os quais 

estão disponíveis ao superintendente e as Direções de todos os hospitais através de um sistema que 
possui atualização automática dos dados em tempo real. 
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 Indicadores táticos: indicadores gerenciais dos setores que demonstram 

como os mesmos estão contribuindo para estratégia. 

 Indicadores operacionais: indicadores de processo e de assistência 

 

Em relação à forma de monitoramento dos dados do hospital Alfa, cabe 

colocar que, em casos em que a produção ou consumo é afetado pela sazonalidade, 

optou-se por monitorar os dados do mês relacionando com o mesmo período do ano 

anterior. Essa comparação é importante para uma análise mais adequada do dado 

apresentado.  

 

4.3 RESULTADOS OBTIDOS NA ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO  

 

 Este item pretende apresentar os indicadores monitorados pelo hospital em 

cada um dos setores correlacionando com os achados da segunda fase 

(benchmarking).  

 

4.3.1 Indicadores de enfermagem  

  

Antes apresentar os indicadores da unidade de internação e da UTI adulto 

optou-se por trazer os indicadores comumente monitorados pela enfermagem. 

Esses indicadores representam a qualidade da assistência prestada e estão 

amplamente referenciados na literatura, conforme pode ser visualizado na tabela 5. 

No caso dos indicadores que serão citados observou-se que o método de cálculo foi 

global, ou seja, incluiu pacientes da UTI adulto e unidade de internação. Os 

indicadores podem ser monitorados de maneira separada conforme será 

apresentado no tópico indicadores da UTI Adulto e indicadores da Unidade de 

Internação.  

   

 Nome do Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa Hosp. da 

rede 
Hosp.  Legislação Literatura Programas 

Taxa de adequação 
do cuidado de 
enfermagem durante 
a internação 

      
MACHADO; 
MARTINS; 

MARTINS, 2013 
  NÃO  
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Índice de queda nos 
pacientes internados 

Hospital D, 
A, B, H, E  

Hospital 
Alvorada 

  

MOTA; 
MELLEIRO; 
TRONCHIN, 

2007; GABRIEL 
et al., 2011; 

HINRICHSEN et 
al., 2011; 

CALDANA et al., 
2011; CQH, 2012 

CQH, 
PROAHSA
, FAROL, 

PROQUAL
IS 

SIM 

% de Pacientes com 
lesões decorrentes de 
queda/ Quedas com 
danos 

Hospital H       
PROQUAL

IS 
NÃO 

Incidência/ 
Prevalência de úlcera 
por pressão 

Hospital D, 
H, E 

    

GABRIEL et al., 
2011; 

HINRICHSEN et 
al., 2011; 

CALDANA et al., 
2011 

SINHA, 
QUALISS 

R, 
PROQUAL

IS 

NÃO 

Incidência de flebite 
Hospital 

A,B, H, D  
    

MOTA; 
MELLEIRO; 
TRONCHIN, 

2007; GABRIEL 
et al., 2011; 

HINRICHSEN et 
al., 2011; 

CALDANA et al., 
2011; CQH, 2012 

CQH, 
PROAHSA 

NÃO 

Índice/Incidência de 
perda de sonda 
nasogastroenteral 
(SNGE) 

Hospital D, 
A, B, H  

    

MOTA; 
MELLEIRO; 
TRONCHIN, 

2007; GABRIEL 
et al., 2011; 

HINRICHSEN et 
al., 2011; 

CALDANA et al., 
2011; CQH, 2012 

CQH, 
PROAHSA 

NÃO 

Quantidade de perdas 
de SVD 

      
HINRICHSEN et 

al., 2011 
  

SIM 
pela 
nutr. 

Quantidade de perdas 
de CVC 

      
HINRICHSEN et 

al., 2011 
  NÃO 

Tabela 5 - Indicadores de benchmarking da enfermagem 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 O índice global de queda faz parte do monitoramento de cinco hospitais da 

rede e também é divulgado no site do Hospital Alvorada. Esse mesmo indicador é 

referenciado por cinco autores e por quatro programas de acompanhamento de 

indicadores hospitalares. Em relação à relevância desse indicador,  o trabalho de 

Gabriel et al. (2011) demonstrou que 100% dos enfermeiros entrevistados 

consideraram o indicador incidência de queda muito pertinente para qualificar 

assistência de enfermagem.  A importância do indicador também deve ser 

destacada quando verificamos as orientações da sexta meta internacional de 
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segurança do paciente, a qual  buscar desenvolver ações para reduzir o risco de 

lesões causadas por quedas. 

  A prevalência de úlcera por pressão (UPP)5,  é outro indicador 

frequentemente presente nos trabalhos analisados. O estudo de revisão de Caldana 

et al. (2011), que teve como objetivo identificar indicadores que avaliassem 

qualidade da assistência de enfermagem nos serviços hospitalares, também 

destacou uma série de autores que recomendam este indicador. De acordo com a 

ANAHP (2014), a densidade de incidência de úlcera por pressão evidencia o 

cuidado de enfermagem nos hospitais. A redução nos índices de UPP denota a 

implantação de boas práticas de enfermagem e melhoria contínua na segurança e 

qualidade da assistência (ANAHP, 2014). 

 A incidência de flebite também é um indicador comumente presente nos 

trabalhos de enfermagem.  Simões e Silva et al. (2009) demonstraram que 88,9% 

dos enfermeiros entrevistados em seu trabalho concordaram que a Incidência de 

flebite é importante para avaliar qualidade de assistência de enfermagem. A flebite 

consiste em um processo inflamatório na parede da veia, associada ao uso de 

cateter periférico. Os fatores que influenciam o desenvolvimento de flebite incluem: 

técnica de inserção, estado do doente, condições da veia, tipo e pH da medicação 

ou solução, filtração inadequada, calibre, tamanho, comprimento e material do 

cateter (SIMÕES E SILVA et al., 2009). 

O índice de perda de sonda nasogastroenteral (SNGE) completam a lista de 

indicadores mais referenciados na área de enfermagem. 

No Hospital Alfa, estes indicadores de enfermagem, são monitorizados 

separadamente pela UTI Adulto e pela Unidade de Internação. A intenção disso é 

que os setores possam fazer uma análise detalhada dos eventos assistenciais e que 

possam com isso desenvolver ações efetivas de melhoria no cuidado. O índice de 

queda, além de ser acompanhado separadamente pelos dois setores já citados, é 

compilado de maneira unificada para que possa ser apresentado ao programa Farol, 

o qual o hospital faz parte. A perda de SNGE tem um acompanhamento global 

realizado pela nutrição e estratificado realizado pela enfermagem dos setores.   

                                                           
5 Úlcera por pressão, também é conhecida como úlcera de decúbito, escara ou escara de decúbito. É 

uma lesão que se desenvolve na pele do paciente devido a uma pressão aumentada por um período 
prolongado.  
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Em relação ao acompanhamento dos resultados de enfermagem, Gabriel et 

al. (2011) defendem que o enfermeiro precisa analisar os resultados da assistência 

prestada para (re)definir estratégias gerenciais e, para tanto, precisam estar 

embasados em informações que traduzam a realidade dessa assistência de forma 

direta ou indireta. 

 

4.3.2 Indicadores da UTI Neonatal 

 

Os indicadores avaliados pelo Hospital Alfa estão apresentados na tabela 6. 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Internações    x   

Origem das internações (Hospital Alfa x EXT)    x   

Taxa de ocupação (%) x     

Ocupação por convênio (%) x     

Tempo médio de permanência (dias) x     

Internações x mortalidade por faixa de peso     X 

Taxa de displasia bronco pulmonar     X 

Taxa de retinopatia da prematuridade - ROP     X 

Taxa de hemorragia intraventricular     X 

% Alimentação na alta RN < 2500g      X 

Faturamento   x   

Despesas abertas   x   

Despesas x faturamento   x   

Absenteísmo (licenças médicas e atestados)   x   

Número de notificações recebidas   x   

Tabela 6 - Indicadores do setor UTI Neonatal Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na UTI a Neonatal, a maioria dos indicadores identificados nos hospitais da 

rede é do hospital D. O único trabalho específico localizado na literatura é o da rede 

Vermont. Embora só tenha sido utilizada esta referência como parâmetro, considera-

se que ela é bastante relevante uma vez que integra 750 instituições do mundo 

inteiro. Os indicadores encontrados através de benchmarking podem ser 

visualizados na tabela 7. 
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Nome do Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospital Legislação Literatura Programas 

Admissões/ Número 
de internações UTI 
Neonatal 

 Hospital D 
Hospital 

Sofia 
Feldman 

      SIM 

Admissões com IG 
menor ou igual a 30 
semanas ou peso 
menor ou igual 1000g 
na UTI Neonatal 

 Hospital D         NÃO 

Taxa de ocupação 
UTI Neonatal 

 Hospital D 
Hospital 

Sofia 
Feldman 

    SINHA SIM 

Tempo médio de 
permanência na UTI 
Neonatal 

 Hospital D 
Hospital 

Sofia 
Feldman 

  
HORBAR; SOLL; 

EDWARDS, 
2010 

CQH SIM 

Grau de 
Complexidade-NAS 
Unidade Terapia 
Intensiva Neonatal 

 Hospital D   
RDC nº 7, 

2010 
    NÃO 

Taxa de mortalidade 
neonatal 

 Hospital D     
HORBAR; SOLL; 

EDWARDS, 
2010 

CQH, 
ANVISA 

SEMEL
HANTE 

Taxa de mortalidade 
neonatal por faixa de 
peso (< 1500g e entre 
1500g - 2500g) 

 Hospital D       
CQH, 

QUALISS 
E  

SEMEL
HANTE 

Taxa de displasia 
bronco pulmonar 

      
HORBAR; SOLL; 

EDWARDS, 
2010 

  SIM 

Taxa de retinopatia da 
prematuridade - ROP 

      
HORBAR; SOLL; 

EDWARDS, 
2010 

  SIM 

Taxa de hemorragia 
intraventricular 

      
HORBAR; SOLL; 

EDWARDS, 
2010 

  SIM 

Assertividade da 
montagem da 
estrutura de leito em 
UTI Neo 

 Hospital D         NÃO 

Densidade de 
Incidência de 
traqueobronquite 
associada a 
ventilação mecânica 
na UTI Neonatal 

 Hospital D         NÃO 

Efetividade do 
Protocolo de 
Prematuridade 

 Hospital D         NÃO 

Número de 
acionamento do 
Código de Alerta 
Neonatal 

 Hospital D         NÃO 
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Taxa de efetividade 
do protocolo de sepse 
neonatal por Strepto 
B 

 Hospital D         NÃO 

Perda de Cateter 
PICC na UTI Neo 

Hospital D, 
F 

        NÃO 

Porcentagem de RNs 
que receberam 
surfactante nas 
primeiras 2 horas de 
vida. 

Hospital D         NÃO 

Porcentagem de RNs 
que receberam 
surfactante após 2 
horas de vida. 

      
HORBAR; SOLL; 

EDWARDS, 
2010 

  NÃO 

Taxa de efetividade 
dos Protocolos de 
Risco na UTI 
Neonatal 

Hospital D         NÃO 

Alimentação na alta   
< 37 semanas 

Hospital F         
SEMEL
HANTE 

Custo Médio Por 
Diária da UTI Neo de 
R$ 1400,00 

Hospital D         NÃO 

Numero de Eventos 
Adversos na UTI 
Neonatal 

Hospital 
Hospital D 

        SIM 

Tabela 7 - Indicadores de benchmarking do setor UTI Neonatal 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Indicador de admissões  na UTI Neonatal é utilizado pelo hospital Sofia 

Feldman, pelo hospital D e também pelo Hospital Alfa. É de interesse para o 

Hospital Alfa verificar também se essas internações são de origem interna ou 

externa, verificando o quanto a maternidade está contribuindo para a ocupação 

deste setor. A taxa de ocupação da UTI Neonatal é acompanhada pelo Hospital Alfa, 

indicador esse que é sugerido no programa SINHA e avaliado no Hospital D e no 

Hospital Sofia Feldman. 

Outro indicador bastante referenciando é a taxa de mortalidade na UTI 

neonatal. Este indicador é monitorado no Hospital Alfa considerando as faixas de 

peso. Essa estratificação é proposta também no programa CQH e nos indicadores 

essenciais do Qualiss. 

Indicadores de assistência utilizados  pela rede Vermont também são 

adotados pelo Hospital Alfa, são eles: taxa de displasia bronco pulmonar, taxa de 

retinopatia da prematuridade e taxa de hemorragia intra ventricular. Outros 
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indicadores assistências são apresentados pelo hospital D, como a efetividade de 

alguns protocolos. 

Ainda relacionado às práticas assistenciais hospital F monitora a alimentação 

de bebês menores e 37 semanas e o Hospital Alfa a alimentação de RNs menores 

de 2500g. 

O hospital Alfa monitora também alguns indicadores financeiros como 

faturamento despesas do setor. 

 

4.3.3 Indicadores da UTI Adulto 

  

 Indicadores acompanhados pela UTI Adulto do Hospital Alfa estão dispostos 

na tabela 8. Os indicadores encontrados nos hospitais da rede, em legislação, na 

literatura, e programas de controle de indicadores são demonstrados na tabela 9. 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Taxa de ocupação x     

Média de permanência na UTI x     

Total de admissões no período   x   

Prevalência de gênero   x   

Prevalência de idade   x   

Prevalência de internação por bairros   x   

Paciente obstétrica/dia    x   

Gestações interrompidas no UTI ADULTO   x   

Perfil pacientes obstétricas internadas   x   

Duração média da internação paciente clínico   x   

Duração média da internação paciente cirúrgico   x   

Principais diagnósticos cirúrgicos   x   

Principais diagnósticos clínicos   x   

Número de reinternações em tempo < 24 horas     X 

Escore Prognóstico SAPS 3     X 

Índice Prognóstico SOFA D1     X 

Mortalidade  x     

Índice de queda     X 
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Índice de perda acidental de SNGE      X 

Incidência de UPP     X 

UPP Externa     X 

Prevalência dos riscos de UPP na admissão     X 

Perda Acidental de CVC     X 

Perda Acidental de CVD     X 

Perda Acidental de TOT/TQT      X 

Perda Acidental de GTT     X 

Incidência de flebite     X 

Absenteísmo (licenças médicas e atestados)   x   

Faturamento    x   

Despesas abertas   x   

Faturamento x Despesa   x   

Número de notificações recebidas   x   

Tabela 8 - Indicadores do setor UTI Adulto Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 
 Nome do 
Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

G
E

R
E

N
C

IA
IS

 

Taxa de ocupação 

Hospital 
A, B, C, 
D, E, F, 

G, H  

    OTTONI, 2009 
SINHA, 

QUALISS 
E 

SIM 

Total de internações 
Hospital 

E 
        SIM 

Média de 
permanência 

Hospital 
A, B, C, 
E, F, G 

  
Portaria nº 
4 de 2010 

CALDANA et al., 
2011 

CQH, 
QUALISS 

E, 
PROQUAL

IS 

SIM 

Número de 
pacientes de longa 
permanência - UTI 
adulto 

Hospital 
D 

        NÃO 

Média de 
permanência dia de 
pacientes cirúrgicos 
na UTI Adulto 

Hospital 
D 

        SIM 

Média de 
permanência dia de 
pacientes clínicos 
na UTI Adulto 

Hospital 
D 

        SIM 

Taxa de Internação 
pacientes cirúrgicos 

Hospital 
E 

    OTTONI, 2009   NÃO 
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Taxa de Internação 
Clinica 

Hospital 
E 

        NÃO 

Taxa de cirurgias 
canceladas por falta 
de vaga na UTI 
Adulto 

      OTTONI, 2009   NÃO 

Taxa de vagas 
negadas por falta de 
leito na UTI Adulto 

      OTTONI, 2009   NÃO 

A
S

S
IS

T
E

N
C

IA
IS

 

Taxa de letalidade 
padronizada da 
unidade - SAPS3 
UTI adulto/ Escore 
Prognóstico SAPS 3 

Hospital 
D, C 

  
RDC nº 7, 

2010 
    SIM 

Índice Prognóstico 
SOFA D1 

    
RDC nº 7, 

2011 
    SIM 

Assertividade na 
montagem da 
estrutura da UTI 
adulto 

Hospital 
D 

        NÃO 

Assertividade nos 
critérios clínicos de 
admissão do 
paciente UTI adulto 

Hospital 
D 

        NÃO 

Número/Índice/Taxa 
de Reinternação (< 
de 24h) 

Hospital 
D, C, E 

  
Portaria nº 
4 de 2010 

KLUCK et al., 
2002; OTTONI, 

2009 
  SIM 

Taxa de mortalidade 
Hospital 
D, A, E, 

G, F 
  

Portaria nº 
4 de 2010 

  
PROQUAL

IS 
SIM 

Taxa de Mortalidade 
estimada 

    
Portaria nº 
4 de 2010 

    SIM 

Razão de 
mortalidade 
observada/esperada 
na UTI Adulto 

        SINHA 
SEME
LHAN

TE 

Índice de Queda de 
Pacientes 
Internados no UTI 
ADULTO 

Hospital 
D, H, E, 

F, G 
    

NASCIMENTO et 
al., 2008; 

  SIM 

Índice/Incidência de 
Úlcera por Pressão 
(UPP) - UTI Adulto 

Hospital 
D, A, B, 
E, G, H, 

F 

    

MOTA; 
MELLEIRO; 

TRONCHIN, 2007; 
CQH, 2012 

PROAHSA
, FAROL, 

CQH 
SIM 

Índice/ incidência de 
Flebite na UTI Adulo 

Hospital 
F 

        SIM 

Índice de pacientes 
com risco que não 
apresentaram 
sangramento acima 
de volume esperado 

Hospital 
G 

        NÃO 
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Incidência de perda 
de cateter venoso 
central 

      
CQH, 2012; 

NASCIMENTO et 
al., 2008; 

CQH, 
PROAHSA 

SIM 

Incidência de perda 
de cateter central de 
inserção periférica 

      CQH, 2012 CQH NÃO 

Índice de perda de 
PAM 

Hospital 
F 

        NÃO 

Índice de perda de 
sonda 
nasogastroenteral 
(SNGE) na UTI 
Adulto/ Taxa de 
Retirada não 
Planejada Cateter 
Enteral 

Hospital 
F, E, H 

    
NASCIMENTO et 

al., 2008; 
  SIM 

Taxa de Efetividade 
dos Protocolos de 
Risco da UTI Adulto 

Hospital 
D, C 

        NÃO 

Nº de eventos 
adversos em UTI 

Hospital 
D 

        SIM 

R
H

 

Absenteísmo 
Hospital 

E, G 
        SIM 

Dimensionamento 
enfermagem "NAS" 
Nursing AUTI 
Adultovie Score – 
UTI 

Hospital 
C 

        NÃO 

Turn Over 
Hospital 

E 
        NÃO 

F
IN

A
N

C
E

IR
O

S
 

Faturamento 
(Produção) 

Hospital 
E 

        SIM 

Custo Médio por 
diária UTI Adulto de 
R$ 2.777,34 

Hospital 
D 

        NÃO 

Tabela 9 - Indicadores de benchmarking do setor UTI da Adulto 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dos indicadores gerenciais da UTI adulto, vale destacar a taxa de ocupação, 

a qual é acompanhada por todos os hospitais da rede, incluindo o Hospital Alfa, e 

também é sugerida no trabalho de Ottoni (2009).    Outro indicador em evidência é a 

taxa de permanência, que faz parte da portaria nº 4 de 2010 e de três programas de 

acompanhamento de indicadores. Outros indicadores como média de permanência e 

taxa de internação por perfil de pacientes também foram verificados entre os 

hospitais da rede. 
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Indicadores de assistência da UTI contam com a índices prognósticos como o 

SAPS 3 e SOFA D1. Estes dois índices, que são recomendados pela RDC 7º de 

2010, refletem o grau de disfunção orgânica de um paciente. 

Três outros indicadores fazem parte da portaria nº 4 de 2010, que são: taxa 

de reinternação na UTI, a qual também é avaliada pelo Hospital Alfa e por outros 

três hospitais do grupo; a taxa de mortalidade, que faz parte do programa Proqualis 

e é avaliado em vários hospitais da rede; e a taxa de mortalidade estimada. Para 

que se possa obter este último indicador, o qual é considerado uma medida risco-

ajustada para avaliação de mortalidade, deve-se utilizar escores de prognóstico. 

Os demais indicadores existenciais relatados na literatura e apresentados 

pelos hospitais da rede e pelos programas de controle de indicadores, fazem parte 

dos indicadores de enfermagem já comentados no item 4.3.1, como queda,  flebite,  

perda de sonda, entre outros. 

O Hospital G e E avaliam  o absenteísmo  da equipe do setor, este índice é 

avaliado também no Hospital Alfa. 

Indicadores financeiros fazem parte das medidas acompanhadas pelo hospital 

Alfa e por outros dois hospitais da rede. 

 

4.3.4 Indicadores da Unidade de Internação 

 

 Os indicadores utilizados na gestão da unidade de internação são 

apresentados na tabela 10. 

 INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Taxa de ocupação mensal   x   

Taxa de permanência mensal em dias   x   

Média de paciente de longa permanência x     

Perfil dos pacientes de longa permanência 
(clinico/cirúrgico) 

  x   

% de alta até as 10h x     

Perfil da unidade de internação baseado em Fugulin    x   

Perfil de cada andar baseado em Fugulin    x   

Monitoramento do preparo de colonoscopia   x   

Monitoramento do preparo de colonoscopia por médico   x   

Quantidade de internações no Day Clinic   x   
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Dias de funcionamento do Day após as 19h   x   

Atendimentos médicos no andar   x   

Atendimento médico no andar por tipo     X 

Tempo de atendimento médico     X 

Taxa de mortalidade     X 

Número pacientes que retornaram para a UTI (< e > que 
24hs) 

    X 

Número de pacientes transferidos para a UTI      X 

Índice de queda     X 

Incidência de flebite      X 

Controle de perda de sonda nasograstroenteral            X 

Incidência de UPP      X 

Efetividade do controle de pacientes em precaução 
(pacientes em precaução x disseminação) 

    X 

Absenteímo (licenças médicas e atestados)   x   

Faturamento Day Clinic   x   

Despesas abertas Day (CLT, exames e mat/med)   x   

Faturamento x despesas Day   x   

Faturamento Andares   x   

Despesas abertas Andares (CLT, exames e mat/med)   x   

Faturamento x despesas andares   x   

Resultado da pesquisa de satisfação   x   

Número de notificações recebidas   x   

Tabela 10 - Indicadores do setor unidade de internação Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nas fontes consultadas foram encontrados diversos tipos de indicadores 

utilizados para acompanhar as atividades desenvolvidas pela unidade de internação. 

Estes indicadores podem ser vistos na tabela 11. 

 

 
 Nome do 
Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

G
E

R
E

N
C

IA
IS

  Taxa de ocupação 
unidade de 
internação 

Hospital 
G, E 

        SIM 

Tempo médio de 
permanência unid. 
de internação 

Hospital 
G, E 

        SIM 
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Tempo médio de 
permanência por 
andar de internação 

Hospital 
C 

        NÃO 

Média de 
permanência na 
clínica médica 

Hospital 
D 

      CQH NÃO 

Média de 
permanência na 
clínica cirúrgica 

Hospital 
D 

      CQH NÃO 

Períodos de alta - 
clínica médica 

        CQH 
SEME
LHAN

TE 

Absenteísmo na 
Unidade de 
Internação 

Hospital 
G, E 

        SIM 

Satisfação do 
paciente com a 
enfermagem 

      
GABRIEL et. al, 

2011 
  SIM 

Classificação de 
grau de 
dependência 
(Fugulin) por andar  

Hospital 
C 

        SIM 

A
S

S
IS

T
E

N
C

IA
IS

 

Resolutividade da 
Urgência no Adulto 

Hospital 
D 

        
SEME
LHAN

TE 

Tempo para 
atendimento 
urgências 

Hospital 
C, H 

        
SEME
LHAN

TE 

Taxa de reingresso 
na UTI adulto 
durante a mesma 
internação 

        CQH SIM 

Número de 
pacientes 
transferidos para o 
UTI ADULTO (>e< 
que 24hs e total) 

Hospital 
E, D 

      CQH SIM 

Índice de 
transferência da UI 
para o UTI ADULTO 
por complicação do 
estado do paciente 
(chamados ao Time 
de resposta rápida) 

Hospital 
G 

        SIM 

Taxa de Mortalidade 
na Unidade de 
Internação 

Hospital 
G, E, C, 

F 
        SIM 

Incidência/Índice de 
queda de paciente 
na Unidade de 
Internação 

Hospital 
E, F, H 

    
NASCIMENTO et 

al., 2008; 
  SIM 

Índice de pacientes 
com risco que não 
apresentaram flebite 

Hospital 
G 

        SIM 

Índice de flebite 
Hospital 

F  
            SIM 
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Índice de adesão da 
enfermagem ao 
protocolo de 
sangramento (UI) 

Hospital 
G 

        NÃO 

Índice de Perda de 
Sonda 
Nasogastroenteral 
(SNGE)/ Índice de 
Retirada Acidental 
de Cateter Enteral  

Hospital 
F, G, E 

    
NASCIMENTO et 

al., 2008; 
  SIM 

Percentual de 
pacientes 
submetidos à 
avaliação de risco 
para úlcera por 
pressão (UPP) na 
admissão 

        
PROQUAL

IS 
NÃO 

Incidência/ Índice de 
úlcera por pressão 
na unidade de 
internação adulto/ 
Úlcera de decúbito 

Hospital 
H, A, F, 

E, G 
    

CQH, 2012; 
AHRQ, 2010 

CQH SIM 

Efetividade do 
Processo de 
desospitalização 

Hospital 
H 

        NÃO 

Índice de 
broncoaspiração na 
Unidade de 
Internação 

Hospital 
F 

        NÃO 

Índice de 
complicações em 
pacientes 
submetidos a 
procedimentos 
cirúrgicos na 
Unidade de 
Internação 

Hospital 
F 

        NÃO 

F
IN

A
N

C
E

IR
O

S
 

Faturamento 
(produção) 

Hospital 
E 

        SIM 

Custo Médio por 
diária Unidade de 
Internação Clínico e 
Cirúrgico  

Hospital 
D 

        NÃO 

Tabela 11 - Indicadores de benchmarking do setor unidade de internação 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Unidade de internação é avaliada a taxa de ocupação e o tempo médio de 

permanência, tais dados são acompanhados também por outros dois hospitais da 

rede. O programa CQH sugere também que a média de permanência seja 

estratificada em clínica médica e clínica cirúrgica. No caso do Hospital Alfa essa 

avaliação é feita para os pacientes de longa permanência.  

Outro dado importante avaliado no Hospital Alfa, que é similar ao indicador  

sugerido pelo programa CQH, refere-se ao horário de alta. Para o Hospital Alfa a 
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meta é que as altas aconteçam até as 10h, garantindo assim o adequado giro de 

leitos e a internação dos pacientes de cirurgia eletiva. 

A classificação do grau de dependência através da ferramenta de Fugulin 

(2010) é realizada no Hospital Alfa e por outro hospital da rede. A ferramenta é 

importante para conhecer o perfil dos pacientes internados e melhor dimensionar 

equipe de Enfermagem. 

Os leitos de Day Clinic também estão sob a responsabilidade do coordenador 

da unidade de internação. Para melhor gestão desta unidade ele utiliza alguns 

dados como: a quantidade de internações no Day Clinic e o monitoramento do 

preparo. Esse segundo indicador refere-se aos procedimentos de colonoscopia, os 

quais são os que acontecem em maior volume na sala de pequenos procedimentos. 

Avaliação do preparo é importante, pois indica quantos pacientes realizaram o 

preparo na residência e quantos o fizeram no hospital. Essa informação é valiosa, 

pois interfere no tempo de permanência dos pacientes e, consequentemente, no giro 

de leitos da unidade. Para melhor planejamento é avaliado também este dado em 

relação aos médicos que é mais realizam procedimentos no Day Clinic. 

Dentre os indicadores assistenciais  acompanhados pela unidade de 

internação vale destacar aqueles relacionados aos atendimentos médicos, onde é 

avaliado não somente a quantidade de atendimentos, mas o tipo e o tempo de 

chegada do médico. Essa informação que também é acompanhada de maneira 

semelhante por outros três hospitais da rede, e é relevante no sentido de buscar 

práticas que garantam um atendimento seguro e em tempo hábil. Assim como a UTI 

adulto, a unidade de internação também avalia os pacientes que foram transferidos 

para unidade de maior criticidade. Além desses indicadores também são avaliados 

os indicadores relacionados à assistência de enfermagem, os quais já foram 

detalhados no item 4.3.1. 

Indicadores financeiros como faturamento e despesas são avaliados por 

todos os setores assistenciais, o que inclui a unidade de internação. Essa análise é 

separada em faturamento e despesas do andar e faturamento e despesas do Day 

Clinic. 

 

 



114 
 

4.3.5 Indicadores da Maternidade  

 

Os indicadores acompanhados pelo complexo materno infantil referem-se aos 

dados da emergência obstétrica, maternidade e berçário. Indicadores do hospital 

Alfa estão dispostos na tabela 12 e indicadores de benchmarking na tabela 13. 

  

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Número de Atendimentos na Emergência x     

Atendimento por Convênio / Mês (%) x     

% Internação via Emergência Obstétrica x     

Tipos de atendimentos obstétricos na emergência   x   

Procedimentos Realizados pela Equipe da Emergência   x   

Tipos de Exames Obstétricos realizados   x   

Taxa de ocupação da maternidade   x   

Tempo médio de permanência na maternidade   x   

Total de partos   x   

Partos por convênio (%)   x   

% Cancelamento de partos   x   

Motivo de cancelamento de parto   x   

Partos eletivos x Emergências   x   

% Parto normal   x   

% Encaminhamento de RNs para UTI Neo x     

Motivo de transferência dos RNs do berçário para UTI 
Neo 

    x 

% Aleitamento materno exclusivo na alta     x 

Participação no curso de gestantes   x   

Quantidade de visitas guiadas a Maternidade   x   

Absenteísmo    x   

Faturamento    x   

Despesas abertas da maternidade   x   

Despesas x faturamento   x   

Número de notificações recebidas   x   

Tabela 12 - Indicadores do setor maternidade Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Nome do 
Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp.
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

E
M

E
R

G
Ê

N
C

IA
 

Número de 
atendimentos na 
emergência 

Hospital 
D, B, F, 

E 

Hospital 
Senhor 

Bom 
Jesus 
dos 

Passos 

  
TORRES; SIMÕES, 

2009 
SINHA SIM 

Acolhimento com 
classificação do 
risco 

Hospital 
D, F, B, 

C, A 
      

QUALISS 
E 

NÃO 

Numero de 
internações de 
gestantes de Alto 
Risco 

Hospital 
D 

        NÃO 

(%) Internação Via 
Pronto Socorro(PS)/                                                                           
Taxa de Internação 
hospitalar 
proveniente da 
emergência/ Taxa 
de conversão PS 

Hospital 
D, B, C, 

E, A 
      

SINHA, 
FAROL 

SIM 

Exames de imagem 
realizados pacientes 
do Pronto Socorro 

Hospital 
D, B, A 

        SIM 

Porcentagem da 
primeira abordagem 
em 10 minutos no 
PS Obstétrico 
(PSO) 

Hospital 
D 

        NÃO 

Tempo médio de 
espera para a 
triagem 

Hospital 
D, B, C, 

A 
        NÃO 

Tempo médio de 
espera para 
atendimento do 
médico 

Hospital 
D, A, H, 

G 
      

QUALISS 
E 

NÃO 

% dos pacientes 
assistidos com 
desfecho de 
conduta clínico em 4 
hs atendidos no 
PSO. 

Hospital 
D 

        NÃO 

Tempo médio de 
alta médica/ Tempo 
médio de 
permanência na 
urgência/ 
emergência 

Hospital 
C 

    
HINRICHSEN et al., 

2011 
  NÃO 

Taxa de efetividade 
dos protocolos de 
risco no PSO 

Hospital 
D 

        NÃO 

Faturamento 
(produção) 
Emergência 

Hospital 
E 

        NÃO 
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Custo por paciente 
Pronto Socorro 

Hospital 
D 

        NÃO 

Número de eventos 
adversos e não 
conformidades 

Hospital 
D 

        NÃO 

G
E

R
E

N
C

IA
IS

  

Total de partos   

Hospital 
Sofia 

Feldman, 
Hospital 
Senhor 

Bom 
Jesus 
dos 

Passos 

  BITTAR, 2001 SINHA SIM 

% de partos normais 
Hospital 

D 
    

HINRICHSEN et al., 
2011 

  SIM 

Taxa/Percentual de 
cesáreas 

Hospital 
D 

Hospital 
do 

Trabalha
dor 

Portaria 
nº650 

SILVA, 1998; 
BITTAR, 2001; 

KLUCK et al., 2002; 
GABRIEL et. al, 

2011;  MACHLINE; 
PASQUINI, 2011; 

HINRICHSEN et al., 
2011; MACHADO; 

MARTINS; 
MARTINS, 2013 

CQH, 
SIPAGEH, 
ANVISA 

NÃO 

Taxa de cesáreas 
em primíparas 

        CQH NÃO 

Taxa de ocupação 
Hospital 

D 
      

QUALISS 
E 

SIM 

Tempo médio de 
Permanência na 
Maternidade 

Hospital 
D 

      

CQH, 
SIPAGEH, 
QUALISS 

E 

SIM 

Média de 
permanência no 
berçário 

        CQH NÃO 

Média de 
Permanência – 
Parto cesárea 

  
Hospital 

Sofia 
Feldman 

      NÃO 

Média de 
Permanência – 
Parto normal 

  
Hospital 

Sofia 
Feldman 

      NÃO 

Número de 
Puérperas 
Encaminhadas a 
UTI Adulto 

Hospital 
D 

        NÃO 

Porcentagem de 
Utilização da UTI 
Neo 

Hospital 
D 

        SIM 

A
S

S
IS

T
E

N
C

IA
IS

 

Efetividade da 
amamentação em 
alojamento conjunto 

Hospital 
D 

        
SEME
LHAN

TE 
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Índice de solicitação 
de fórmula láctea 
dispensada ao 
alojamento conjunto 

Hospital 
D 

        NÃO 

Índice de profilaxia 
adequada para 
Strepto B em 
gestantes 

Hospital 
D 

        NÃO 

Taxa de efetividade 
dos protocolos de 
risco na Unidade de 
Internação 
Maternidade 

Hospital 
D 

        NÃO 

Resolutividade da 
urgência e 
emergência na 
maternidade 

Hospital 
D 

        NÃO 

Índice de triagem 
completa para alta 
do RN no Berçário 

Hospital 
F 

        NÃO 

Taxa de apgar <7 
no 1o. Minuto 

    
Portaria 
nº650 

    NÃO 

Taxa de apgar >=7 
no 1o. Minuto 

        CQH NÃO 

Taxa de apgar <7 
no 5o. Minuto 

    
Portaria 
nº650 

    NÃO 

Taxa de apgar >=7 
no 5o. minuto 

  
Hospital 

Sofia 
Feldman 

    CQH NÃO 

E
V

E
N

T
O

S
 A

D
V

E
R

S
O

S
 

Índice de 
complicações pós-
parto 

Hospital 
F 

        NÃO 

Numero de Evento 
Sentinela na 
maternidade 

Hospital 
D 

        SIM 

Numero de não 
conformidades 
relacionados a 
interações de 
processo na 
maternidade 

Hospital 
D 

        SIM 

Taxa de Mortalidade 
Materna 

Hospital 
D, F 

    

BITTAR, 2001; 
TORRES; SIMÕES, 
2009; HINRICHSEN 

et al., 2011 

SIPAGEH, 
PROQUAL

IS, 
ANVISA 

NÃO 

F
IN

A
N

C
 

Custo Médio Por 
Diária da 
Maternidade 

Hospital 
D 

        NÃO 

Tabela 13 - Indicadores de benchmarking do setor maternidade 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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No setor de emergência, o indicador que aparece na maior parte das fontes 

consultadas é o número de atendimentos realizados, sendo este um indicador 

acompanhado também pelo Hospital Alfa. Outro indicador bastante relevante para 

emergência é conhecer o percentual de internações geradas via emergência. Este 

dado, que faz parte da lista de indicadores do Hospital Alfa, é acompanhado por 

cinco hospitais da rede e é um dado sugerido pelo programa SINHA e Farol. 

Os tipos de atendimentos obstétricos realizados na emergência é um 

importante indicador acompanhando pelo hospital alfa, o qual objetiva conhecer os 

motivos que levam as pacientes a procurarem esse atendimento. 

Outros indicadores monitorados pelo setor de emergência dos hospitais da rede são 

relativos ao tempo de atendimento. Alguns hospitais medem o tempo para o 

atendimento médico e outros o tempo de espera para triagem. Um dos hospitais da 

rede acompanha se o desfecho do atendimento na emergência se deu no tempo 

estipulado. De maneira similar Hinrichsen et al. (2011) sugerem avaliar o tempo de 

permanência na emergência. 

Dos indicadores gerenciais  acompanhados pela maternidade, observa-se 

que o Hospital Sofia Feldman e o Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos divulgam 

utilizar o indicador total de partos. Esse indicador faz parte também da lista 

indicadores do Hospital Alfa. O indicador mais referenciado na literatura e também 

nos programas de indicadores hospitalares é a taxa de cesáreas. Hospital alfa optou 

por monitorar o percentual de partos normais. Essa opção se deu em virtude das 

determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que, através da 

Resolução Normativa nº 368, busca estimular o parto normal e reduzir as cesarianas 

desnecessárias.  

A taxa de ocupação é acompanhada pelo Hospital Alfa e pelo Hospital D. 

Esse indicador é influenciado pelos agendamentos de partos realizados pelo Centro 

Cirúrgico, pela taxa de internação gerada via emergência e pelo tempo médio de 

permanência. O entendimento desta correlação entre os dados é importante para 

que se possa analisar adequadamente o indicador.  

O tempo de permanência na maternidade deve ser acompanhado tanto para 

garantir que o adequado giro de leitos, quanto para verificar oscilações em relação 

ao tempo médio de permanência esperado, o qual pode estar associado a 

complicações nas pacientes. Esse indicador é reportado pelo hospital D e por alguns 

outros programas de controle de indicadores. No caso do hospital Sofia Feldman 
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esse acompanhamento é realizada de acordo com o tipo de parto (cesárea e parto 

normal).  

O Hospital Alfa acompanha também o percentual de encaminhamento de RNs 

para UTI Neo. Este é um indicador importante por dois motivos: o primeiro, pelo 

ponto de vista gerencial, pois permite verificar se o hospital está internando 

gestantes  de alto risco, assim como estabelecido em seu posicionamento 

estratégico; o segundo, do ponto de vista assistencial, pois a partir deste dado 

busca-se verificar os motivos das transferências, trabalhando para melhorias 

conforme as oportunidades identificadas. 

Ainda em relação aos dados  gerenciais, o Hospital Alfa monitora a 

quantidade de visitas guiadas e a participação no curso de gestantes. Estas duas 

ações buscam divulgar a maternidade, portanto é importante que seja feita uma 

avaliação se tais propostas estão sendo efetivas. Para isso é verificado quantas 

gestantes que participaram do curso tiveram seu parto realizado no hospital. No 

caso das visitas guiadas na maternidade é verificado quantas destas pacientes 

procuraram o atendimento de emergência ou foram internadas. 

Em relação aos indicadores assistenciais, não foram encontradas referências 

na literatura. Os indicadores monitorados pelo hospital D e F diferem dos 

apresentados pelo Hospital Alfa. O  hospital alfa avalia o percentual de aleitamento 

materno exclusivo, buscando identificar se houve êxito nas técnicas de promoção do 

aleitamento materno. O Hospital D também avalia a efetividade da amamentação, 

porém utilizando outras medidas. 

Em relação aos eventos adversos, muitos autores sugerem que seja avaliada 

a taxa de mortalidade materna. Esse indicador no Hospital Alfa é acompanhado pela 

comissão de óbito, embora desde a inauguração ainda não tenha havido óbitos 

maternos. Relacionado ao gerenciamento de risco o setor de maternidade, assim 

como os demais setores Hospital Alfa, acompanha as notificações recebidas, 

buscando identificar falhas e desenvolver ações de melhoria. 

  

4.3.6 Indicadores do Centro Cirúrgico 

 

Na tabela 14 estão relacionados os indicadores que são acompanhados pelo 

Centro Cirúrgico do Hospital Alfa. Conforme já mencionado, este é um setor 
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extremamente estratégico. É principalmente do movimento cirúrgico depende a 

ocupação dos demais setores do hospital. 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Média de Cirurgias agendadas/dia   x   

% de agendamento de cirurgias estratégicas   x   

% de cirurgias canceladas   x   

Motivo de cancelamento cirúrgico   x   

Cancelamento por convênio   x   

Número de cirurgias agendadas x realizadas x     

Média de reservas de UTI ADULTO/dia agendadas   x   

Número de cirurgias realizadas no CC   x   

Número de procedimentos realizados na SPE  x     

Número de partos x     

% de partos normal    x   

Movimento cirúrgico global x     

Número de cirurgias de emergência   x   

Número de cirurgias de emergência por tipo 
(partos/outras)  

  x   

Outras cirurgias de emergência por tipo (%)   x   

% de cirurgias estratégicas x     

Percentual de atraso na primeira cirurgia   x   

Motivo dos atrasos (%)   x   

Tempo de chegada do paciente no CC      x 

Tempo  médio de limpeza e montagem da sala cirúrgica     x 

% de utilização das reservas de UTI ADULTO pelo CC x     

Número de Reoperação     x 

% Infecção de sitio cirúrgico em cirurgia limpa     x 

% Infecção de sitio cirúrgico em cesariana     x 

Índice de alterações Clinicas durante e após o ato 
anestésico 

    x 

Conformidade com o protocolo de cirurgia segura     x 

Absenteísmo   x   

Faturamento mensal do CC    x   

Despesas abertas   x   

Número de notificações recebidas   x   
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Número de notificações por subprocesso   x   

Tabela 14 - Indicadores do setor centro cirúrgico Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para melhor explicar os tantos indicadores que podem estar relacionados a 

gestão de um Centro Cirúrgico e correlacioná-los com os achados de benchmarking, 

optou-se por utilizar algumas subdivisões conforme segue: produção, processo, 

assistência, eventos adversos, recursos humanos e financeiro. Os indicadores de 

produção e financeiros são indicadores gerenciais de resultado (táticos ou 

estratégicos), importantes ao planejamento estratégico e à sustentabilidade do 

negócio. Os indicadores de processo são indicadores operacionais direcionadores. A 

análise destes indicadores é importante para melhoria da operação e consequente 

melhora nos indicadores de produção. Os indicadores de assistência são 

operacionais e tem como função avaliar a qualidade da assistência prestada. Os 

eventos adversos são indicadores de resultado e estão intimamente ligados a 

assistência. Indicadores de assistência e eventos adversos podem ser considerados 

também como indicadores de qualidade por expressaram a conformidade ou a 

excelência do cuidado em saúde. Os indicadores de recursos humanos buscam 

avaliar itens relacionados à força de trabalho no setor. A tabela 15 demonstra os 

resultados encontrados nas fontes consultadas. 

 

  Nome do Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa 

Hosp. 
da rede 

Hospital  Legislação Literatura Programa 

G
E

R
E

N
C

IA
IS

 -
 P

R
O

D
U

Ç
Ã

O
 

Nº cirurgias 
agendadas/ Taxa de 
agendamento 
cirúrgico 

      
SOUZA; AKAMINE, 

2008 
NAGEH 

SEME
LHAN

TE 

Nº cirurgias 
realizadas/                                                                                       
Número de pacientes 
submetidos a 
procedimentos 
cirúrgicos 

Hospital 
G, E, F, 

C 

Hospital 
Senhor 

Bom 
Jesus 
dos 

Passos 

  

SILVA, 1998; 
BITTAR, 2001; 
ROTTA, 2004; 

SOUZA; AKAMINE, 
2008; CUNHA; 

CORRÊA, 2013; 
GASPAR et al., 

2015 

SINHA SIM 

Média de Cirurgias 
Realizadas Dia 

Hospital 
D 

    NEPOTE, 2003   NÃO 

Nº cirurgias por 
operadora de saúde 

Hospital 
E 

        NÃO 
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Índice/Nº cirurgias 
urgência  

Hospital 
E 

    

SOUSA; AKAMINE, 
2008; GASPAR et 

al., 2015; NEPOTE, 
2003 

  SIM 

Índice/ Nº Cirurgias 
Realizadas por Porte 

Hospital 
E, D 

    OTTONI, 2009   NÃO 

Quantidade de 
cirurgias por 
perfil/tipo/ 
especialidade 

Hospital 
E, G 

    SILVA, 1998   
SEME
LHAN

TE 

Tempo médio de uso 
das salas de 
operações 

      
LIMA; 

MAGALHÃES, 2006 
  NÃO 

Taxa de utilização ou 
ocupação (tempo total 
de sala 
utilizado/tempo de 
sala disponível)/ % 
Uso do CC 

Hospital 
B 

    

NEPOTE, 2003; 
DUARTE; 

FERREIRA, 2006; 
TORRES; SIMÕES, 
2009; GASPAR et 

al., 2015; 

  NÃO 

Número de cirurgias 
realizadas por mês 
por médico ou por 
equipe 

      
DUARTE; 

FERREIRA, 2006 
  NÃO 

Índice/ Percentual/ Nº 
cirurgias canceladas                                               
Taxa de cirurgia 
suspensa 

Hospital 
G, E, C 

    

SOUSA; AKAMINE, 
2008; KLUCK et al., 
2002; GASPAR et 

al., 2015; NEPOTE, 
2003; TORRES; 
SIMÕES, 2009; 
GABRIEL et. al, 

2011;  MACHLINE; 
PASQUINI, 2011; 

HINRICHSEN et al., 
2011 

CQH SIM 

Índice de Cirurgias 
Suspensas Paciente 
Internado 

Hospital 
D, A, B 

        NÃO 

Índice de 
Cancelamento 
Cirúrgicos por 
NãElaborado pelo 
autorização do 
Convênio 

Hospital 
H 

        SIM 

Motivos de 
cancelamento 
cirúrgico/ suspensão 
de cirurgia 

Hospital 
E 

    
GASPAR et al., 
2015; NEPOTE, 

2003 
  SIM 

% de cirurgias 
transferidas para o 
mesmo mês 

Hospital 
G 

        NÃO 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
IS

 -
 

P
R

O
C

E
S

S
O

 

Tempo médio atraso 
cirúrgico 

      

DUARTE; 
FERREIRA, 2006; 

SOUSA; AKAMINE, 
2008; GASPAR et 

al., 2015 

  NÃO 

% de Atraso na 
Primeira Cirurgia 

Hospital 
A 

        SIM 
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Índice/ Taxa de 
cirurgias atrasadas 

Hospital 
B 

    
NEPOTE, 2003; 

HINRICHSEN et al., 
2011 

  NÃO 

Motivos de atraso 
para o início das 
cirurgias 

      NEPOTE, 2003   SIM 

Índice de 
Assertividade na 
Montagem da Sala 
Operatória 

Hospital 
D 

        NÃO 

Tempo de Chegada 
do Paciente na Sala 
de Operação 

Hospital 
H 

        SIM 

Transporte do 
paciente da unidade 
de internação para o 
CC em até 15 min. 

Hospital 
G 

        
SEME
LHAN

TE 

Tempo Médio de 
Limpeza e Montagem 
de Sala Operatória/                                                                       
Tempo de intervalo 
entre um cirurgia e 
outra 

Hospital 
D 

    
GASPAR et al., 

2015 
  SIM 

Tempo de limpeza da 
SO 

      

LIMA; 
MAGALHÃES, 

2006; DUARTE; 
FERREIRA, 2006;  

NAGEH NÃO 

Índice de 
Transferência de Pós 
Operatório para 
Unidade Fechada 

Hospital 
E, F 

        NÃO 

Utilização de reservas 
de leitos de UTI 
ADULTO pelo centro 
cirúrgico 

Hospital 
G 

        SIM 

 A
S

S
IS

T
E

N
C

IA
IS

 

Número de 
avaliações pré - 
anestésicas 

Hospital 
H 

        NÃO 

Conformidade com os 
padrões de cirurgia 
segura 

Hospital 
D, B, H, 
E, C, A 

      

QUALIS
S E, 

PROQU
ALIS 

SIM 

Taxa de Adesão ao 
Quadro de Cirurgia 
Segura 

Hospital 
A 

        NÃO 

Tempo médio de 
permanência na 
recuperação 
anestésica (RPA) 

Hospital 
D, A 

    

DUARTE; 
FERREIRA, 2006; 

SOUSA; AKAMINE, 
2008; CALDANA et 
al., 2011; GASPAR 

et al., 2015; 

  NÃO 

E
V

E
N

T
O

S
 

A
D

V
E

R
S

O
S

 

Notificações 
relacionadas ao 
Processo de cirurgia 
segura 

Hospital 
D, C,B 

        SIM 

Número de Erros no 
Agendamento 

Hospital 
D 

        SIM 

Número de Eventos 
Sentinelas no Centro 
Cirúrgico 

Hospital 
D 

    NEPOTE, 2003   SIM 
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Taxa de 
Complicações 
Anestésicas 

Hospital 
H 

    
AHRQ, 2010; 

SOUZA ET al., 2011 
PROQU

ALIS 

SEME
LHAN

TE 

Índice de Alterações 
Clínicas e Situações 
Ocorridas Durante e 
Após o Ato 
Anestésico e 
Sedação moderada e 
profunda                                                                     

Hospital 
A, B 

        SIM 

Corpo estranho 
deixado no corpo 
durante a cirurgia 

      AHRQ, 2010;    NÃO 

Erro de cirurgia: local 
ou paciente 

      
HINRICHSEN et al., 

2011 
  NÃO 

Taxa de mortalidade 
cirúrgica/ operatória/ 
intraoperatória/ 
perioperatória 

Hospital 
D, H, C, 
E, A, B 

    

SILVA, 1998; 
BITTAR, 2001; 

KLUCK et al., 2002; 
DUARTE; 

FERREIRA, 2006; 
SOUSA; AKAMINE, 
2008; GABRIEL et. 
al, 2011; CALDANA 

et al., 2011; 
HINRICHSEN et al., 

2011 

CQH, 
SINHA, 
QUALIS

S E, 
PROQU

ALIS, 
ANVISA 

NÃO 

Taxa/Nº de 
reoperação/                                                                                       
Número de 
reintervenções 
cirúrgicas não 
programadas 

Hospital 
E, A, D, 

B, F 
    

DUARTE; 
FERREIRA, 2006; 

SOUZA; AKAMINE, 
2008; KLUCK et al., 
2002; HINRICHSEN 

et al., 2011 

  SIM 

Lesão de pele       
SOUZA; AKAMINE, 

2008 
  SIM 

Índice de queimadura 
por placa de bisturi 

Hospital 
G, E, F 

    
SOUZA et al., 2011; 
HINRICHSEN et al., 

2011 
  SIM 

Índice de Queda na 
transposição do 
paciente 

Hospital 
G, E 

    

SOUZA; AKAMINE, 
2008; SOUZA et al., 
2011; HINRICHSEN 

et al., 2011 

  SIM 

R
E

C
U

R
S

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

Nº funcionários com 
vinculo superior a 18 
meses 

      
SOUZA; AKAMINE, 

2008 
  NÃO 

Taxa de absenteísmo 
de enfermagem 

Hospital 
E 

    

LIMA; 
MAGALHÃES, 

2006; DUARTE; 
FERREIRA, 2006  

  SIM 

Taxa de 
dimensionamento de 
enfermagem 

      
LIMA; 

MAGALHÃES, 2006 
  NÃO 

Horas de 
treinamento/funcionári
o/ano (pessoas) 

      
DUARTE; 

FERREIRA, 2006 
  

Sim 
pelo 
RH e 
IEP 

F
IN

A
N

C
E

IR
O

S
 

Despesa por cirurgia 
Hospital 

D 
        NÃO 
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Faturamento 
(Produção) Centro 
Cirúrgico 

Hospital 
E 

    
DUARTE; 

FERREIRA, 2006 
  SIM 

Custos Centro 
Cirúrgico 

Hospital 
E 

    
DUARTE; 

FERREIRA, 2006 
  SIM 

Tabela 15 -  Indicadores de benchmarking do setor centro cirúrgico 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na área de produção observa-se que, assim como o Hospital Alfa, 50% 

hospitais da amostra avaliam a quantidade de cirurgias realizadas. Este indicador 

também é reportado nos estudos de Souza e Akamine (2008) e Gaspar et al. (2015). 

O Hospital D, assim como referenciado no trabalho de Nepote (2003), opta por 

mensurar a média de cirurgias realizadas por dia. Cientes da variação no número de 

cirurgias entre os dias da semana e da importância disso na realização da meta 

estabelecida de 614 cirurgias por mês, o Hospital Alfa utiliza como indicador a média 

de cirurgias agendadas/dia, estabelecendo uma meta que deve ser cumprida em 

cada dia da semana. 

Em relação à quantidade de cirurgias realizadas, o Hospital Alfa busca 

identificar também o percentual de cirurgias estratégicas6 entendendo a importância 

desta avaliação para o adequado alinhamento e cumprimento dos objetivos 

estratégicos. Neste sentido, um indicador interessante apresentado no trabalho de 

Duarte e Ferreira (2006) é o número de cirurgias realizadas por mês por médico ou 

por equipe.  

O monitoramento das cirurgias realizadas de urgência é bastante reportado 

na literatura (SOUSA; AKAMINE, 2008; GASPAR et al., 2015; NEPOTE, 2003) e faz 

parte da lista de indicadores do Hospital Alfa e do Hospital E. A análise deste 

indicador está relacionada ao planejamento do setor e a quantidade de cirurgias 

realizadas/mês.  

O monitoramento da taxa de utilização ou ocupação das salas cirúrgicas é um 

indicador utilizado em diversos trabalhos (DUARTE; FERREIRA, 2006; GASPAR et 

al., 2015; NEPOTE, 2003).  Conforme coloca Gaspar et al. (2015), este é um 

importante parâmetro de qualidade na avaliação de desempenho de centro cirúrgico. 

Para Duarte e Ferreira (2006) o indicador permite a avaliação da produtividade do 

centro cirúrgico expressa nos seus índices de utilização.  

                                                           
6 Cirurgias estratégias são aquelas que fazem parte do perfil definido como estratégico pelo hospital. 



126 
 

Nepote (2003) refinou os dados do indicador supracitado, estratificando a 

ocupação por turno. Esta informação pode ser de grande valia para adequado 

dimensionamento da equipe, melhor utilização da capacidade instalada, otimização 

dos recursos e melhor planejamento e tomada de decisão. Duarte e Ferreira (2006) 

citam ainda alguns outros indicadores relacionados à análise da produção como: 

número de cirurgias por sala cirúrgica por dia e número de salas em utilização/ 

número total de salas existentes.  

Diretamente relacionado ao número de cirurgias realizadas está o indicador 

de cancelamento cirúrgico. Este indicador, denominado por alguns como taxa de 

cirurgia suspensa, busca avaliar as cirurgias agendadas e não realizadas. Ele é 

monitorado pelo Hospital Alfa, por 37,5% dos hospitais da amostra e faz parte do 

programa CQH. Na literatura Gaspar et al. (2015), Nepote (2003) e Sousa e 

Akamine (2008) também utilizam o indicador como parâmetro para avaliar a 

produtividade do centro cirúrgico.  

Tão importante quanto à avaliação do cancelamento cirúrgico é a análise dos 

motivos de cancelamento. Este indicador, reportado nos trabalhos de Gaspar et al. 

(2015) e Nepote (2003), faz parte dos indicadores avaliados pelo Hospital Alfa. O 

entendimento das causas de cancelamento permite o desenvolvimento de ações no 

sentido de reduzir a taxa de cancelamento cirúrgico. 

Quando se fala em indicadores de processo, observa-se que um dos atributos 

mais monitorados é a variável tempo, que está diretamente ligada à organização e a 

produção do setor. O tempo médio de atraso cirúrgico interfere na dinâmica de 

organização e trabalho e pode ter impacto negativo na percepção do cliente. Este 

indicador foi utilizado nos trabalhos de Duarte e Ferreira (2006), Gaspar et al. (2015) 

e Sousa e Akamine (2008). No caso do Hospital Alfa, optou-se por monitorar o % de 

atrasos no primeiro horário, entendendo o efeito disso nos procedimentos a seguir. 

Tal indicador também é monitorado pelo Hospital A. Já o Hospital B avalia o índice 

de atraso, mas em relação à quantidade total de procedimentos realizados.  

Além de monitorar o percentual de atraso no primeiro horário, o Hospital Alfa 

avalia o motivo deste atraso buscando ter informações detalhadas que direcionem o 

desenvolvimento de ações de melhoria no processo. Este mesmo indicador foi 

observado no trabalho de Nepote (2003), que monitorou cada uma das etapas que 

interferem no atraso da cirurgia, incluindo: problemas na internação, atraso no 

preparo do paciente, atraso da equipe médica, atraso na cirurgia anterior, entre 
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outros. Nota-se que, quanto maior a estratificação dos atributos, mais focada e 

precisa é a análise dos dados. Esta identificação de onde estão as falhas e as 

oportunidades de melhoria, aumenta as chances de uma intervenção bem sucedida 

com impacto positivo nos resultados.    

Outro indicador apresentado no trabalho de Nepote (2003) é a taxa de 

cirurgias que duram o horário programado. Este indicador tem relação com tempo de 

atraso cirúrgico e é importante para melhor planejamento das atividades, permitindo 

também que se conheçam as características das equipes cirúrgicas. 

O tempo de chegada do paciente em sala operatória é um indicador que 

avalia a efetividade da comunicação entre os setores, o planejamento da assistência 

pelas unidades de internação e a agilidade e organização do serviço de maqueiros. 

Esse é um indicador que pode ser correlacionado ao atraso cirúrgico e está 

diretamente ligado a satisfação do cliente médico. O indicador é monitorado pelo 

Hospital Alfa e por mais dois hospitais da amostra. 

Um indicador bastante reportado nos estudos de análise de desempenho no 

Centro Cirúrgico é o tempo de limpeza de sala operatória (DUARTE; FERREIRA, 

2006; LIMA; MAGALHÃES, 2006;). No caso do Hospital Alfa, após o processo de 

revisão dos indicadores, optou-se por adotar o indicador tempo médio de limpeza e 

montagem da sala Cirúrgica, com intuito de monitorar a dinâmica desta atividade. 

Esse indicador também, denominado de tempo de intervalo entre uma cirurgia e 

outra, foi citado no artigo de revisão de Santos e Rennó (2013) e monitorado no 

trabalho de Gaspar  et al. (2015). 

Ainda em relação aos indicadores de processo, o Hospital Alfa optou por 

monitorar a porcentagem de utilização das reservas de UTI Adulto pelo CC. A 

importância deste indicador reside no fato de que, atualmente, o Hospital Alfa possuí 

somente 6 leitos de UTI Adulto. A não utilização da reserva solicitada pelo cirurgião 

tem impacto direto na concessão de vagas externas, na dinâmica de organização do 

setor e na taxa de ocupação da UTI Adulto, comprometendo os resultados do setor. 

Para melhor gerenciar a demanda de vagas na UTI Adulto estabeleceu-se um teto 

de agendamento de reservas/dia, considerando que podemos ter demandas de 

pacientes internados nas unidades de internação, pacientes provenientes da 

emergência, intercorrências no centro cirúrgico e que, o leito de reserva deve estar 

disponível ao paciente até que o procedimento seja finalizado e o cirurgião decida 

para qual tipo de acomodação irá transferir o paciente. Essa é uma questão que 
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precisa ser cuidadosamente conduzida numa parceria entre coordenação do UTI 

Adulto, CC, diretoria médica e médico cirurgião, de maneira a atender 

satisfatoriamente as necessidades dos médicos e pacientes e garantir a ocupação 

do setor. 

Em relação aos indicadores assistenciais, cabe destacar o indicador de 

conformidade com protocolo de cirurgia segura que é monitorado por 75% dos 

hospitais da amostra e faz parte do Programa Qualiss. O acompanhamento em 

relação ao cumprimento deste protocolo é importante, pois busca garantir segurança 

nas intervenções cirúrgicas e reduzir riscos comuns e evitáveis. Esses padrões 

fazem parte da quarta meta internacional de segurança do paciente e envolvem a 

conclusão de uma sequência de etapas, que são críticas para adequada intervenção 

cirúrgica. No Hospital Alfa o protocolo de cirurgia segura, que já estava implantado, 

passou a ser monitorado em todas suas etapas em maio de 2014. Durante esta 

revisão de indicadores, optou-se por mensurar, além das etapas, o resultado 

consolidado deste protocolo. 

Ainda em relação aos cuidados assistenciais com o paciente cirúrgico, o 

artigo de revisão de Santos e Rennó (2013) mostrou que cinco dos artigos 

analisados por eles continham indicadores relacionados com a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP). Os autores destacaram a 

importância da aplicação desta ferramenta pelo enfermeiro para uma assistência 

planejada e segura aos pacientes cirúrgicos. 

Fazem parte dos indicadores assistenciais acompanhados pelo Centro 

Cirúrgico do Hospital Alfa a taxa de infecção de sitio cirúrgico em cirurgia limpa e a 

taxa de infecção em cesárea. Estes são indicadores cuja responsabilidade de coleta 

é da CCIH, entretanto as análises dos casos e a condução das medidas preventivas 

acontecem em parceria dos dois setores. O trabalho de Santos e Rennó (2013) 

apresentou que 4,4% dos artigos por eles analisados, abordavam esse indicador. Os 

autores ressaltam que, resultados elevados de taxa de infecção em cirurgias limpas, 

sinalizam falha técnica no processo cirúrgico, comprometendo a recuperação dos 

pacientes. 

  O Índice de Alterações Clínicas e Situações Ocorridas Durante e Após o Ato 

Anestésico e Sedação moderada e profunda é um dos novos indicadores que 

passou a ser acompanhado pelo Hospital Alfa após o desenvolvimento deste 

trabalho. Este indicador, também denominado por alguns autores como taxa de 
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complicações anestésica, é monitorado por três hospitais da amostra e está na lista 

de indicadores AHRQ (2010) e no trabalho de SOUZA et al. (2011).  

A taxa de reoperação ou número de reintervenções cirúrgicas não 

programadas é monitorado por 62,5% dos hospitais analisados, passando a fazer 

parte dos indicadores do Hospital Alfa. Embora o monitoramento deste indicador 

pareça ser bastante usual, tendo sido reportado também nos trabalhos de Duarte e 

Ferreira (2006) e Souza e Akamine (2008), é preciso ter atenção em relação aos 

parâmetros mensurados ao fazer a comparabilidade dos resultados. Alguns 

hospitais consideram o número de pacientes que retornaram ao centro cirúrgico no 

período inferior a 12 horas, outros não determinam o tempo, colocando que deve ser 

incluído no indicador pacientes de reabordagem cirúrgica decorrente de complicação 

pós-cirúrgica, outros hospitais ainda só mensuram este indicador para alguns tipos 

de cirurgia. Muitos adotam o período igual ou inferior a trinta dias ou reoperações 

dentro da mesma internação. No caso do Hospital Alfa, adotou-se o prazo de até 30 

dias do primeiro procedimento. Segundo Duarte e Ferreira (2006) esse indicador é 

relevante, mas em alguns casos a apuração é delicada e precisa ser conduzida pelo 

Comitê de Ética Médica por envolver falhas técnicas. 

O acompanhamento das notificações, isso é, registro de não conformidades 

ou eventos adversos, é um indicador do Hospital Alfa e de mais três hospitais da 

amostra. O trabalho de Souza et al. (2011) utiliza os eventos adversos como um 

instrumento de avaliação de desempenho em centro cirúrgico. Os autores defendem 

que a investigação da ocorrência de eventos adversos (EAs) possibilita a avaliação 

dos serviços e oportuniza o aprimoramento dos processos clínicos e de prevenção 

de erros subseqüentes, visando a segurança do paciente cirúrgico e a qualidade do 

serviço. No trabalho os autores separam os eventos adversos em EAs relacionados 

à assistência e EAs relacionados à organização do serviço e é feita uma análise da 

distribuição dos eventos em relação ao turno. Em relação à assistência são 

relacionados eventos como queimadura por bisturi e queda. No trabalho de Santos e 

Rennó (2013) os indicadores de queda e lesão de pele aparecem em 6,7% dos 

artigos avaliados. No Hospital Alfa as notificações são estratificadas em erro de 

agendamento, quebra do protocolo de cirurgia segura e eventos assistenciais, 

fazendo parte deste último as quedas e as queimaduras por bisturi. 

Muitos autores citam como indicador a taxa de mortalidade cirúrgica. Este 

dado também é mensurado por 75% dos hospitais da rede, entretanto, no caso do 
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Hospital Alfa a taxa de mortalidade é acompanhada pela comissão de óbito. Como 

todos os óbitos do hospital passam por uma análise desta comissão é possível 

identificar os óbitos ocorridos no período perioperatório. Ademais, este é um índice 

baixíssimo no hospital, portanto não se justifica uma análise realizada de forma 

separada. Neste sentido, Rotta (2004) coloca que a menor complexidade deve estar 

associada a uma menor taxa de mortalidade, o que corrobora com a taxa observada 

no Hospital Alfa.  

 Em relação aos indicadores de recursos humanos, o Hospital Alfa utiliza a 

taxa de absenteísmo. Este indicador é acompanhado por outro hospital da amostra e 

é referenciado nos trabalhos de Duarte e Ferreira (2006) e Lima e Magalhães 

(2006). As horas de treinamento também é um indicador relevante citado por Duarte 

e Ferreira (2006), que coloca que o monitoramento deste indicador é importante em 

virtude do seu impacto na melhoria da qualidade do atendimento e na produtividade. 

Ainda em relação ao treinamento da equipe, Nepote (2003) coloca que fez parte do 

processo de melhoria relacionado aos eventos adversos o estudo dos problemas 

que mais afligiram a equipe e o desenvolvimento de uma apostila de treinamento. 

No caso do Hospital Alfa as horas de treinamento são acompanhadas, entretanto 

fazem parte do grupo de indicadores do setor de RH e IEP. 

 Em relação aos indicadores financeiros, o Hospital Alfa monitora o 

faturamento do setor e acompanha as despesas de forma estratificada. Na literatura 

se observa poucas citações em relação ao controle de custos e receitas no Centro 

Cirúrgico. O mesmo fato é verificado na pesquisa de indicadores utilizados pelos 

Hospitais da rede, onde se encontrou somente dois hospitais que realizavam este 

monitoramento. Em relação à gestão financeira deste setor, Duarte e Ferreira (2006) 

comentam sobre a importância do adequado registro dos processos e 

procedimentos e da adoção de uma metodologia de análise de custos.  

 Finalmente, conclui-se que a avaliação de desempenho mediante um 

conjunto estruturado de indicadores, abre caminho para a revisão crítica dos 

principais processos e rotinas envolvidas na produção cirúrgica do hospital, podendo 

causar maior ou menor impacto conforme o envolvimento dos profissionais na 

análise destes indicadores (DUARTE; FERREIRA, 2006). 
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4.3.7 Indicadores da Central de Materiais e Esterilização 

 

A central de materiais esterilização (CME) é um setor importante dentro de 

um hospital cirúrgico, pois dela são dispensados todos os artigos médicos-

hospitalares processados a serem utilizados nos procedimentos.  Indicadores 

acompanhados por este setor estão apresentados na tabela 16 (Hospital Alfa) e na 

tabela 17 (benchmarking). 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Produtividade mensal por tipo de processamento           
(textil, esterilizados, desinfecção) 

  x   

Custo com material de farmácia   x   

Custo com esterilização por ETO   x   

Saída de material pela CME     x 

Percentual de Testes Bowie Dick Insatisfatórios por 
Autoclave  

    x 

Nº de manutenções corretivas por equipamento   x   

Número de eventos sentinela e não conformidades   x   

Tabela 16 - Indicadores do setor Central de Materiais e Esterilização 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 
 

Nome do Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp.
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

Total de artigos 
processados 

      
SANCINETTI; 
GATTO,2007 

  NÃO 

Número absoluto de 
processamento de 
materiais por tipo 

Hospital 
D, G 

    
FUSCO; SPIRI, 

2014 
  SIM 

% de Ciclos 
Cancelados 
(abortados) na 
Sterrad 

Hospital 
B 

        NÃO 

Ciclos Realizados na 
Termodesinfectora 

Hospital 
B 

        NÃO  

Tempo de 
processamento dos 
artigos 

      
SANCINETTI; 
GATTO,2007 

  NÃO 
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Tempo médio de 
procedimento dos 
artigos via 
automatizado e 
manual seprados 
pelos setores do CME 

      
SANCINETTI; 
GATTO,2007 

  NÃO 

Produção por 
hora/funcionário 

      
SANCINETTI; 
GATTO,2007 

  NÃO 

Volume de 
dispensação de 
materiais aos setores 

Hospital 
D 

    
SANCINETTI; 
GATTO,2007 

  NÃO 

Índice de 
Conformidade no 
controle de 
temperatura e 
umidade do arsenal 

Hospital 
D, C 

        NÃO 

Quantidade de 
Cirurgias Atrasadas 
por Problemas com a 
Esterilização 

Hospital 
E 

        NÃO 

Índice de Materiais 
Reprocessados por 
Validade Expirada 

Hospital 
B 

        NÃO 

Índice de OPME 
esterilizados e não 
utilizados 

Hospital 
B 

        NÃO 

% de conformidade 
de entrega de 
materiais e 
instrumentais 
cirúrgicos agendados 
esterilizados 

Hospital 
D, C 

        NÃO 

Incidência de 
instrumentais 
cirúrgicos com 
sujidade 

      CQH, 2012 CQH NÃO 

Taxa de recebimento 
dos Artigos de Uso 
Único para 
reprocessamento na 
CME 

Hospital 
H 

        NÃO 

Porcentagem Diária 
de Conformidade dos 
Integradores - Teste 

Hospital 
D 

        
SEME
LHAN

TE 

Número de Não 
Conformidades/ 
Eventos na CME 

Hospital 
D 

        SIM 

Custo com ETO       
FUSCO; SPIRI, 

2014 
  SIM 

Tabela 17 - Indicadores de benchmarking do setor Central de Material e Esterilização 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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No Hospital Alfa é avaliada a produtividade mensal por tipo de processamento 

e os custos com os materiais de farmácia e custos com esterilização por óxido de 

etileno (ETO). Além disso, alguns indicadores de qualidade como percentual de 

testes de Bowie Dick7 insatisfatórios e número de manutenções corretivas por 

equipamento também são analisados. 

A saída de material pela CME é um importante indicador que está relacionado 

ao protocolo de cirurgia segura. Garantir que todos os instrumentos utilizados nos 

procedimentos tenham sua saída dada pela CME é uma forma de certificar que 

nenhum material foi esquecido no corpo do paciente. Este é um duplo check - a 

circulante o centro cirúrgico faz a contagem dos instrumentais de acordo com o que 

foi enviado e a técnica da CME realiza uma nova conferência. 

A análise das notificações recebidas na CME é de suma importância, pois 

permite verificar as falhas na conformidade de entrega dos materiais, como materiais 

enviados com sujidade, ou caixas danificadas (com envoltório rasgado ou com 

microfuros) e permite identificar também falhas no processo, como atraso no envio 

de material. 

 

4.3.8 Indicadores do Controle de Infecção Hospitalar 

 

A Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998, considerando o risco que 

constituem as infecções hospitalares para a saúde dos usuários dos hospitais, 

resolve expedir diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções 

hospitalares. Este regulamento estabelece também as ações mínimas necessárias, 

a serem desenvolvidas, com vistas à redução da incidência e da gravidade das 

infecções dos hospitais, através do Programa de Controle de Infecções Hospitalares. 

Para a adequada execução deste programa, a portaria estabelece a constituição da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e define suas atribuições, que 

inclui a implantação de um Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções. 

                                                           
7 O teste de Bowie Dick tem por finalidade detectar falha na remoção do ar na câmara interna dos 

esterilizadores à vapor com sistema de pré vácuo, o que pode impedir o contato do vapor com os 

itens a serem esterilizados. 
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Ainda por determinação da portaria nº2.616, a CCIH deve elaborar 

periodicamente um relatório com os indicadores epidemiológicos interpretados e 

analisados. Esse relatório deverá ser divulgado a todos os serviços e à direção. Os 

indicadores avaliados pela CCIH do Hospital Alfa estão apresentados na tabela 18. 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Taxa global de Infecções hospitalares     x  

CCIH UTI Neonatal 

Incidência de IRAS de origem materna     x 

Distribuição de IRAS por topografia     x 

Densidade de incidência trimestral de IPCS associada a 
CVC/1.000 CVC-dia por faixa de PN 

    x 

Análise de infecções primárias da corrente sanguínea 
(IPCS) associadas a cateter vascular central (CVC) 

    x 

Densidade de incidência mensal de PAV/1000 VM-dia 
(todos PN) X taxa de utilização de VM 

    x 

Distribuição de óbitos relacionados a IRAS X total de 
óbitos por faixa de PN  

    x 

Número de casos novos autóctones x importados de 
colonização/infecção por MRSA - distribuição mensal 

    x 

Número de casos novos de colonização/infecção por 
MRSA - distribuição mensal  

    x 

Número de casos novos autóctones x importados de 
colonização/infecção por enterobactérias MR- distribuição 
mensal 

    x 

Número de casos novos de colonização/infecção por 
enterobactérias MR - distribuição mensal   

    x 

Consumo de álcool gel (ml/paciente-dia) x taxa de IRAS 
de origem hospitalar 

   

CCIH Paciente Adulto 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Taxa global de infecções hospitalares no UTI ADULTO     x 

Densidade de utilização de ventilação mecânica     x 

Pneumonia Associada a Ventilação (PAV) no UTI 
ADULTO 

    x 

Densidade de utilização de Cateter Vascular Central     x 

Infecção da corrente sanguínea  associada ao CVC     x 
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Densidade de utilização de Cateter Vesical de demora     x 

Infecção do trato urinário associada ao cateter vesical de 
demora 

    x 

Incidência de MRSA adquirido no UTI ADULTO e casos 
importados 

    x 

INCIDÊNCIA DE ACINETOBACTER sp PAN R UTI 
ADULTO 

    x 

Incidência anual de BGN - MDR UTI ADULTO novos 
casos 1000 pct/dia 

    x 

Taxa de Infecção Global HMSL Unidade de Internação 
2014  

    x 

MRSA - NÚMERO DE CASOS ADQUIRIDOS: CASOS 
NOVOS/PCT DIA DO ANDAR NÚMERO DE CASOS 
IMPORTADOS – UI 

    x 

Incidência anual de BGN - MDR unidades de internação 
novos casos 1000 pct/dia 

    x 

Infecção de sitio cirúrgico em cirurgia limpa x     

Infecção de sitio cirúrgico em cesariana x     

Busca ativa cirurgias eleitas     x 

Busca ativa - Êxito nas ligações (%)     x 

Busca ativa - %ISC     x 

Tabela 18 - Indicadores do setor CCIH Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Em relação aos indicadores de CCIH, observa-se que existe certa 

padronização em relação aos indicadores que devem ser utilizados, não havendo 

grande variação entre os hospitais. A tabela 19 demonstra os indicadores de CCIH 

encontrados nas fontes pesquisadas. 
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 Nome do 
Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

G
E

R
A

IS
 

Taxa de infecção 
hospitalar/global                                                           
Infecções 
relacionadas à 
assistência à saúde 
(IRAS)                                             

Hospital 
D, A, C, 

B 

Hospital 
Aliança, 

Hospital do 
trabalhador 

Portaria nº 
2616 de 

1998 

SILVA, 1998; 
BITTAR, 2001; 
KLUCK et al., 

2002; ESCRIVÃO 
JÚNIOR, 2004; 

TORRES; 
SIMÕES, 2009; 
AHRQ, 2010; 

GABRIEL et. al, 
2011; CALDANA 

et al., 2011; 
MACHLINE; 

PASQUINI, 2011; 
CUNHA; 

CORRÊA, 2013; 
NAGEH IRAS, 

2014 

CQH, 
ANVISA 

SIM 

Taxa de letalidade 
associada a 
infecção hospitalar 

    
Portaria nº 
2616 de 

1998 
    NÃO 

N
E

O
N

A
T

A
L

 

Taxa de Densidade 
de Incidência de 
Infecção UTI 
Neonatal/ Taxa de 
IRAS 

Hospital 
D 

    
HORBAR; SOLL; 
EDWARDS, 2010 

CQH, 
SINHA 

NÃO 

Incidência de IRAS   
precoce de provável 
origem materna 

      
PINHEIRO et al., 

2009 
  SIM 

Distribuição de IRAS 
de origem 
hospitalar/tardia 

      
PINHEIRO et al., 

2009 
  SIM 

Taxa de utilização 
de Cateter Venoso 
Central na UTI 
Neonatal 

Hospital 
D, F 

    
NAGEH IRAS, 

2014 

SINHA, 
QUALISS 

E 
SIM 

Densidade de inc. 
Infecção corrente 
sanguínea assoc. à 
CVC na UTI 
Neonatal 

Hospital 
D, F 

    
NAGEH IRAS, 

2014 

QUALISS 
E, 

PROQUAL
IS SINHA 

SIM 

Densidade de 
incidência IPCS 
associada a 
CVC/1.000 CVC-dia 
por faixa de PN 

      ANVISA, 2010   SIM 

Taxa de utilização 
de Sonda Vesical de 
Demora na UTI 
Neonatal 

Hospital 
D 

        NÃO 

Taxa de utilização 
de Ventilação 
Mecânica na UTI 
Neonatal 

Hospital 
D 

    
NAGEH IRAS, 

2014 
  SIM 
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Pneumonia 
associada a 
ventilação mecânica  
(PAV)  UTI Neo 

Hospital 
D 

    
NAGEH IRAS, 

2014 
  SIM 

Densidade de 
incidência de 
enterobactérias 
resistentes à 
carbapenêmicos 

      
NAGEH IRAS, 

2014 
CQH 

SEME
LHAN

TE 

Densidade de 
incidência de 
enterococos 
resistentes à 
vancomicina 

      
NAGEH IRAS, 

2014 
CQH 

SEME
LHAN

TE 

Densidade de 
incidência de S. 
aureus resistente à 
oxacilina 

      
NAGEH IRAS, 

2014 
  

SEME
LHAN

TE 

Taxa de infecção 
hospitalar berçário 

        CQH NÃO 

P
A

C
IE

N
T

E
 A

D
U

L
T

O
 

Densidade de 
Incidência de 
Infecção Hospitalar 
UTI Adulto/ taxa de 
Infecção Hospitalar 
UTI 

Hospital 
D, C, E, 
B, G, A 

      SINHA SIM 

Taxa de Utilização 
de Ventilação 
Mecânica UTI 

Hospital 
D, E, A, 

C 
  

Portaria nº 
4 de 2010 

NAGEH IRAS, 
2014 

CQH SIM 

Densidade/taxa de 
pneumonia 
Associada a 
Ventilação (PAV) na 
UTI 

Hospital 
D, E, A, 
C, B, F, 

G, H 

Hospital 
Alvorada, 

Albert 
Einstein, 
Hospital 

Paulistano, 
TotalCor 

Portaria nº 
4 de 2010, 
Portaria n° 

2616 de 
1998 

ANVISA, 2010; 
NAGEH IRAS, 

2014; 
HINRICHSEN et 

al., 2011 

CQH, 
PROQUAL
IS, FAROL 

SIM 

Densidade de 
incidência de 
traqueobronquite 
associada a 
ventilção mecânica 
na UTI 

Hospital 
D, C, B, 

A 
        NÃO 

Densidade/taxa de 
utilização de Cateter 
Vascular Central na 
UTI 

Hospital 
D, H, E, 
F, A, C 

    
NAGEH IRAS, 

2014 

CQH, 
SINHA, 

QUALISS 
E 

SIM 

Infecção da corrente 
sanguínea  
associada ao CVC 
na UTI 

Hospital 
A, C , E, 
B, F, G, 

H, D 

Hospital 
Alvorada, 

Albert 
Einstein, 
Hospital 

Paulistano, 
TotalCor 

Portaria nº 
4 de 2010,  

ANVISA, 2010; 
NAGEH IRAS, 

2014; 
HINRICHSEN et 

al., 2011 

CQH, 
SIPAGEH, 
QUALISS 

E, 
PROQUAL
IS, FAROL 

SIM 

Taxa de utilização 
de Sonda Vesical de 
demora na UTI 

Hospital 
D, C, E, 

A 
    

NAGEH IRAS, 
2014 

CQH SIM 
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Densidade de 
incidência de 
Infecção do trato 
urinário associada a 
sonda vesical de 
demora na UTI 

Hospital 
D, C, E, 
B, A, G 

Hospital 
Alvorada, 

Albert 
Einstein, 
Hospital 

Paulistano, 
TotalCor 

Portaria nº 
4 de 2010 

ANVISA, 2010; 
NAGEH IRAS, 

2014; 
HINRICHSEN et 

al., 2011 

CQH, 
FAROL 

SIM 

Taxa de Infecção 
Unidades de 
internação 

Hospital 
D, C 

        SIM 

Taxa de infecção 
hospitalar na clinica 
médica 

        CQH NÃO 

Taxa de infecção 
hospitalar na clinica 
cirúrgica/                                                 
Taxa de infecção 
hospitalar em 
pacientes cirúrgicos 

      
DUARTE; 

FERREIRA, 2006 
CQH NÃO 

Taxa de infecção 
hospitalar na 
obstetrícia/  

Hospital 
D 

      CQH NÃO 

Densidade de 
incidência de 
BGNNF resistentes 
à carbapenêmicos 
(novos casos 1000 
pct/dia) 

      
NAGEH IRAS, 

2014 
CQH SIM 

Episódios de 
infecção por MRSA 

      
HINRICHSEN et 

al., 2011 
  NÃO 

Taxa de utilização 
de Cateter Venoso 
Central Unidades de 
Internação 

Hospital 
D 

        NÃO 

Infecção Corrente 
Sanguínea X CVC -
Unidades Internação 

Hospital 
D, A 

        NÃO 

Taxa de utilização 
de Sonda Vesical de 
Demora Unidades 
de internação 

Hospital 
D 

        NÃO 

Densidade 
Incidência:Infecção 
do Trato Urinário X 
SVD - Unidades de 
Internação 

Hospital 
A 

        NÃO 

P
A

C
IE

N
T

E
 C

IR
Ú

R
G

IC
O

 

Vigilância Cirúrgica 
Pós Alta das 
Infecções de Sítio 
Cirúrgico (ISC) 
(êxito nas ligações) 

Hospital 
E 

        SIM 

Taxa de infecção em 
cirurgia limpa/ Taxa 
de infecção de sitio 
cirúrgico em cirurgia 
limpa 

Hospital 
D, C, H, 

A, B  

Albert 
Einstein, 

Hospital do 
Trabalhado

r 

  
ANVISA, 2010; 
NAGEH IRAS, 

2014 

CQH, 
SIPAGEH, 
PROQUAL

IS 

SIM 
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Taxa de infecção de 
sítio cirúrgico 

Hospital 
G, E 

  
Portaria nº 
2616 de 

1998 

KLUCK et al., 
2002; 

HINRICHSEN et 
al., 2011 

SINHA 
SEME
LHAN

TE 

Taxa de Infecção de 
sitio cirúrgico em 
cesariana 

Hospital 
D 

    
ANVISA, 2010; 
NAGEH IRAS, 

2014 
CQH SIM 

Taxa de 
conformidade de 
antibioticoprofilaxia 
cirúrgica onsolidado 
(considerando: 
escolha, tempo, 
repique e 
suspensão)/  
Adesão ao protocolo 
de  
antibioticoprofilaxia 
cirúrgica 

Hospital 
C, E, G, 

H 
    

HINRICHSEN et 
al., 2011 

SINHA, 
PROQUAL

IS 

SIM 
no 

protoc
olo 

Adequação de 
Antibioticoprofilaxia 
cirúrgica separado 
por escolha, inicio e 
duração 

Hospital 
D, A, G, 

B 
        

SIM 
no 

protoc
olo 

Taxa de profilaxia 
antibiótica em 
Cesáreas 

        
PROQUAL

IS 
 SIM 

 

M
E

D
ID

A
S

 D
E

 P
R

E
V

E
N

Ç
Ã

O
 

Taxa de 
Conformidade em 
Visitas Técnicas 
Periódicas 

Hospital 
H 

        NÃO  

% de Conformidade 
da Técnica de 
limpeza Concorrente 
e Terminal das 
Salas Cirúrgicas 

Hospital 
A 

         NÃO 

% de Conformidade 
da Técnica de 
Escovação Cirúrgica 

Hospital 
A 

         NÃO 

SVD - % Passagem 
de SVD- Técnica 
Correta 

Hospital 
D, B, A 

         NÃO 

CVC - % Passagem 
de CVC com técnica 
correta 

Hospital 
D, B, A 

         NÃO 

Bundle de 
prevenção de ICS 

Hospital 
F 

         NÃO 

Bundle de 
prevenção de ITU 

Hospital 
F 

         NÃO 

Adesão do Bundle 
de Prevenção de 
Infecção 
Respiratória 
Associada a 
Ventilação Mecânica 

Hospital 
F, A, D 

         NÃO 
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Check list de 
precaução de 
contato 

Hospital 
F 

         NÃO 

Adequação a 
higienização das 
mãos - Eq. 
Assistencial 

Hospital 
G 

         NÃO 

Adesão a 
Higienização das 
mãos - Meta 5 

Hospital 
E, H, G 

         NÃO 

Consumo de Álcool 
gel e Sabonete por 
paciente - dia 

Hospital 
D, A, B, 

F, C 
     

PROQUAL
IS 

SIM 

Controle do 
Consumo de 
Clorexidine  

Hospital 
C 

        NÃO  

Controle 
Microbiológico da 
Água 
(Conformidade) 

Hospital 
C 

         NÃO 

Consumo mensal de 
antimicrobianos 

      
NAGEH IRAS, 

2014 
   NÃO 

Adequação de 
Antibioticoterapia 

Hospital 
C, A, B 

    
HINRICHSEN et 

al., 2011 
   NÃO 

Tipos de 
inadequação 
encontradas na 
antibioticoterapia 
(Espectro, duração, 
indicação e dose) 

Hospital 
D 

         NÃO 

Inicio do Antibiótico 
em até 01 hora após 
o diagnóstico 

Hospital 
H 

         NÃO 

Tabela 19 - Indicadores de benchmarking do setor CCIH 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os principais indicadores monitorados pelos hospitais da rede são: a taxa de 

infecção hospitalar8, taxa de infecção de sitio cirúrgico e indicadores de infecção nas 

UTIs - Infecção da corrente sanguínea associada ao Cateter Venoso Central (CVC), 

Densidade/taxa de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV), Densidade 

de incidência9 de Infecção do Trato Urinário (ITU) associada à Sonda Vesical de 

Demora (SVD). A maioria dos hospitais também avalia a densidade de utilização de 

CVC, SVD e Ventilação Mecânica (VM) para poder correlacionar adequadamente 

                                                           
8  Infecção hospitalar (IH): é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste 

durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou 
procedimentos hospitalares (portaria nº 2.616 de 1998). 
9  Densidade de Incidência: é a frequência com que um evento ocorre em relação à quantidade de 

indivíduos-tempo sob risco (OLIVEIRA, 2013). 
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aos índices de infecção. Alguns hospitais da rede, além de monitorarem estes 

parâmetros dentro da UTI, os utilizam também nas unidades de internação. Os 

indicadores supracitados também são referenciados na literatura e fazem parte de 

alguns programas de acompanhamento de indicadores. A maior parte deles faz 

parte da portaria nº4 de 2010 e é apresentado no Manual de Indicadores Nacionais 

de Infecções Relacionadas à saúde da Anvisa. 

O Manual Anvisa, publicado em 2010, tem como objetivo definir indicadores 

de infecção que devem ser monitorados pelos estabelecimentos de saúde 

brasileiros, estabelecendo critérios diagnósticos claros e método de cálculo 

padronizado. A implantação e vigilância de tais indicadores pretende promover 

resultados positivos por meio do desenvolvimento de um programa de prevenção e 

controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).  

O Manual também estabelece a obrigatoriedade de notificação dos 

indicadores de infecção primária de corrente sanguínea associada à CVC para todos 

os estabelecimentos de saúde, públicos e privados, com unidades terapias 

intensivas neonatal, pediátrica e adulto, que totalizem ou isoladamente possuam dez 

ou mais leitos. Além disso, determina a meta nacional de redução da densidade de 

incidência das infecções primárias de corrente sanguínea em pacientes em uso de 

cateter venoso central em unidades de terapia intensiva em 30% ao longo de 3 (três) 

anos (ANVISA, 2010). A notificação tem como objetivo junto aos Serviços de 

Vigilância e Assistência a Saúde: identificar a magnitude do problema nos 

estabelecimentos de saúde do país; conhecer o perfil epidemiológico das infecções 

relacionadas à assistência em estabelecimentos de saúde; promover vigilância e 

resposta às ocorrências infecciosas em UTI adulto, pediátrico e neonatal, 

especialmente, aquelas de corrente sanguínea (ANVISA, 2011)  

Outras iniciativas como a do Estado do Mato Grosso revelam a importância e 

atenção que as infecções relacionadas à saúde têm recebido por parte dos órgãos 

governamentais. Através de uma publicação realizada em 2013, o estado do Mato 

Grosso determinou indicadores de internação hospitalar a serem monitorados e 

enviados para Estado através de relatórios de notificações. O documento padroniza 

e diferencia o que deve ser mensurado pelas instituições de saúde conforme o perfil. 

Para hospitais no que possuem as características do Hospital Alfa, isso é, hospitais 

que além das especialidades possuem também Unidades de Terapia Intensiva, 

foram instituídos os seguintes indicadores: taxa de Infecção de Sitio Cirúrgico (ISC) 
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em cirurgia limpa10, taxa de letalidade associada a internação hospitalar, perfil de 

resistência microbiana, indicadores relacionados a procedimentos invasivos na  UTI 

Adulto, Pediátrica e Neonatal. 

A principal referência encontrada para indicadores neonatais foi o manual do 

NAGEH IRAS (2014). Outros trabalhos, como de Pinheiro et al. (2009), que buscou 

determinar o perfil de IRAS numa UTI Neonatal, também puderam ser utilizados 

como referência. Alguns programas de comparação de indicadores hospitalares 

monitoram a incidência de infecção na UTI Neonatal. Fazem parte dos indicadores 

essenciais do Qualiss a taxa de utilização de CVC na UTI Neo e a densidade de 

infecção da corrente sanguínea associada à CVC. Hospitais da rede que possuem 

UTI  Neonatal apresentam alguns indicadores nesta área os quais estão alinhados 

às referências e aos programas de indicadores hospitalares. No caso do hospital alfa 

observa-se o mesmo alinhamento em relação ao que é monitorado pela CCIH na 

UTI Neonatal. 

No caso do paciente cirúrgico, o qual faz parte do perfil  deste hospital, o 

indicador que mais se destaca é a taxa de infecção em cirurgia limpa.  Esta 

informação é disponibilizada no site de alguns hospitais como Albert Einstein e 

Hospital do Trabalhador.  É também uma recomendação da Anvisa e de alguns 

programas como CQH, SIPAGEH e Proqualis. O Hospital Alfa e outros cinco 

hospitais da rede monitoram este dado. A taxa de infecção de sítio cirúrgico também 

aparece em alguns outros estudos, entretanto não é especificado o potencial de 

contaminação da cirurgia, conforme determina a portaria nº 2616 de 1998: 

“infecções pós-cirúrgicas devem ser analisadas conforme o potencial de 

contaminação da ferida cirúrgica, entendido como o número de microorganismos 

presentes no tecido a ser operado”. O manual da Anvisa (2010) recomenda que as 

infecções do sítio cirúrgico sejam medidas em  cirurgia limpa com implante e 

cesarianas.  

Relacionado aos cuidados com paciente cirúrgico existe o protocolo de 

antibioticoprofilaxia, o qual faz parte da lista de protocolos do Hospital Alfa. Este 

protocolo faz recomendações e avalia a adequação das equipes cirúrgicas em 

relação ao tipo de antibiótico utilizado conforme o perfil cirúrgico, o inicio da 

                                                           
10 Cirugias Limpas: são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na 
ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras, cirurgias eletivas 
com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta. Cirurgias em que não ocorrem 
penetrações nos tratos digestivo, respiratório ou urinário (portaria nº 2.616 de 1998). 
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administração do antibiótico, a dose de repique e a suspensão do antibiótico. A 

avaliação da taxa de conformidade desse protocolo é recomendada pelo SINHA e 

pelo Proqualis. Para que o protocolo possa ser acompanhado, assim como é 

sugerido por estes dois programas, é necessário que sejam eleitas as cirurgias que 

serão monitoradas. O Hospital Alfa monitora a adequação desses dados em todas 

as cesarianas e colecistectomias  videolaparoscópicas (CVL).  

Indicadores relacionados a medidas de prevenção são bastante utilizados 

pelos hospitais da rede. Destes, talvez o que mais se destaque, é o de consumo de 

álcool gel e sabonete por paciente dia, o qual faz parte também do Programa 

Proqualis. Esse indicador está relacionado à adesão da quinta meta de segurança, a 

qual buscar reduzir os índices de infecção, principalmente pelo incentivo à 

higienização das mãos. 

Com relação às medidas de prevenção observa-se que muitos hospitais da 

rede avaliam a conformidade de técnicas como: a passagem de SVD e CVC ou os 

bundles11 de prevenção de ISC e PAV. O estudo de Hinrichsen et al. (2011) sugere 

que seja monitorados também adequação do antibiótico terapia à qual é 

acompanhada por três hospitais da rede.  

 

4.3.9 Indicadores da Fisioterapia 

 

Indicadores utilizados para avaliar o setor de fisioterapia do Hospital Alfa 

estão dispostos na tabela 20, indicadores encontrados nas fontes consultadas estão 

na tabela 21. 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Perfil de atendimento ( Clinico x Cirúrgico) UI   x   

Perfil de atendimento ( Clinico x Cirúrgico) UTI   x   

Perfil de atendimento por especialidades   x   

Média de pacientes atendidos/dia por setor   x   

Atendimento no UTI ADULTO/dia   x   

Ventilação Mecânica Adulto - Falha de extubação     x 

                                                           
11 Bundle: é um pacote de medidas de impacto utilizadas para prevenção de infecção relacionada à 

assistência à saúde (Anvisa, 2013b)  
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Ventilação Mecânica Adulto - Ocorrência de Atecletasias     x 

Ventilação Mecânica Neonatal - Extubação acidental     x 

Ventilação Mecânica Neonatal - Lesão de septo nasal     X 

Ventilação Mecânica Neonatal - Ocorrência de 
Atecletasias 

    X 

Número de notificações recebidas   x   

Tabela 20 - Indicadores do setor fisioterapia Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 
 Nome do 
Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

G
E

R
E

N
C

IA
IS

 

Índice de utilização 
de fisioterapia 

Hospital F         NÃO 

Número de 
atendimentos de 
fisioterapia 

Hospital D, 
H, B, F 

        NÃO 

Número de 
atendimentos da 
fisioterapia por 
setor 

Hospital D, 
B, A, F 

        
SEME
LHAN

TE 

Número de 
atendimentos de 
Fisioterapia 
Respiratória e 
Motora 

Hospital A         NÃO 

Média atendimento 
por fisioterapeuta 

Hospital C         NÃO 

Pesquisa de 
Satisfação 
Fisioterapia 

Hospital F, 
A 

        NÃO 

Absenteísmo da 
Equipe de 
Fisioterapia 

Hospital C         NÃO 

A
D

U
L
T

O
  

Tempo médio de 
ventilação 
mecânica na UTI 
(dias) 

Hospital A, 
B 

        NÃO 

Taxa de 
efetividade do 
protocolo de 
prevenção de 
broncoaspiração 
de pacientes 
internados. 

Hospital D         NÃO 

Índice de 
Extubação 
Acidental/                                                                                                           
Incidência de 
extubação não 
planejada                                                                                 

Hospital E, 
D, H, F 

    

MOTA; 
MELLEIRO; 
TRONCHIN, 

2007; GABRIEL 
et. al, 2011; 

HINRICHSEN et 
al., 2011; CQH, 

2012; 
NASCIMENTO et 

al., 2008; 

CQH, 
PROAHSA 

SIM 



145 
 

Índice/ Taxa de 
reintubação em 
até 48h na UTI 
Adulto 

Hospital D, 
F, B, A, C 

        SIM 

% Orientações de 
Alta Hospitalar/ 
Fisioterapia 
Unidades de 
Internação 

Hospital C         

SIM 
na 

comis
são 

N
E

O
N

A
T

A
L

 

Tempo médio de 
VNI na UTI 
Neonatal 

Hospital F         NÃO 

Efetividade da VNI 
na UTI Neonatal 

Hospital F         NÃO 

Índice de lesões 
de septo na UTI 
Neonatal 

Hospital F         SIM 

Índice de 
Extubação 
Acidental na UTI 
Neo 

Hospital D     

MOTA; 
MELLEIRO; 
TRONCHIN, 

2007 

  SIM 

Tabela 21 - Indicadores de benchmarking do setor fisioterapia 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No setor de fisioterapia os principais indicadores gerenciais encontrados nos 

hospitais da rede referem-se ao número de atendimentos. Este dado é 

acompanhado no Hospital Alfa de acordo com o perfil de atendimento, clínico ou 

cirúrgico, e de acordo com o setor em que o paciente é atendido. Também fazem 

parte dos indicadores avaliados pela fisioterapia do Hospital Alfa o perfil de 

atendimento por especialidades e a média de pacientes atendidos por dia conforme 

o setor. 

Em relação aos indicadores assistenciais, um dos principais indicadores 

monitorados no paciente adulto é o índice de falha na extubação que é 

acompanhado pelo Hospital Alfa e por outros cinco hospitais da rede. Esse índice 

representa uma tentativa não assertiva de retirar o paciente da ventilação mecânica 

levando a necessidade de uma reintubação. Altas taxas de reintubação podem estar 

relacionadas a um processo de desmame ventilatório ruim. Assim, aplicação desse 

indicador se justifica no sentido de permitir o acompanhamento da adesão ao 

protocolo de interrupção de ventilação mecânica e a análise dos casos de 

reintubação, identificando falhas no processo buscando ações de melhoria. 

Outro indicador aplicável tanto ao paciente adulto quanto ao neonatal é o 

índice de extubação acidental. Esse indicador é sugerido por dois programas de 

controle de indicadores e por cinco referências analisadas. A extubação  acidental, é 
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a retirada inadvertida e não intencional do dispositivo ventilatório, a qual é 

considerada um evento adverso, e está associada a algumas medidas de cuidado.  

Na parte se assistência neonatal é avaliado também o índice de lesões de 

septo e a ocorrência de atelectasia. 

 

4.3.10 Indicadores de Farmácia 

 

 Os indicadores de farmácia do Hospital Alfa são apresentados na tabela 22. 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Nível de estoque  (dias) x     

Variação de consumo (compra, saldo, consumo)   x   

Índice de compras de emergência e urgência   x   

Total de compra de urgência em drogaria   x   

Índice de consumo de medicamentos não padronizados   x   

Índice de devolução     x 

Índice de devolução por setor     x 

Perdas por quebra - R$   x   

Número de avaliações interação medicamento x dieta 
enteral 

    x 

Número de avaliações de medicamentos trazidos pelo 
paciente 

    x 

Número de notificações recebidas   x   

Tabela 22 - Indicadores do setor farmácia Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para melhor explanação, os indicadores de farmácia foram subdivididos nos 

seguintes itens: farmácia clínica, gestão de suprimentos e gerenciamento de risco, 

conforme pode ser visto na tabela 23.  

 

 
 Nome do 
Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

F
A

R
M

Á
C

I

A
 

C
L
ÍN

IC
A

 

Índice de 
Intervenção 
farmacêutica 
realizadas 

Hospital 
G 

      NAGEH NÃO 
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Iniciativa da 
Solicitação de 
Intervenção 
Farmacêutica (por 
categoria de 
profissionais) 

Hospital 
D, B 

        NÃO 

Aceitabilidade das 
Intervenções 
Farmacêuticas 

Hospital 
D, B, E 

        NÃO 

Categorias das 
Intervenções 
Farmacêuticas                                                           
(por tipo de 
intervenção 
realizada) 

Hospital 
D, B 

        
SEME
LHAN

TE 

Índice de itens 
validados/ 
Prescrições 
validadas 

Hospital 
G, D 

      NAGEH NÃO 

Farmacoeconomia 
Hospital 

D 
        NÃO 

Reconciliação 
Medicamentosa na 
admissão do 
paciente 

Hospital 
D, C, E, 

H 
        NÃO 

Reconciliação 
medicamentosa na 
admissão e na alta 

        
PROQUAL

IS 
NÃO 

Orientação 
Farmacêutica na 
Alta Hospitalar/ 
Índice de orientação 
farmacêutica 

Hospital 
D, B 

      NAGEH 

SIM 
na 

comis
são 

G
E

S
T

Ã
O

 D
E

 S
U

P
R

IM
E

N
T

O
S

 

Cobertura/ Nível de 
Estoque em Dias/                        
Estoque médio 

Hospital 
D, E, B, 

H, G 
    

SILVA, 1998; 
BITTAR, 2001; 
PONTES et al., 

2008; MACHLINE; 
PASQUINI, 2011 

  SIM 

Variação do 
consumo - compra x 
consumo 

Hospital 
G 

        
SEME
LHAN

TE 

Compra de 
Medicamento Não 
Padronizado / 
Novas 
Padronizações / 
Despadronizações 

Hospital 
D, B 

      NAGEH NÃO 

Consumo de 
medicamentos não 
padronizados 

Hospital 
G 

        SIM 

Percentual/ Índice 
de compra de 
urgência/ 
emergência 

Hospital 
A, D, G, 

E, H 
        SIM 

Compras de 
Urgência em 
Drogarias Via 
Hospital 

Hospital 
D, G 

        SIM 
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Medicamentos 
disponíveis em 
tempo oportuno/ 
Pontualidade 

      

MAGARINOS-
TORRES et al., 

2007; PONTES et 
al., 2008; SILVA et 

al., 2013 

  NÃO 

Taxa de 
medicamentos 
entregues fora do 
prazo pelo 
fornecedor - TEFP 

        NAGEH NÃO 

Tempo médio de 
atendimento 

      
PONTES et al., 

2008 
  NÃO 

Custo de Perdas por 
Quebras 

Hospital 
E, G, B 

    
MAGARINOS-
TORRES et al., 

2007 
  SIM 

Índice de devolução 
de medicamentos 

Hospital 
H, E, G, 

D 
        SIM 

Índice de 
solicitações de 
urgência 

Hospital 
B, D 

        NÃO 

Tempo Médio de 
Recebimento de 
Requisições de 
Urgência 

Hospital 
D 

        NÃO 

Núm. notificações 
de queixas técnicas 
de medicamento 

        NAGEH NÃO 

Fornecedores 
qualificados 
avaliados 
tecnicamente 

      

MAGARINOS-
TORRES et al., 

2007; SILVA et al., 
2013 

  NÃO 

Número de Não 
Conformidade 
Relacionado ao 
Recebimento de 
Material e 
Medicamento 

Hospital 
D 

        NÃO 

Qualidade das 
entregas - 
Conformidade de 
atendimento 

      
PONTES et al., 

2008 
  NÃO 

Giro de estoque  
Hospital 

D 
    

BITTAR, 2001; 
PONTES et al., 

2008 
NAGEH NÃO 

Custo de 
manutenção do 
estoque 

      
PONTES et al., 

2008 
  NÃO 

Taxa de erro de 
Inventário - TEI 

        NAGEH NÃO 

Acurácia do estoque        
PONTES et al., 

2008 
  NÃO 
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G
E

S
T

Ã
O

 D
E

 R
IS

C
O

 
Porcentagem de 
medicamentos com 
abreviaturas 
potencialmente 
perigosas para o 
nome, unidade, via 
de administração, 
frequência das 
doses 

        
PROQUAL

IS 
NÃO 

Índice/Percentual de 
quase falha na 
dispensação de 
medicamentos 

Hospital 
H, G, D 

      
PROQUAL

IS 
NÃO 

Número/ Percentual 
de eventos 
adversos                                                                             
Taxa de eventos 
adversos 
relacionados a 
medicamentos  

Hospital 
D, A 

    
MAGARINOS-
TORRES et al., 

2007 

PROQUAL
IS NAGEH 

SIM 

Quantidade de 
reações adversas e 
alergias a 
medicamentos 

      
HINRICHSEN et al., 

2011 
  SIM 

Medicamentos 
distribuídos 
erradamente em um 
turno de trabalho 

      SILVA et al., 2013   NÃO 

Índice de 
Conformidade 
relacionada ao 
estoque de 
psicotrópico 

Hospital 
A, B 

        NÃO 

Índice de Erro de 
Administração de 
Medicação/                                    
Incidência de erro 
de medicação/ 
Quantidade de não 
conformidades na 
administração de 
medicamentos 

Hospital 
D, B, A 

    

SILVA, 1998; 
MOTA; MELLEIRO; 
TRONCHIN, 2007; 
NASCIMENTO et 

al., 2008; GABRIEL 
et al., 2011; 

HINRICHSEN et al., 
2011; CALDANA et 

al., 2011; CQH, 
2012; MACHADO; 

MARTINS; 
MARTINS, 2013 

CQH, 
PROQUAL

IS, 
PROAHSA 

SIM 

Incidência de quase 
falha relacionada ao 
processo de 
administração de 
medicação 

      CQH, 2012 
CQH, 

PROAHSA 
SIM 

Tabela 23 - Indicadores de benchmarking setor de farmácia 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A maior parte dos indicadores de farmácia clínica referenciados são as 

intervenções  farmacêuticas. Alguns hospitais buscam verificar o índice de 

intervenções, enquanto outros avaliam aceitabilidade dessas intervenções, e outros 
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ainda verificam as categorias de intervenções farmacêuticas realizadas. No Hospital 

Alfa os farmacêuticos clínicos devem avaliar todos os pacientes com uso de sonda. 

Além disso, todas as prescrições são avaliadas e não conformidades encontradas 

são tratadas pelo farmacêutico junto com o médico. A saber, a validação das 

prescrições é um indicador recomendado pelo NAGEH e faz parte dois hospitais da 

rede. 

A reconciliação medicamentosa é um indicador de farmácia clínica que 

aparece no programa Proqualis e a mensurado por quatro hospitais da rede. A 

reconciliação medicamentosa busca alinhar tanto na admissão quanto na alta, as 

medicações que eram consumidas pelo paciente e passaram a ser administradas 

pelo hospital, assim como o contrário, medicações que eram administradas pelo 

hospital e passam a fazer parte da medicação que o paciente deve utilizar em casa. 

Relacionado a isso, existe orientação farmacêutica na alta hospitalar, informação 

essa que é avaliada por dois hospitais do grupo e que faz parte da avaliação 

realizada pela comissão de prontuário do Hospital Alfa. 

Em relação aos indicadores de suprimentos, se evidencia uma padronização 

entre o que é monitorado pelos hospitais. É possível que este fator esteja 

relacionado ao fato do setor de farmácia ter um gestor corporativo. Nesta área, o 

indicador mais citado é o de nível de estoque. Essa medida é sugerida por quatro  

autores consultados e faz parte dos indicadores de cinco hospitais da amostra e do 

Hospital Alfa. Conforme observado no trabalho de Silva et al. (2013), a execução de 

procedimentos de programação pode ser feita com base no controle de estoque e 

em estimativas de demanda. O planejamento de compra é fundamental para garantir 

um processo de aquisição de medicamentos de qualidade, com preço justo, em 

tempo oportuno e nas quantidades necessárias (Silva et al., 2013). 

Outros indicadores comumente medidos pelos hospitais da rede são: índice 

de compra de urgência, custos de perda por quebra, que também é apresentado no 

trabalho de Magarinos-Torres et al. (2007), e índice de devolução de medicamentos 

pelos setores. 

Avaliação da disponibilidade dos medicamentos em tempo oportuno é citado 

por três autores. Tal medida pode ser tornar ainda mais interessante quando 

relacionada às requisições de urgência, assim como é medido no Hospital D. 

Em relação à gestão dos riscos, o indicador mais citado é a incidência de 

erros de medicação, o qual, além de ser citado por oito autores, ainda faz parte de 
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três programas de acompanhamento de indicadores. Uma etapa anterior à falha na 

administração da medicação e que deve ser avaliada, é o percentual de quase falha 

na dispensação. Com este indicador pretende-se avaliar a quantidade de 

medicamentos dispensados pela farmácia não conformes com pedido e também as 

possíveis quase falhas12 relacionadas à medicação prescrita de forma incorreta 

(medicamento contra indicados, volume errado de diluente, entre outros). Silva et al. 

(2013) apontam os problemas relativos às condições de trabalho, como espaço 

físico insuficiente, ausência de procedimentos escritos e falhas na disposição dos 

medicamentos no setor, como as principais causas de erros de distribuição 

detectadas em seu estudo. 

O estudo de Silva et al., (2013) revela ainda que um diagnóstico realizado nos 

serviços de farmácia hospitalar de Porto Rico apresentou que, as falhas no processo 

de distribuição são responsáveis por aproximadamente 4% dos erros de medicação. 

Os riscos associados à administração de medicação errada precisam ser mapeados 

e trabalhados dentro das instituições de saúde, pois representam um grande perigo 

à saúde dos pacientes internados. A avaliação da prescrição pelo farmacêutico, a 

conferência da medicação no momento do recebimento e o duplo check dos 

técnicos de enfermagem antes de administrarem a medicação de alto risco são 

algumas das ações desenvolvidas pelo Hospital Alfa para prevenção de eventos 

adversos. 

Diante do apresentado, é imprescindível selecionar indicadores que permitam 

a adequada gestão farmacêutica, a qual, através de uma série de atividades, deve 

viabilizar que os medicamentos estejam disponíveis em tempo hábil para o 

tratamento e garantir o seu uso seguro e racional. 

  

4.3.11 Indicadores da Nutrição 

 

 No caso dos indicadores da nutrição, além da classificação hierárquica, 

optou-se por subdividi-los conforme o tipo de serviço, buscando com isso melhor 

entendimento dos dados mensurados. Os indicadores foram separados em: 

gerenciais, paciente adulto, paciente em terapia nutricional, paciente neonatal, 

                                                           
12 quase falha: qualquer variação de um processo que não afeta um resultado, mas cuja recorrência 

acarreta grande chance de uma consequência adversa grave (CBA, 2008) 



152 
 

produção e gerenciamento de risco. Os indicadores do Hospital Alfa podem ser 

visualizados na tabela 24. 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

GERENCIAIS       

Refeições servidas (colaborador e paciente)   x   

Custo mensal do S.N.D    x   

Custo médio da refeição   x   

Custos serviços extras   x   

Faturamento de refeições terceiros e acompanhantes   x   

Pesquisa de satísfação restaurante   x   

PACIENTES ADULTO       

Prevalência de pacientes em risco nutricional;     x 

Prevalência de pacientes com baixa aceitação da dieta 
hospitalar (<50%) maior que 3 dias. 

    x 

Prevalência de diarréia (> 3 evacuações líquidas em 24h);     x 

Prevalência de pacientes com tempo de jejum 
inadequado (>3 dias) 

    x 

 Índice de involução do nível de Assistência Nutricional     x 

Índice de pacientes c/ 12h ou mais de jejum pré     x 

TERAPIA NUTRICIONAL       

Quantitativo de pacientes em terapia nutricional (% TNE e 
TNP) 

    x 

Prevalência de pacientes com infusão de dieta 
inadequada (<75%) 

    x 

Prevalência de retirada de sonda não voluntária     x 

Prevalência de diarréia (> 3 evacuações líquidas em 24h);     x 

Prevalência de pacientes com tempo de jejum 
inadequado (>3 dias) 

    x 

NEONATO       

Produtividade do lactário (% de fórmulas produzidas)   x   

Produtividade do lactário (quantidade de litros produzidos)   x   

Alimentação durante a internação (%)     x 

Peso do RN na internação x alta hospitalar na UTI 
neonatal 

    x 

Recuperação peso de nascimento     x 

PRODUÇÃO       

Disperdício de dieta   x   

GERENCIAMENTO DE RISCO (GR)       

Número de notificações       

Tabela 24 - Indicadores da nutrição Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os indicadores utilizados como referencial de bechmarking estão 

apresentados na tabela 26. Muitos indicadores foram encontrados para avaliação 

dos serviços de nutrição, tanto nos hospitais da rede quanto nas referências 

consultadas. 

 

 
 Nome do 
Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

G
E

R
E

N
C

IA
IS

  

Quantidade de 
refeições servidas 
ao colaborador 

Hospital 
G, E 

        SIM 

Quantidade de 
refeições servidas 
ao paciente 

Hospital 
G, E 

        SIM 

Quantidade de 
refeições servidas 
ao acompanhante 

Hospital 
E 

        SIM 

Custo total com 
refeições 

Hospital 
G 

        SIM 

Custo médio por 
refeição 

Hospital 
G, E 

        SIM 

Taxa de satisfação 
do cliente 

      SETA et al, 2010 NAGEH 

SIM 
pela 
ouvid
oria 

Índice de Satisfação 
dos Colaboradores 
Quanto as 
Refeições 

Hospital 
E 

        SIM 

Custo médio 
Terapia Nutricional 
por paciente 
(Enteral / Oral) 

Hospital 
D 

        NÃO 

A
S

S
IS

T
E

N
C

IA
IS

 -
 P

A
C

IE
N

T
E

 A
D

U
L
T

O
 

Índice de primeiras 
visitas realizadas 

Hospital 
A, B, C 

        NÃO 

Frequência de 
realização de 
triagem/avaliação 
nutricional em 
pacientes 
hospitalizados 

Hospital 
E, G 

    

SETA et al, 2010; 
WAITZBERG et 

al., 2011; 
MANZOLI DE SÁ; 
MARSHALL, 2014 

NAGEH NÃO 

Estado nutricional 
dos pacientes 

      SETA et al, 2010   
SEME
LHAN

TE 

Pacientes em risco 
nutricional 

Hospital 
E 

    
WAITZBERG et 

al., 2011 
  SIM 

% Aceitação 
Alimentar 

Hospital 
D, E 

    SETA et al, 2010   
SEME
LHAN

TE 

Taxa de pacientes 
c/ ingestão via oral < 
50% por 2 dias 

Hospital 
F 

        
SEME
LHAN

TE 
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Resto-ingesta       SETA et al, 2010   NÃO 

Índice de pacientes 
constipados há mais 
de 72h 

Hospital 
G 

        NÃO 

Índice de pacientes 
que evoluíram do 
nível primário para o 
secundário 

Hospital 
G 

        
SEME
LHAN

TE 

Involução do nível 
de assistência para 
terciário 

Hospital 
C 

        
SEME
LHAN

TE 

Efetividade da 
assistência 
nutricional 

Hospital 
D 

        
SEME
LHAN

TE 

Efetividade dos 
pacientes terciários 
restabelecidos na 
alta hospitalar 

Hospital 
C 

        
SEME
LHAN

TE 

% Desnutrição intra 
hospitalar 

Hospital 
D 

        NÃO 

Taxa de pacientes 
com tempo de jejum 
superior a 3 dias 

Hospital 
F 

    
WAITZBERG et 

al., 2011 
  SIM 

Índice de pacientes 
c/ 12h ou mais de 
jejum pré 

Hospital 
G 

        SIM 

Efetividade do 
Protocolo de Jejum 

Hospital 
D, C 

        
SEME
LHAN

TE 

Índice de adesão ao 
protocolo glicêmico 

Hospital 
G 

        NÃO 

Prescrição e 
evolução do 
nutricionista em 
prontuário 

      SETA et al, 2010   

SIM 
pela 

comis
são  

Porcentagem de 
educação nutricional 
e orientação de alta 
realizada aos 
pacientes 
internados 

Hospital 
C, G, F 

    SETA et al, 2010   

SEME
LHAN

TE 
pela 

comis
são 

T
E

R
A

P
IA

 N
U

T
R

IC
IO

N
A

L
 

Frequência de 
aplicação de 
Avaliação Subjetiva 
Global (ASG) em 
pacientes em 
Terapia 
Nutricional (TN) 

      
MANZOLI DE SÁ; 
MARSHALL, 2014 

  NÃO 

Tempo médio de 
jejum (em dias) 
antes do início da 
Terapia Nutricional 

Hospital 
F 

        
SEME
LHAN

TE 

Índice de 
adequação de 
volume de dieta 
enteral infundido na 
UTI 

Hospital 
B, A C 

        
SEME
LHAN

TE 
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% Utilização de 
nutrição parenteral 
(adulto) 

Hospital 
D 

        SIM 

% Adequação de 
volume infundido de 
dieta parenteral aos 
Pacientes UTI 

Hospital 
B, A 

        
SEME
LHAN

TE 

Percentual médio do 
volume da Dieta 
Enteral/Parenteral 
infundido em 
relação ao prescrito 

Hospital 
F 

    
WAITZBERG at 

al., 2011 
  

SEME
LHAN

TE 

% Pacientes que 
atingiram meta 
calórica em 72h 
(adulto) 

Hospital 
D 

        NÃO 

Índice de pacientes 
que atingiram 50% 
da meta calórica 
(enteral em 72h na 
UTI) 

Hospital 
B, A 

        NÃO 

Porcentagem de 
pacientes da EMTN 
que atingiram a 
meta calórica em 5 
dias (Unidade de 
Internação). 

Hospital 
C 

        NÃO 

Avaliação da 
interação droga 
nutriente 

      SETA et al, 2010   

Sim 
pela 

fárma
cia 

Incidência de perda 
de SNE em 
pacientes em TN 
(saída inadvertida e 
obstrução) 

      

WAITZBERG et 
al., 2011; 

MANZOLI DE SÁ; 
MARSHALL, 2014 

  SIM 

% Pacientes com 
dieta enteral que 
apresentam diarréia 

Hospital 
D, B, A, 

C, F 
    

WAITZBERG et 
al., 2011; 

MANZOLI DE SÁ; 
MARSHALL, 2014 

  SIM 

A
S

S
IS

T
Ê

N
C

IA
IS

  
N

E
O

N
A

T
A

L
 

% Adequação do 
volume prescrito de 
dieta enteral 
(neonatal) 

Hospital 
D 

        NÃO 

% Adequação do 
volume prescrito de 
nutrição parenteral 
(neonatal) 

Hospital 
D 

        NÃO 

Tempo médio 
(horas) de inicio da 
terapia nutricional 
(neonatal) 

Hospital 
D 

        NÃO 

Tempo médio (dias) 
de recuperação do 
peso de nascimento 
(neonatal) 

Hospital 
D 

        SIM 

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 Desperdício de 
refeições prontas a 
pacientes 

Hospital 
D, A, B, 

C 
        SIM 
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Sobra Limpa         NAGEH NÃO 

Assertividade na 
montagem de dietas 

Hospital 
D 

    SETA et al, 2010   NÃO 

Treinamento da 
equipe envolvida na 
produção de 
alimentos 

      SETA et al, 2010   NÃO 

Índice de produtos 
estocáveis não 
conformes no 
recebimento/ Não 
conformidades na 
entrega do 
fornecedor 

Hospital 
C, D 

      NAGEH NÃO 

G
R

 

Índice de Erro de 
Administração de 
Dieta Via Oral 

Hospital 
B 

        NÃO 

% Erro de bandeja 
Hospital 
D, C, B, 

A 
        NÃO 

Intercorrências no 
serviço / Número de 
eventos adversos e 
Não conformidades 

Hospital 
D, C, B, 

A 
        SIM 

Tabela 25 - Indicadores de benchmarking do setor de nutrição 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os indicadores gerenciais usualmente utilizados no setor de nutrição referem-

se à quantidade de refeições servidas, aos custos dos serviços e a satisfação dos 

clientes. No Hospital Alfa é realizado o monitoramento das refeições servidas de 

maneira estratificada (colaborador e paciente/acompanhante). Também são 

avaliados os custo com a refeição e com os serviços extras, como água, coffe break 

e café. Neste quesito, conforme comparação com os hospitais da rede, os dados 

avaliados são bastante similares.  

O Hospital Alfa avalia também a satisfação dos pacientes em relação o 

serviço de nutrição, através de pesquisas realizadas pela ouvidoria. A satisfação do 

cliente médico também é importante para o nosso hospital que possui um corpo 

clínico aberto13. Para isso, a supervisão de nutrição assim como a coordenação do 

centro cirúrgico, sempre está em contato com a equipe dos cirurgiões para saber 

sua opinião em relação aos lanches servidos. Conhecer a opinião do colaborador é 

                                                           
13 Corpo clínico aberto: é o hospital que, mesmo tendo Corpo Clínico estruturado, permite, a qualquer 

profissional habilitado da comunidade, internar e tratar seus pacientes (MS, 1977). 
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também uma preocupação do hospital que, além da urna de sugestões, 

recentemente adotou a pesquisa de satisfação no refeitório.  

Na parte dos indicadores assistenciais do paciente adulto, observa-se que a 

avaliação nutricional está entre os indicadores mais estudados.  Manzoli de Sá e 

Marshall (2014) explicam que a preocupação em relação à realização da triagem 

nutricional deve-se ao fato de que a detecção do risco nutricional permite o cuidado 

nutricional precoce. Os autores também revelam que a utilização da NRS – 2002 

(Nutritional Risk Screening) na admissão de pacientes adultos internados tem 

apresentado bons resultados e tem sido recomendada pela literatura da área como 

ferramenta para triagem nutricional. O indicador de avaliação/triagem nutricional é 

relatado pelos três estudos selecionados para o benckmarking do setor de nutrição. 

Além disso, também faz parte do programa NAGEH do CQH na área de nutrição e é 

monitorado por dois hospitais da rede. O Hospital Alfa tem a rotina de avaliação 

nutricional descrita e implementada na unidade e o cumprimento desta rotina pode 

ser verificada através da análise realizada pela comissão de prontuário, a qual busca 

identificar se toda equipe multi realizou e registro sua avaliação inicial conforme os 

critérios estabelecidos em seus procedimentos operacionais padrão (POPs). 

O monitoramento dos pacientes em risco nutricional é sugerido por Waitzberg 

et al. (2011) e faz parte dos indicadores do Hospital Alfa. O estudo de Manzoli de Sá 

e Marshall (2014) traz os dados da pesquisa realizada pelo Inquérito Brasileiro de 

Avaliação Nutricional Hospitalar (IBRANUTRI), revelando que a desnutrição é 

comum no ambiente hospitalar. Seta et al. (2010) ressaltam o impacto da 

hospitalização no estado nutricional, colocando que estudos recentes têm 

demonstrado elevada prevalência de desnutrição hospitalar. Waitzberg et al. (2011) 

explicam que a desnutrição gera maior suscetibilidade a infecções, piora da resposta 

imune e aumento das complicações pós-operatórias e dificulta a resposta do 

tratamento clínico. Cientes dos agravos relacionados à desnutrição hospitalar e da 

importância da assistência nutricional adequada para os pacientes em risco, o 

Hospital Alfa, preconiza a realização da avaliação nutricional na admissão (para 

identificar e atuar precocemente) e a cada sete dias (para acompanhar 

melhoras/manutenção/pioras no estado nutricional). Por meio destas duas 

avaliações o Hospital Alfa monitora outro importante indicador que é o índice de 

involução do nível de assistência nutricional, ou seja, quantos pacientes pioraram 

seu estado nutricional de uma avaliação para outra. Esse índice está associado a 
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efetividade da assistência prestada pela nutrição, que deve, através de uma 

avaliação das necessidades do paciente, fornecer um aporte nutricional que garanta 

a manutenção ou promova a melhora do estado nutricional do paciente. Alguns 

parâmetros como: baixa aceitação da dieta, prevalência de diarreia e períodos 

prolongados de jejum podem refletir na piora do estado nutricional, por isso é 

importante que tais indicadores também sejam monitorados. 

 Indicadores relacionados à alteração do estado nutricional são monitorados 

por outros três hospitais da rede. A avaliação da aceitação da dieta também foi 

observada em três hospitais. O monitoramento do jejum foi observada em um 

hospital e o índice de diarreia não apareceu como indicador para os pacientes com 

alimentação via oral. Outro indicador importante em hospitais cirúrgicos refere-se ao 

cumprimento do protocolo de jejum. Este indicador é monitorado pelo Hospital Alfa e 

por três hospitais da rede. Indicadores da evolução da nutricionista e realização da 

orientação de alta propostos por Seta et al. (2010), são mensurados pela comissão 

de prontuário através dos registros realizados. 

O primeiro indicador referente à terapia nutricional (TN)14 do Hospital Alfa é a 

prevalência de pacientes em terapia enteral e paraenteral em relação ao total de 

pacientes atendidos. O dado tem como objetivo verificar o perfil dos pacientes em 

relação à necessidade de aporte nutricional. A expectativa, em virtude do perfil do 

hospital, é que a prevalência deste grupo de pacientes seja baixa. 

A avaliação da adequação do volume infundido de dieta é certamente um dos 

indicadores mais importantes da terapia nutricional e, para isso, existem alguns tipos 

de indicadores propostos. No caso do Hospital Alfa a avaliação busca identificar a 

prevalência de infusão inadequada, isto é, pacientes em terapia nutricional que 

receberam volume menor que 75% do prescrito, onde a meta é zero. Outros três 

hospitais da rede monitoram o índice de adequação do volume prescrito x infundido, 

indicador este que também é apresentado no estudo de Waitzberg et al. (2011). O 

monitoramento nestes hospitais separa pacientes em dieta enteral e paraenteral e a 

avaliação é restrita aos pacientes da UTI Adulto.  No caso do Hospital Alfa o 

monitoramento abrange as unidades de internação e pelo baixo volume de pacientes 

em terapia nutricional optou-se por não separar pacientes em dieta enteral e 

                                                           
14 Terapia Nutricional pode ser definida como um conjunto de procedimentos terapêuticos que 
objetivam a manutenção ou recuperação do estado nutricional do usuário por meio da Nutrição 
Parenteral e/ou Enteral (SÁ; MARSHALL, 2014). 
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paraenteral. O tempo para atingimento da meta calórica proposta é outro indicador 

relevante que está presente em 50% dos hospitais avaliados. 

 Diretamente relacionado à infusão da dieta, temos o indicador incidência de 

perda de sonda nasoenteral (SNE) em pacientes em TN por saída inadvertida ou 

obstrução. Esse indicador, referenciado nos trabalhos de Manzoli de Sá e Marshall 

(2014) e Waitzberg et al. (2011) é monitorado pelo setor de nutrição e pela 

enfermagem do Hospital Alfa. As duas equipes têm importante relação com este 

dado. O setor de nutrição, pois precisa garantir que o fornecimento de dieta seja 

reestabelecido o mais breve possível. Já a enfermagem, ao realizar este 

monitoramento, precisa analisar se a perda da sonda estava associada à alguma 

falha no cuidado,  possibilitando assim o desenvolvimento de ações de melhoria no 

processo. 

Outro importante aspecto para controle da TN é o jejum. O inicio tardio da 

terapia nutricional, assim como longos períodos de parada na infusão da dieta, 

podem comprometer o estado nutricional do paciente. Assim, o Hospital Alfa optou 

por monitorar a prevalência de pacientes com tempo de jejum inadequado (>72h). O 

trabalho de Manzoli de Sá e Marshall (2014) também faz referência à importância 

deste indicador. 

Ainda em relação à terapia nutricional existem dois outros importantes 

indicadores. Um deles aparece no trabalho de Seta et al. (2010) e refere-se a 

avaliação da interação droga nutrientes. Esse cuidado é importante, pois algumas 

medicações podem interferir no processo de absorção de alguns nutrientes e vice-

versa.  No caso dos pacientes em terapia nutricional existe necessidade de cuidados 

adicionais, por exemplo, no caso de pacientes com dieta enteral é preciso checar se 

o medicamento pode ser triturado e é necessário orientar a enfermagem sobre a 

administração da medicação no caso de dieta contínua e de dieta intermitente. O 

outro indicador é a prevalência de diarreia em pacientes em terapia nutricional. Este 

indicador é citado nos trabalhos de Manzoli de Sá e Marshall (2014) e Waitzberg et 

al. (2011), faz parte dos indicadores acompanhados pelo Hospital Alfa e é 

monitorado por 5 hospitais da amostra. Waitzberg et al. (2011), colocam que a 

diarréia é uma das complicações frequentemente observadas na TN e que a análise 

das suas causas, que podem ser multifatoriais, é importante porque a diarreia 

interfere na evolução do estado nutricional.  
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A seleção dos indicadores para acompanhamento da eficácia da assistência 

nutricional do paciente neonatal, contou com uma reunião entre a equipe de 

nutrição, qualidade e coordenação médica da UTI Neonatal. Como a prescrição, 

acompanhamento e evolução da dieta dos prematuros são realizados pela equipe 

médica, viu-se a importância de reunir as equipes. A coordenadora médica da UTI 

neonatal tem ampla experiência com prática nutricional de prematuros e contribuiu 

muito na definição destes indicadores. O primeiro indicador selecionado refere-se à 

recuperação do peso de nascimento. Tal indicador também é monitorado pelo 

Hospital D. O segundo indicador busca avaliar o peso de nascimento x peso na alta, 

verificando se o RN se manteve em seu canal de crescimento. Não foi encontrado 

na literatura consultada referências em relação a indicadores de nutrição aplicados a 

assistência neonatal e dos dois hospitais da amostra que possuem esse perfil de 

paciente somente um deles apresentou indicadores neste sentido. Isso demonstra 

que, a mesma dificuldade vivenciada no Hospital Alfa, pode ser a realidade de 

outros hospitais. 

Sobre os indicadores de produção, o Hospital Alfa, assim como 50% dos 

hospitais avaliados, monitora o desperdício de dieta. Altos índices deste indicador 

indicam falha de comunicação entre os setores (exemplo: falta de sinalização quanto 

à suspensão da dieta e a alta do paciente). Portanto o monitoramento deste índice 

torna-se relevante para garantir o alinhamento dos processos e garantir menor 

desperdício de alimentos. 

Por fim, os indicadores relacionados a falhas no serviço são importantes de 

serem monitorados como forma de garantir melhorias e segurança na assistência 

prestada. O monitoramento das não conformidades e eventos adversos é realizado 

pelo Hospital Alfa e em outros 4 hospitais do grupo. As intercorrências podem estar 

relacionadas à falha na montagem das bandejas (inclusive 3 hospitais tem um 

indicador específico para analise deste item), ao erro na administração da dieta, ao 

atraso no fornecimento da refeição, entre outros. 

 

4.3.12 Indicadores da Hotelaria 

 

A tabela 26 demonstra os indicadores de hotelaria acompanhados pelo 

Hospital Alfa. 
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INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Custo com limpeza   x   

Não conformidades no serviço de limpeza     x 

Absenteísmo serviço de limpeza terceiro   x   

Tempo de liberação do quarto (limpeza e forração)     x 

Reprocessamento e enxoval (total em kg, custo total e 
preço/kg) 

  x   

Consumo de enxoval/diária (kg/diária)     x 

Descarte de enxoval   x   

Efetividade da lavanderia (relave, danos, manchas, peças 
de outros hospitais) 

  x   

Número de notificações recebidas   x   

Número de notificações por subprocesso   x   

Tabela 26 - Indicadores do setor de hotelaria Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

O Setor de hotelaria é responsável por controlar os serviços de higienização e 

lavanderia/rouparia. Por este motivo utilizou-se essa subdivisão para apresentar os 

indicadores encontrados através de benchmarking, os quais podem ser vistos na 

tabela 27.  

 

 
 Nome do 
Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

L
A

V
A

N
D

E
R

IA
/ 
R

O
U

P
A

R
IA

 

Índice de Evasão do 
Enxoval 

Hospital 
H 

        NÃO 

Quantidade de 
peças de roupa 
descartadas 

Hospital 
E 

        SIM 

Custo das roupas 
descartadas 

Hospital 
E 

        NÃO 

Custo com a 
Lavanderia 

Hospital 
E 

        NÃO 

Custo do quilo de 
roupa lavada 

      
 MACHLINE; 

PASQUINI, 2011 
CQH SIM 

Índice de quilo de 
Roupa Lavada por 
Diária/ por paciente 
dia 

Hospital 
D, A, B, 

C, G 
      NAGEH SIM 

Quantidade total de 
roupa lavada - Kg 

Hospital 
G 

        SIM 
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L
IM

P
E

Z
A

/ 
H

IG
IE

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 
% de leitos 
liberados com não 
conformidades 

Hospital 
D, A, B 

        
SEME
LHAN

TE 

Tempo entre a alta 
administrativa e o 
início da limpeza 

Hospital 
D, A, B 

        NÃO 

Tempo de 
indisponibilidade de 
leitos/ Tempo Médio 
entre Alta 
Administrativa e 
Término de Check 
List/ Tempo médio 
da alta até a 
liberação do leito 

Hospital 
D, B 

      NAGEH SIM 

Tempo médio de 
limpeza 

concorrente15 

Hospital 
E 

      NAGEH NÃO 

Tempo médio de 
limpeza terminal dos 
leitos - min 

Hospital 
G, E, H 

      NAGEH SIM 

Absenteísmo equipe 
de limpeza 

Hospital 
E 

        SIM 

Tabela 27 - Indicadores de benchmarking do setor de hotelaria 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação à lavanderia, o principal indicador monitorado pelos hospitais é o 

índice de quilo de roupa lavada por diária16 o qual é acompanhado por 62,5% da 

amostra. Outros indicadores como quantidade total de roupa lavada e custo do quilo 

de roupa lavada também são observados e fazem parte dos indicadores 

mensurados pelo Hospital Alfa.  

Critérios relacionados à efetividade da lavanderia são importantes de serem 

acompanhados. O Hospital Alfa avalia o relave, a quantidade total de peças 

danificadas pela lavanderia, a quantidade de peças manchadas e a quantidade de 

peças recebidas de outros hospitais. O descarte de enxoval também é um indicador 

acompanhado pelo Hospital Alfa e por mais um hospital da rede. Menor tempo entre 

a aquisição e o descarte da roupa pode indicar má qualidade do serviço prestado 

pela lavanderia ou má qualidade do enxoval. O indicador também se mostra útil para 

controle e realização do planejamento de compras de enxoval.  

Com relação à limpeza, os principais indicadores estão ligados ao tempo de 

liberação do leito e a conformidade do processo de higienização. O monitoramento 

                                                           
15 Limpeza concorrente é a limpeza diária feita nas dependências hospitalares enquanto ocupadas 
por pacientes. 
16 Diária Hospitalar: É a modalidade de cobrança pela permanência de um paciente por um período 
indivisível de até 24 horas em uma instituição hospitalar (ANS, 2012). 
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destes processos é importante, pois tem impacto no giro de leito, no tempo de 

internação e na satisfação do paciente. Não só o tempo médio entre a alta até a 

liberação do leito, como outros indicadores relacionados a ele também são 

acompanhados pelos hospitais e referenciados pelo programa NAGEH como: tempo 

entre a alta e o inicio da limpeza e o tempo médio de limpeza terminal17 dos leitos. 

Três hospitais da rede acompanham % de leitos liberados com não 

conformidades. No Hospital Alfa esse processo é acompanhado pela equipe de 

hotelaria, que após a liberação do leito pelo serviço de limpeza, entra no quarto e 

aplica um check list. As não conformidades identificadas são corrigidas antes que o 

leito seja liberado ao paciente. A compilação destes dados é utilizada para o 

desenvolvimento de melhorias junto ao serviço de higienização terceirizado.  

Estritamente relacionado ao tempo de liberação dos leitos e a qualidade do 

serviço prestado está o indicador de absenteísmo da equipe de limpeza. Este dado é 

acompanhado no Hospital Alfa e em mais um hospital da rede. 

 

4.3.13 Indicadores do Atendimento 

  

A tabela 28 traz os indicadores de atendimento que são monitorizados no 

Hospital Alfa e a tabela 29 apresenta os indicadores que foram identificados por 

meio de benchmarking. 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Taxa de ocupação global  x     

Ocupação por convênio (%) x     

Tempo médio de permanência global x     

Total de internações mês x     

Internações por tipo x     

Tempo para internação (em min)     x 

Média de alta hospitalar/dia   x   

Número de notificações recebidas   x   

Tabela 28 - Indicadores do setor de atendimento Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                           
17  Limpeza terminal do leito é uma limpeza completa, realizada em todas as superfícies horizontais 
ou verticais das dependências. Este tipo de limpeza deve ser realizada a cada alta, óbito ou 
transferência do paciente. Para pacientes de longa permanência os hospitais devem determinar a 
periodicidade.  
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 Nome do Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp.
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

% atendimento por 
convênio 

Hospital 
G 

        SIM 

% de altas a pedido do 
paciente internado 

Hospital 
D, B, A 

        NÃO 

% de altas a pedido do 
paciente do PS 

Hospital 
D, B, A 

        NÃO 

% de Evasão de 
pacientes Internados 

Hospital 
D, B, A 

        NÃO 

% de Evasão de 
pacientes PS 

Hospital 
D, B, A 

        NÃO 

% de Transferência de 
PS 

Hospital 
D, C, B, 

A 
        NÃO 

Total de transferências 
Hospital 

F, D 

Hospital 
Senhor 

Bom 
Jesus 
dos 

Passos 

      NÃO 

% de vagas cedidas e 
negadas 

Hospital 
D, C, B, 

A 
        NÃO 

Cancelamento de 
Cirurgia por 
indisponibilidade de 
leito 

Hospital 
D 

        NÃO 

% de ligações 
efetivadas pela pré-
internação 

Hospital 
D, B 

        NÃO 

Taxa de ocupação 
global 

Hospital 
D, C, B, 
F, G, H, 

A, E 

Hospital 
do 

Trabalha
dor, 

Hospital 
Senhor 

Bom 
Jesus 
dos 

Passos 

Portaria 
nº312 de 

2002 

SILVA, 1998; 
BITTAR, 2001; 

ESCRIVÃO 
JÚNIOR, 2004; 
ROTTA, 2004; 

VIEIRA; DETONI; 
BRAUM, 2006; 

TORRES; 
SIMÕES, 2009; 
GABRIEL et. al, 

2011; MACHLINE; 
PASQUINI, 2011; 

CUNHA; 
CORRÊA, 2013; 

MACHADO; 
MARTINS; 

MARTINS, 2013 

CQH, 
SINHA, 

SIPAGEH, 
QUALISS 

E, ANVISA 

SIM 
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Média de permanência 
Geral 

Hospital 
D, F, G, 
H, A, B, 

C, E 

Hospital 
do 

Trabalha
dor 

Portaria 
nº312 de 

2002 

BITTAR, 1996; 
SILVA, 1998; 

BITTAR, 2001; 
KLUCK et al., 

2002; ESCRIVÃO 
JÚNIOR, 2004; 
ROTTA, 2004; 

VIEIRA; DETONI; 
BRAUM, 2006; 

TORRES; 
SIMÕES, 2009; 
GABRIEL et. al, 

2011;  MACHLINE; 
PASQUINI, 2011; 

CUNHA; 
CORRÊA, 2013; 
HINRICHSEN et 

al., 2011; 
MACHADO; 
MARTINS; 

MARTINS, 2013 

CQH, 
SINHA, 

SIPAGEH, 
QUALISS 

E, ANVISA 

SIM 

Média de permanência 
por faixa etária 

        SINHA NÃO 

Número de pacientes 
de longa permanência 
(> 10 dias) 

Hospital 
D 

        

SEME
LHAN

TE 
pela 
UI 

% de pacientes 
internados com longa 
permanência (>15 dias) 

Hospital 
B 

        

SEME
LHAN

TE 
pela 
UI 

Número de pacientes 
com permanência >= 
90 dias 

      
HINRICHSEN et 

al., 2011 
SINHA 

SEME
LHAN

TE 
pela 
UI 

Total de internações  
Hospital 

G, C 

Hospital 
Senhor 

Bom 
Jesus 
dos 

Passos 

  

BITTAR, 2001; 
ROTTA, 2004; 

CUNHA; 
TORRES; 

SIMÕES, 2009; 
CUNHA; 

CORRÊA, 2013 

SINHA SIM 

Média de internações 
hospitalar/dia 

Hospital 
G 

        NÃO 

Internações segundo 
faixa etária e sexo 

      
ESCRIVÃO 

JÚNIOR, 2004 
  NÃO 

Principais motivos de 
internação conforme o 
CID 

      
ESCRIVÃO 

JÚNIOR, 2004 
  NÃO 
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Média de pacientes/dia                                                    
Hospital 

H 
  

Portaria 
nº312 de 

2002 

BITTAR, 2001; 
ESCRIVÃO 

JÚNIOR, 2004; 
ROTTA, 2004; 

VIEIRA; DETONI; 
BRAUM, 2006; 

CALDANA et al., 
2011 

sinha NÃO 

Tempo para 
Internação/                                                     
Tempo de espera por 
leito 

Hospital 
H 

    SILVA, 1998 NAGEH SIM 

Total de altas 
Hospital 

G 
    

ESCRIVÃO 
JÚNIOR, 2004 

CQH NÃO 

Média de alta 
hospitalar/dia 

Hospital 
G 

        SIM 

Número de saídas 
hospitalares (alta, óbito, 
transferências 
externas) 

        SINHA NÃO 

Distribuição das saídas 
hospitalares conforme 
o CID 

      ROTTA, 2004 SINHA NÃO 

Taxa de reinternação 
não programada 

        CQH NÃO 

% altas prescritas até 
às 10h 

Hospital 
D, B, A, 

C 
      NAGEH 

SIM 
pela 
UI 

Tempo entre a alta 
médica e alta 
administrativa 

Hospital 
D, C, B 

        NÃO 

Índice de renovação 
(pacientes/leito)/  Média 
de giro de leito/ Giro de 
Rotatividade 

Hospital 
C, H, B, 

E 
    

BITTAR, 1996; 
ESCRIVÃO 

JÚNIOR, 2004; 
ROTTA, 2004; 
CUNHA, 2011; 
BITTAR, 2001; 

CUNHA; 
CORRÊA, 2013; 

MACHADO; 
MARTINS; 

MARTINS, 2013 

CQH, 
SINHA, 
ANVISA 

NÃO 

Índice Intervalo de 
Substituição 

      

BITTAR, 1996; 
BITTAR, 2001; 

ESCRIVÃO 
JÚNIOR, 2004 

SINHA, 
ANVISA 

SIM 

Tabela 29 - Indicadores de benchmarking do setor de atendimento 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

Os indicadores de taxa de ocupação global e média de permanência geral 

são sem dúvida os mais referenciados dentro da área hospitalar. Esses dois 

indicadores são monitorados por todos os hospitais da rede, ambos fazem parte da 



167 
 

portaria nº312 e da maioria dos programas de controle de indicadores hospitalares. 

Além disso, observou-se que esses dois indicadores foram os que mais 

frequentemente apareceram nas referências consultadas. Tais indicadores são 

estratégicos para o Hospital Alfa, que mensalmente apresenta estes dados pelo 

setor de atendimento. Essas informações são tão importantes que estão disponíveis 

também através dos sistemas utilizado pela equipe operacional e pelo sistema 

utilizado pela direção e superintendência. 

Para Bittar (2001) a taxa de ocupação é um indicador de produção e a média 

de permanência um indicador de produtividade. Segundo ele, partindo-se de 

indicadores de produção, é possível agregar uma série de indicadores de 

produtividade. Elaborado pelo autor, que tem diversos estudos publicados na área 

de indicadores hospitalares, salienta que indicadores de produção e produtividade 

são imprescindíveis na perspectiva dos negócios internos e nos vários tipos de 

benchmarking. Corroborando com as definições utilizadas por Bittar (2001), Rotta 

(2004) coloca que os indicadores de utilização dos leitos hospitalares estão 

estritamente relacionados entre si e estão ligados à produtividade do hospital. 

Machado, Martins e Martins (2013) complementam essas afirmações colocando que 

a taxa de ocupação e o tempo médio de permanência são indicadores de eficiência. 

A taxa de ocupação refere-se à ocupação dos leitos operacionais18 do 

hospital em um determinado período. Para Machline e Pasquini (2011), este é um 

indicador tradicional da maior relevância. Já a média de permanência representa o 

tempo médio em dias que os pacientes ficaram internados no hospital (Portaria nº 

312 de 2002).  A taxa de permanência tem relação direta com as condições clínicas 

do paciente, por este motivo os hospitais devem estabelecer as metas para este 

indicador levando em consideração o perfil de atendimento da instituição.  

Neste sentido, o estudo de Rotta (2004) demonstrou diferenças significativas 

entre o tempo médio de permanência de hospitais públicos e privados, justificando 

que os dados apresentados corroboram com estudos de outros autores. O trabalho 

demonstra que o hospital público é o que realiza menor número de cirurgias, o que 

talvez possa justificar um maior atendimento de pacientes crônicos e a elevação do 

tempo médio de permanência. Sabe-se ainda que, a permanência pode ser 

                                                           
18 Leitos operacionais: São os leitos em utilização e os leitos passíveis de serem utilizados no 

momento do censo, ainda que estejam desocupados (Portaria nº 312 de 2002). 
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aumentada por questões administrativas, tais como: atrasos na execução de 

exames diagnósticos ou fatores sócio econômicos do paciente. 

 Relacionado à média de permanência, alguns hospitais da rede, assim como 

o programa SINHA e o trabalho de Hinrichsen et al. (2011) utilizam como informação 

o número de pacientes de longa permanência. O Hospital Alfa também monitora 

esse indicador na unidade de internação, pois é onde existem alguns pacientes com 

maior permanência. Ao utilizar essas informações para comparação entre hospitais 

é preciso certificar-se que os critérios adotados são os mesmos. O que se observou 

na pesquisa é que cada hospital, programa, ou autor sugere um tempo diferente 

para classificar o paciente como sendo de longa permanência. A portaria nº 312 de 

2002 considera leito de longa permanência, aquele cuja duração média de 

internação é maior ou igual a 30 (trinta) dias. 

Outro indicador bastante recorrente é o total de internações19 do período. Este 

indicador apresentado por alguns hospitais da rede, também é bastante referenciado 

na literatura e o Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos disponibiliza essa 

informação em seu site. Esse indicador é apresentado pelo Hospital Alfa. 

A média de pacientes-dia20 também é um indicador bastante utilizado pelos 

hospitais, o qual é reportado pela portaria nº 312 de 2002. Essa informação, embora 

não conste na apresentação  mensal do setor de atendimento, pode ser consultada 

sua através dos sistemas de informação do hospital. 

O tempo para internação é um indicador monitorado pelo Hospital Alfa e 

também por mais um hospital da rede. Além disso, é referenciado no trabalho de 

Silva (1998) e no programa NAGEH. Este indicador é bastante importante, pois tem 

relação direta com a satisfação do paciente. 

O indicador de alta é encontrado no trabalho de Escrivão Júnior (2004) e é 

acompanhado pelo programa CQH. No caso do Hospital Alfa, assim como outro 

hospital da rede, a medida utilizada é a média de alta hospitalar/dia. Essa 

informação é relevante, pois permite melhor programação em relação ao giro de 

leitos e às novas internações. 

                                                           
19  Internação hospitalar: pacientes que são admitidos para ocupar um leito hospitalar por um período 

igual ou maior a 24 horas (Portaria nº 312 de 2002). 

 
20  Média de Pacientes-Dia: Relação entre o número de pacientes-dia e o número de dias, em 

determinado período. Representa o número médio de pacientes em um hospital (Portaria nº 312 de 
2002). 
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Indicadores relacionados ao perfil do paciente internado também são 

apresentados. Um exemplo é a média de permanência por faixa etária, sugerida 

pelo programa SINHA, as internações segundo faixa etária e sexo, apresentadas no 

trabalho de Escrivão Junior (2004) e os principais motivos de internação conforme  a 

Classificação Internacional de Doenças (CID), apresentado por este mesmElaborado 

pelo autor. Esses dados relacionados ao estudo demográfico são periodicamente 

apresentados, mas não fazem parte da apresentação mensal. Tais informações 

estão disponíveis para consulta através do sistema de informação da Rede Gama. 

Outros dois indicadores que são bastante referenciados na literatura e pelos 

programas que acompanham os indicadores hospitalares são: o giro de leito ou 

índice de renovação e o índice intervalo de substituição. O índice de giro do leito 

indica a quantidade de pacientes que passaram pelo mesmo leito em um 

determinado período. O índice de intervalo de substituição mede o tempo em que o 

leito fica desocupado, isto é, sua ociosidade. Quando analisado com outros índices, 

o intervalo de substituição poderá transformar-se num indicador de produtividade 

(ROTTA, 2004).  

Indicadores referentes a pedido de alta pelo paciente, evasão21 e 

transferências também são monitorados por alguns hospitais. O acompanhamento 

das vagas cedidas e negadas é um indicador monitorado em alguns hospitais da 

rede, que pode auxiliar na análise da utilização dos leitos operacionais. 

 

4.3.14 Indicadores de Faturamento 

 

Os indicadores de faturamento utilizados pelo Hospital Alfa estão expostos na 

tabela 30. 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Tabela de análise do faturamento mensal   x   

Tabela com panorâma geral faturamento mês a mês   x   

Produtividade ( núm. De contas faturadas remetidas e % 
faturado x represado) 

  x   

                                                           
21  Evasão: É a saída do paciente do hospital sem autorização médica e sem comunicação da saída 

ao setor em que o paciente estava internado. 
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Faturamento remetido x     

Faturamento com internação   x   

Ranking GIH x     

Faturamento com emergência    x   

Ranking de faturamento por convênios mês (R$) x     

Ranking de faturamento geral consolidado por convênios 
(%) 

  x   

Glosa por convênio   x   

Número de notificações recebidas   x   

Tabela 30 - Indicadores do setor de faturamento Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Em relação os indicadores de faturamento, não foram encontradas 

referências na literatura. Alguns autores apresentaram indicadores financeiros: como 

margem operacional líquida, custos por diária, custos por internação. Entretanto, 

esses não são conceitualmente indicadores do setor de faturamento, mas sim 

indicadores monitorados pela administração do hospital. Em relação aos hospitais 

da rede, somente metade deles tinham indicadores cadastrados para esta área e 

eram poucos indicadores, conforme pode ser visto na tabela 31. 

 

Nome do Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp.
Alfa 

Hosp.da 
rede 

Hospitais  Legislação Literatura Programas 

Quantidade de faturas 
remetidas 

Hospital 
G 

        SIM 

Faturas remetidas planos 
Hospital 

G 
        SIM 

Faturamento Remetido 
Hospital 

G, E 
        SIM 

Faturamento represado 
Hospital 

E 
        SIM 

Produção x Faturamento 
x Entrega x Recebimento 

Hospital 
E 

        
SEME
LHAN

TE 

Valor Médio de GIH 
Hospital 

G, E 
        

SEME
LHAN

TE 

Valor Médio de GIH por 
Setor 

Hospital 
E 

        NÃO 

Valor médio de GIH por 
convênios 

Hospital 
G 

        SIM 
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Prazo Médio de 
Recebimento dos 
Convênios (em dias) 

Hospital 
H 

      
SINHA, 
FAROL 

SIM 

Taxa de Inadimplência 
Particular 

Hospital 
A 

        NÃO 

Índice de glosa final 
Hospital 

E 
      

SINHA, 
FAROL 

SIM 

Taxa de glosa por 
convênio 

Hospital 
D, A 

        SIM 

Tabela 31 - Indicadores de benchmarking setor de faturamento 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os indicadores apresentados pelos hospitais da rede estão semelhantes aos 

indicadores mensurados pelo Hospital Alfa. Estes indicadores se propõem a medir o 

faturamento remetido e represado, avaliar o valor médio da Guia de Internação 

Hospitalar (GIH) e o índice de glosa e, estão diretamente relacionados ao resultado 

financeiro da instituição. 

 

4.3.15 Indicadores da Engenharia Clínica 

 

Os indicadores da engenharia referem-se principalmente ao 

acompanhamento das ordens de serviço (OS) e aos custos do setor de engenharia 

clínica. Na tabela 32 são apresentados os indicadores do Hospital Alfa e na Tabela 

33 a lista de indicadores encontrada nas fontes de benchmarking. 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Total de ordens de serviço   x   

Ordem de serviço por setor   x   

Causas de parada de equipamentos   x   

Equipamentos com falha   x   

% de Resolução Interna   x   

Custo por processo - manutenção preventiva   x   

Custo por processo - manutenção corretiva   x   

Custo por processo - manutenção calibração   x   

Custo por processo - locação   x   

Custo por processo - aquisição de novos equipamentos   x   

Custo total   x   
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Número de notificações recebidas   x   

Tabela 32 - Indicadores setor de engenharia clinica Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nome do Indicador 
REFERÊNCIAS 

Hosp.
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

Número de Ordens de 
Serviço 

Hospital 
G, E 

        SIM 

Ordens de Serviço por 
Setor/ Departamento 

Hospital 
G, E 

    
MARQUEZ et al., 

2015 
  SIM 

Percentual/Número de 
Ordem de Serviço - 
Tipo de Manutenção 
(instalação, calibração, 
corretiva, preventiva, 
treinamento) 

Hospital 
G, 

Hospital 
H 

        NÃO 

Indicador de motivos de 
abertura das OS 

      
MARQUEZ et al., 

2015 
  NÃO 

Índice de Ordem de 
Serviço - Tipo de 
Manutenção  

          NÃO 

Tempo de atendimento 
de OS 

      
MARQUEZ et al., 

2015 
  NÃO 

Tempo médio de 
atendimento 
equipamentos de alto 
Risco/ Tempo de 
atendimento médio da 
OS por status da OS 

Hospital 
D, G 

    
MARQUEZ et al., 

2015 
  NÃO 

Total de Ordens de 
Serviços - Fechada X 
Pendente 

Hospital 
D, B 

    
MARQUEZ et al., 

2015 
  NÃO 

% Ordens de Serviço 
Realizadas 
(realizada/solicitada) 

Hospital 
H 

        NÃO 

Número de Ordens de 
Serviço Corretiva 

Hospital 
E 

        NÃO 

índice de Resolução 
Interna de Ordem de 
Serviço 

Hospital 
E, G 

        SIM 

Quantidade de OS´s 
reabertas 

      
MARQUEZ et al., 

2015 
  NÃO 

Índice de Cumprimento 
do Cronograma de 
Manutenção Preventiva 

Hospital 
G, B 

    
MARQUEZ et al., 

2015 
  NÃO 

Causa de Parada de 
Equipamentos 

Hospital 
G 

        SIM 

Tempo médio entre 
falhas (MTBF) 

      
MARQUEZ et al., 

2015 
  NÃO 
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% Downtime ou 
indisponibilidade por 
tipo de equipamento/ 
Tempo total de parada 
de equipamentos por 
tipo/ Tempo de 
equipamento em 
manutenção 

Hospital 
H, G 

    SILVA, 1998   NÃO 

Custos Engenharia 
Clínica 

Hospital 
D, E 

        SIM 

Custos por processo 
Hospital 

E 
        SIM 

Quantitativo de 
equipamentos 
Biomédicos 

Hospital 
E 

        NÃO 

Gerenciamento das 
notificações 

Hospital 
D 

        SIM 

Índice de Satisfação do 
Cliente/                                         
Efetividade do serviço 
prestado 

Hospital 
E, B 

    
MARQUEZ et al., 

2015 
  NÃO 

Produtividade da 
equipe (Horas 
produtivas x Horas 
disponíveis- 
Osciosidade) 

      
MARQUEZ et al., 

2015 
  NÃO 

Tabela 33 - Indicadores de benchmarking do setor de engenharia clínica 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

           No hospital alfa é feito o acompanhamento do total de ordens de serviços 

recebidas no mês, além de uma estratificação das ordens de serviços por setor. 

Algumas outras formas de avaliar as OS são vistas nos hospitais da rede como: 

índice de OS  por tipo de manutenção, total de ordens de serviços fechadas e 

pendente, ou percentual de ordens de serviço realizadas em relação ao solicitado. 

O estudo de Marquez et al. (2015), cujo objetivo foi propor uma lista de 

indicadores para avaliação de desempenho da engenharia clínica, também 

apresentou alguns indicadores para acompanhamento das ordens de serviços como: 

motivo de abertura da OS e tempo de atendimento. Avaliação do tempo de 

atendimento também pode ser feita em relação ao status de prioridade da OS ou 

gravidade/ risco que o equipamento representa. Esse acompanhamento além de ser 

referido no trabalho de Marquez et al. (2015) é realizado por dois hospitais da rede. 

Outros indicadores importantes de serem mencionados são: o indice do 

cumprimento de manutenção preventiva e tempo total de parada de equipamentos 

por tipo. Em relação a esses dois indicadores, Hospital Alfa possui um software que 
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permite gerenciar de forma simples o prazo das manutenções preventivas conforme 

o cronograma estabelecido. Este mesmo software permite gerenciar as ordens de 

serviços que estão pendentes, sendo possível verificar o tempo que o equipamento 

está parado. 

A adequada gestão dos equipamentos biomédicos é fundamental para 

garantir que os processos assistenciais fluam conforme o esperado. Neste sentido, o 

trabalho o trabalho Souza et al. (2011) demonstrou que dos 42 eventos adversos 

computados, onze estavam relacionados à previsão e provisão de materiais, 

manutenção de equipamentos e presença de animais no ambiente cirúrgico. Tal 

índice demonstra a importância em relação ao adequado gerenciamento dos 

equipamentos, o qual deve ser garantido pelo setor de engenharia clínica em 

parceria com os setores assistenciais. 

Indicadores financeiros podem ser aplicados buscando verificar o custo total 

do setor ou o custo de cada processo. No caso do Hospital Alfa, além do 

acompanhamento do custo mensal total, é feito o acompanhamento dos custos de 

manutenção, preventiva, corretiva, calibração locação e aquisição de novos 

equipamentos. 

 

4.3.16 Indicadores de Manutenção 

 

           Os indicadores do setor de manutenção que são avaliados pelo Hospital Alfa 

estão dispostos na tabela 34. 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Consumo de energia em kwh   x   

Custo de energia em R$   x   

Consumo de água em M³   x   

Custo água em R$   x   

Consumo de gás natural em M³   x   

Custo de gás natural em R$   x   

Consumo de gases medicinais   x   

Custo variável (compras ME e bazar) R$   x   

Custos fixos - contratos R$   x   
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Ordens de serviço por período (mês)   x   

Ordens de serviço por tipo de manutenção   x   

Número de notificações recebidas   x   

Tabela 34 - Indicadores do setor de manutenção Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

           Os indicadores de manutenção são  acompanhados  pela maioria dos 

hospitais da rede que foram consultados. Nota-se bastante uniformidade dos dados 

que são medidos no setor, os quais se referem principalmente ao consumo de 

energia elétrica, água, gás natural e, seus respectivos custos em reais. Alguns 

hospitais optam por medir também o consumo por paciente dia tanto de energia 

elétrica quanto de água. Ainda em relação aos custos do setor, existe o 

monitoramento pelo Hospital Alfa e também pelo Hospital E do custo com os gases 

medicinais, do   custo com a compra de material e  dos custos fixos, isso é, custos 

com contratos como manutenção de ar condicionado por exemplo. A lista completa 

de indicadores está relacionada na tabela 35. 

 

Nome do Indicador 

REFERÊNCIAS 

Hosp. 
Alfa 

Hosp. da 
rede 

Hospitais  Legislação Literatura Programas 

Consumo de Energia 
Elétrica por paciente 
dia (Kwh) 

Hospital 
A, B, E 

        NÃO 

Consumo de energia 
Elétrica em Kwh 

Hospital 
E, B, A, 

G 
    

 MACHLINE; 
PASQUINI, 2011 

  SIM 

Consumo/Custo de 
energia em R$ 

Hospital 
A, B, G, 

E 
        SIM 

Consumo de água em 
M³ 

Hospital 
E, B, A 

    
 MACHLINE; 

PASQUINI, 2011 
  SIM 

Índice de Consumo de 
Água por Paciente dia 
(m³) 

Hospital 
H, E, B, 

A 
        NÃO 

Consumo/Custo de 
água em R$ 

 Hospital 
B, A, E 

        SIM 

Consumo de gás 
natural em M³ 

 Hospital 
B, E 

        SIM 

Consumo/Custo de gás 
natural em R$ 

Hospital 
B, E, G 

        SIM 
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Custo de gases 
medicinais 

Hospital 
E 

        SIM 

Custo de material 
Hospital 

E 
        

SEME
LHAN

TE 

Custos fixos - contratos 
R$ 

Hospital 
E 

        SIM 

Custo total 
Hospital 

E, G 
        NÃO 

Quantidade de Ordens 
de serviço solicitadas 

Hospital 
E, G 

        SIM 

Número de ordens de 
serviço preventivas e 
corretivas 

Hospital 
H 

        NÃO 

Gestão de numero de 
OS de Serviços (OS 
aberta, fechada, 
pendente e cancelada) 

Hospital 
D 

        NÃO 

Índice de ordens de 
serviço fechadas 

Hospital 
G 

        NÃO 

Avaliação das OS - 
Satisfação do Cliente 

Hospital 
B 

        NÃO 

Tabela 35 - Indicadores de benchmarking do setor de manutenção 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além de indicadores de consumo e custos, o setor de manutenção avalia as 

ordens de serviços recebidas. No Hospital Alfa e em outros dois hospitais da rede é 

acompanhada a quantidade total de ordens de serviço solicitadas. Um hospital da 

rede optou por verificar quantas destas ordens serviço eram para manutenção 

preventiva e quantas eram para manutenção corretiva. Outro hospital definiu 

acompanhar se a ordem de serviço está aberta, fechada, pendente eu cancelada. 

No caso do Hospital Alfa a avaliação é em relação à quantidade de ordem de serviço 

por tipo de manutenção. 

 

4.3.17 Indicadores Tecnologia da Informação 

 

Os indicadores do setor de tecnologia da informação (TI) monitorados pelo 

Hospital Alfa são apresentados na tabela 36 e os indicadores acompanhados pelos 

hospitais da rede na tabela 37. 
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INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Total de chamados por equipe com acompanhamento do 
SLA 

  x   

Total de cópias e impressões    x   

Despesas do setor   x   

Número de notificações recebidas   x   

Tabela 36 - Indicadores do setor de tecnologia da informação Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nome do Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa Hosp. 

da rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

% de chamados 
solucionados em tempo 
hábil 

Hospital 
A, E 

        SIM 

Tempo de atendimento 
conforme o tipo de 
chamado 

Hospital 
H 

        NÃO 

% de chamados 
solucionados em tempo 
hábil por áreas de 
suporte 

Hospital 
H 

        
SEME
LHAN

TE 

Quantidade de cópias / 
impressões 

Hospital 
G 

        SIM 

Tabela 37 - Indicadores de benchmarking do setor de TI 
 Fonte: Elaborado pelo autor  
 

           Poucos hospitais da rede apresentam cadastrados de indicadores para 

monitorar o setor de tecnologia da informação. Também não há referências na 

literatura sobre indicadores que possam ser importantes para esta área. Os poucos 

indicadores cadastrados referenciam o tempo de atendimento dos chamados. Esse 

indicador é mensurado pelo Hospital Alfa, onde é estabelecida a meta de que 90% 

dos chamados feitos precisam ser atendidos no tempo estipulado. O Hospital Alfa 

também  avalia quantos chamados foram direcionados ao suporte de sistema e 

quantos foram para  equipe do help desk, e qual área teve o tempo de atendimento 

ultrapassado. Essa avaliação separada por área de suporte também é realizada no 

Hospital H. Além do tempo de atendimento, o Hospital Alfa e mais um hospital da 

rede monitoram a quantidade de cópias impressões realizadas. No caso do Hospital 

Alfa, o dado é estratificado por setor e no final é realizada a relação entre o total  de 

cópias e impressões do mês e a quantidade estabelecida pela franquia, checando se 

o valor se manteve dentro do esperado. Além desses dados, o setor de TI do  
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Hospital Alfa apresenta ainda as despesas fixas, detalhando o quanto que é gasto 

com cada prestador e tipo de serviço. 

Também faz parte da apresentação mensal da TI do Hospital Alfa o plano de 

ação para acompanhamento dos projetos que estão sendo realizados por esta 

equipe.  Isso permite que todos os gestores fiquem cientes de como está o 

andamento das atividades desenvolvidas por este setor,  promovendo maior 

alinhamento e coordenação dos processos. 

 

4.3.18 Indicadores da Segurança do Trabalho 

 

Os indicadores de segurança e medicina do trabalho estão relacionados 

principalmente às ausências do colaborador, isso é, a taxa de absenteísmo, e 

também à quantidade de exames realizados pelo médico do trabalho e às taxas de 

acidente de trabalho. A tabela 38 demonstra os indicadores de segurança do 

trabalho que são mensurados pelo Hospital Alfa e a tabela 39 os indicadores 

utilizados pelas fontes consultadas. 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Atendimentos médicos realizados   x   

Exames periódicos pendentes   x   

Acidentes de trabalho por tipo (típico, biológico, Trajeto)   x   

Quantidade de atestados   x   

Absenteísmo   x   

Atestados por setor (quantidade atestados - quantidade 
de dias) 

  x   

Vacinação dos colaboradores (assistêncial/não 
assistencial) 

  x   

Produção de resíduo por tipo   x   

Resultados do programa segurança dez     x 

Tabela 38 - Indicadores do setor de segurança do trabalho do Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nome do Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

Quantidade de exames 
admissionais 

Hospital 
E, F 

        SIM 

Quantidade de exames 
demissionais 

Hospital 
E, F 

        SIM 

Quantidade de Exames 
de Mudança de Função / 
Setor 

Hospital 
E 

        SIM 

Quantidade de exames 
para Retorno ao Trabalho 

Hospital 
F 

        SIM 

Consultas médicas 
realizadas 

Hospital 
E, F 

        
SEME
LHAN

TE 

Exames periódico 
previstos x realizados 

Hospital 
A 

        
SEME
LHAN

TE 

Principais Diagnósticos 
de Afastamento pelo 
INSS 

Hospital 
E 

        NÃO 

Principais Diagnósticos 
dos Atestados Médicos 

Hospital 
E 

        NÃO 

Quantidade de 
afastamentos pelo INSS/ 
Afastamentos por 
licenças médicas 

Hospital 
E, F 

    
KURCGANT et 

al., 2009 
  NÃO 

Quantidade de Atestados 
Médicos 

Hospital 
E, F 

        SIM 

Quantidade de Atestados 
Médicos por Setor 

Hospital 
E 

        SIM 

Percentual de doenças do 
trabalho 

      
PUSTIGLIONE 

et al., 2014 
  NÃO 

Taxa de absenteísmo de 
contratados (geral) 

Hospital 
F, C, A, 

B 
    

NAGEH 
PESSOAS, 

2014; SILVA, 
1998; 

KURCGANT et 
al., 2009; 

GABRIEL et al., 
2011;  

MACHLINE; 
PASQUINI, 2011 

CQH, 
SIPAGEH 

SIM 

Taxa de absenteísmo 
profissionais de 
enfermagem 

Hospital 
D 

    

MOTA; 
MELLEIRO; 
TRONCHIN, 

2007; GABRIEL 
et al., 2011; 

CALDANA et al., 
2011 

CQH, 
PROAHSA 

NÃO 

Taxa de absenteísmo por 
setor 

Hospital 
F 

        SIM 

Índice de frequência de 
acidentes de trabalho 

        SIPAGEH NÃO 
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Taxa de acidente de 
trabalho (contratados 
ativos)/ Percentual de 
acidentes de trabalho 

      

PUSTIGLIONE 
et al., 2014; 

NAGEH 
PESSOAS, 

2014; GABRIEL 
et al., 2011; 

KLUCK et al., 
2002;  

MACHLINE; 
PASQUINI, 2011 

CQH 
SEME
LHAN

TE 

Taxa de acidente de 
trabalho (terceiros ativos) 

        CQH NÃO 

Taxa de acidente de 
trabalho de profissionais 
de enfermagem 

      

CQH, 2012; 
MOTA; 

MELLEIRO; 
TRONCHIN, 

2007; GABRIEL 
et. al, 2011; 

CALDANA et al., 
2011 

CQH, 
PROAHSA 

NÃO 

Acidentes de trabalho por 
tipo (típico, biológico, de 
trajeto) 

Hospital 
F, G, E, 

H,C 
    

PUSTIGLIONE 
et al., 2014; 

HINRICHSEN et 
al., 2011 

  SIM 

Acidentes de trabalho por 
setor 

Hospital 
E, H 

        NÃO 

% de colaboradores 
vacinados 

Hospital 
H 

        
SEME
LHAN

TE 

Quantidade de não 
conformidades 
identificadas nas rondas 

Hospital 
F 

        
SEME
LHAN

TE 

Quantidade de 
participantes nos 
treinamentos da 
Segurança do Trabalho 

Hospital 
F 

        NÃO 

Quantidade de resíduos 
gerados por tipo 

Hospital 
G 

  
RDC nº 
306 de 
2004 

CUNHA; 
CORRÊA, 2013 

NAGEH SIM 

% Total de Resíduos 
Gerados para a 
Reciclagem 

Hospital 
B, A 

  
RDC nº 
306 de 
2005 

    

SEME
LHAN

TE 
pelo 
RH 

Tabela 39 - Indicadores de benchmarking do setor de segurança do trabalho 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Taxa de absenteísmo  é o indicador que mais aparece na literatura, o qual 

também é acompanhado por alguns hospitais da rede e faz do programa CQH e do 

PROAHSA. Conforme coloca Kurcgant et al. (2009),  os fatores institucionais que 

levam o profissional a faltar ao trabalho, a sair do emprego e a adoecer são 

percebidos, pelos profissionais, como fatores geradores de insatisfação no trabalho. 

As entrevistas realizadas por estes pesquisadores demonstram ainda que o 
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absenteísmo é um bom indicador, e que o mesmo tem interferência na qualidade da 

assistência prestada. Alguns autores sugerem a separação da taxa de absenteísmo 

dos profissionais de enfermagem, mas no Hospital Alfa, assim como em outro da 

rede, a estratificação de ausências é realizada por setor.  

 O índice de acidentes de trabalho também foi bastante referenciado nos 

materiais consultados. O Hospital Alfa, assim como cinco hospitais da rede, opta por 

monitorar o número de acidentes de trabalho conforme o tipo (típico22, biológico23 e 

de trajeto24). Identificar e registrar os fatos relacionados com os acidentes de 

trabalho faz-se necessário no intuito de proporcionar meios de orientação e esforços 

prevencionistas, assim como medidas corretivas específicas diante das falhas 

identificadas. 

O acompanhamento da vacinação dos colaboradores é um dado importante 

que é monitorado pelo Hospital Alfa e também por outros hospitais da rede. O 

programa de vacinação é estabelecido pela NR 32, que tem por finalidade 

estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à 

segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Conforme 

estabelecido na NR 32, deve ser fornecido gratuitamente a todo trabalhador dos 

serviços de saúde, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B 

e, cabe ao empregador, fazer o controle da eficácia da vacinação. 

A NR 32 também traz orientações em relação ao manejo dos resíduos. No 

Hospital Alfa o monitoramento dos resíduos gerados é de responsabilidade da 

segurança do trabalho, a qual apresenta o indicador mensalmente. Este indicador 

faz parte da RDC nº 306 de 2004 e é apresentado no trabalho de Cunha e Corrêa 

(2013) e no programa NAGEH. 

Outro indicador monitorado pelo Hospital F, semelhante com o que é 

monitorado no Hospital Alfa, é a quantidade de não conformidades identificadas nas 

rodas da segurança do trabalho. Esse dado permite uma ação preventiva na busca 

de redução de acidentes. 

                                                           
22 Acidentes típicos: são os acidentes decorrentes da característica da atividade profissional 

desempenhada pelo acidentado (Ministério da Previdência Social, 2015)  
23 Acidentes biológicos: aqueles que envolvem agentes biológicos como os microrganismos, 

geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons (NR 
32) 
24 Acidentes de trajeto: são os acidentes ocorridos no trajeto entre a residência e o local de trabalho 

do segurado e vice-versa (Ministério da Previdência Social, 2015) 
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4.3.19 Indicadores de Recursos Humanos e Instituto de Ensino e Pesquisa 

 

Os indicadores de Recursos Humanos (RH) e do Instituto de Ensino e 

Pesquisa (IEP) são apresentados na tabela 40 e 41. 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Número de admissões   x   

Número de demissões   x   

Tempo médio de fechamento de vagas (em dias)   x   

Turn over geral  x     

Turn over médico   x   

Turn over enfermeiro   x   

Turn over técnico de enfermagem   x   

Motivos de desligamentos   x   

Quadro de pessoal   x   

Custo com folha de pagamento   x   

Custo com rescisão contratual   x   

Quantidade de horas extras   x   

Custo de horas extras   x   

Custo de vale transporte   x   

Custo com programas motivacionais   x   

Quantidade arrecadada no programa de sustentabilidade     x 

Valor arrecadado com programa de sustentabilidade   x   

Carga horária de treinamento comportamental (Head 
Count) 

x     

Número de participantes em treinamento   x   

Investimento em treinamento comportamental   x   

Tabela 40 - Indicadores do setor de recursos humanos Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Número de inscritos para treinamentos na célula de 
simulação por categoria de profissionais (enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e médicos) 

  x   

Inscrição x Participação x Absenteísmo nos treinamentos 
da célula de simulação 

  x   



183 
 

Número de treinamentos realizados por tipo   x   

Hora/Homem/Treinamento x     

Número de treinados por categoria profissional   x   

Competências Essenciais X Enfermeiros treinados por 
setor 

  x   

Competências Essenciais X Técnicos de Enfermagem 
treinados por setor 

  x   

Tabela 41 - Indicadores do Instituto de Ensino e Pesquisa Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

Os indicadores de recursos humanos são bastante citados na literatura e 

pelos programas de controle de indicadores. Para facilitar a apresentação desses 

indicadores optou-se por algumas subdivisões, conforme pode ser visto na tabela 

42. 

 

 
 Nome do 
Indicador 

REFERÊNCIAS 
Hosp. 
Alfa 

Hosp. da 
rede 

Hospitais  Legislação Literatura Programas 

R
E

C
R

U
T

A
M

E
N

T
O

, 
S

E
L
E

Ç
Ã

O
 E

 R
E

T
E

N
Ç

Ã
O

 

Índice/ Taxa de 
admissão 

      
NAGEH PESSOAS, 

2014 
CQH, 

SINHA 

SEME
LHAN

TE 

Índice/ Taxa de 
desligamento 
(voluntário e 
involuntário) 

      
NAGEH PESSOAS, 

2014 
CQH, 

SINHA 

SEME
LHAT

E 

Número de 
desligamentos 
(demitidos, 
demissionário, total) 

Hospital 
E, G 

        SIM 

% Demissões na 
Enfermagem 

Hospital 
A, B 

        NÃO 

Índice de entrevistas 
de desligamento 
realizadas 

Hospital 
G 

        
SEME
LHAN

TE 

Motivos dos 
desligamentos 

Hospital 
E 

        SIM 

Turn over geral/                                                                           
Taxa de rotatividade 
de recursos 
humanos 

Hospital 
D, B, A, 
C, E, H 

    

NAGEH PESSOAS, 
2014; BITTAR, 

2001;  KURCGANT 
et al., 2009; 

GABRIEL et. al, 
2011;  MACHLINE; 
PASQUINI, 2011; 

MACHADO; 
MARTINS; 

MARTINS, 2013 

CQH, 
SINHA, 

SIPAGEH, 
FAROL 

SIM 
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Turn over 
enfermagem/                                                        
Taxa de rotatividade 
de profissionais de 
enfermagem 

Hospital 
G, C, E 

    

CQH, 2012; MOTA; 
MELLEIRO; 

TRONCHIN, 2007; 
GABRIEL et. al, 

2011; CALDANA et 
al., 2011 

PROAHSA SIM 

Turn over médico 
Hospital 

E 
        SIM 

Turn over técnico de 
enfermagem 

Hospital 
E 

        SIM 

Tempo médio de 
fechamento de vaga 
(em dias) 

Hospital 
D, E 

    
NAGEH PESSOAS, 

2014 
SINHA, 
CQH 

SIM 

Índice utilização do 
plano de sucessão 
para o 
preenchimento de 
vagas/ Taxa de 
aproveitamento 
interno  

      
NAGEH PESSOAS, 

2014 
CQH, 

SINHA 
SIM 

Pesquisa de Clima 
Organizacional/                       
Satisfação no 
trabalho 

Hospital 
A, B 

    
KURCGANT et al., 

2009 
  SIM 

F
IN

A
N

C
E

IR
O

S
 

Percentual de 
Despesa com 
pessoal por receita 

        SINHA NÃO 

Custo com rescisão  
Hospital 

E 
        SIM 

Custo da folha com 
Hora Extra 

Hospital 
E 

        
SEME
LHAN

TE 

Investimento com 
treinamento e 
capacitação 

Hospital 
G, H 

        SIM 

C
A

P
A

C
IT

A
Ç

Ã
O

 E
 D

E
S

E
N

V
O

L
V

IM
E

N
T

O
 

Número de horas 
treinadas por 
colaborador 

Hospital 
D, H, C 

    BITTAR, 2001 SIPAGEH SIM 

Índice de 
treinamento de 
pessoal 

      
NAGEH PESSOAS, 

2014 
CQH NÃO 

Percentual de 
Funcionários 
Treinados para 
Competências 
Essenciais 

Hospital 
E 

        SIM 

% de Colaboradores 
Treinados 
SBV/ACLS 

Hospital 
A 

        SIM 

Índice de 
treinamento de 
profissionais de 
enfermagem 

      

MOTA; MELLEIRO; 
TRONCHIN, 2007; 

GABRIEL et al., 
2011; CQH, 2012; 

CQH, 
PROAHSA 

SEME
LHAN

TE 

Horas de 
treinamento de 
profissionais de 

Hospital 
B 

    
GABRIEL et. al, 

2011; CALDANA et 
al., 2011 

  NÃO 
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enfermagem 

Horas de 
treinamento por 
colaborador médico 

Hospital 
B 

        NÃO 

P
E

R
F

IL
 D

A
 F

O
R

Ç
A

 D
E

 T
R

A
B

A
L
H

O
 

Número total da 
força de trabalho 

      
ROTTA, 2004; 

CUNHA; CORRÊA, 
2013 

CQH SIM 

Número total 
ajustado da força de 
trabalho pela 
jornada integral 

        CQH NÃO 

Relação 
funcionários/leito 

  

Hospital 
do 

trabalhado
r 

  

BITTAR, 1996; 
SILVA, 1998; 

BITTAR, 2001; 
ROTTA, 2004; 
MACHADO; 
MARTINS; 

MARTINS, 2013 

CQH, 
ANVISA 

NÃO 

Relação 
enfermeiro/leito 

      
GABRIEL et. al, 

2011 

CQH, 
SINHA, 

QUALISS 
R, FAROL 

SIM 

Relação 
enfermagem/leito 

      
NAGEH PESSOAS, 
2014; GABRIEL et. 

al, 2011 

CQH, 
QUALISS 
R, FAROL 

SIM 

Número médio de 
auxiliares e técnicos 
de enfermagem por 
leito 

      
GABRIEL et. al, 

2011; CALDANA et 
al., 2011 

SINHA NÃO 

Anos de 
escolaridade da 
força de trabalho 

      BITTAR, 2001   NÃO 

Percentual de 
médicos com título 
de especialista 

        CQH NÃO 

Percentual de 
médicos na força de 
trabalho 

        CQH NÃO 

Porcentagem de 
enf. com título de 
especialista 

      
CALDANA et. al, 

2011 
  NÃO 

Percentual de 
enfermeiros na força 
de trabalho 

        CQH NÃO 

Percentual de 
técnicos de 
enfermagem na 
força de trabalho 

        CQH NÃO 

Percentual de 
pessoal 
administrativo na 
força de trabalho 

      BITTAR, 2001 CQH NÃO 

Percentual de 
pessoal de apoio 
assistencial na força 
de trabalho 

      BITTAR, 2001 CQH NÃO 
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Tabela 42 - Indicadores de benchmarking do setor de recursos humanos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dos indicadores de recrutamento, seleção e retenção, o que aparece em 

maior destaque é o turn over geral, também denominado como taxa de rotatividade 

de recursos humanos. Esse indicador que é citado por diversos autores, faz parte de 

quatro programas de comparação de indicadores hospitalares e 75% dos hospitais 

da rede utilizam. Alguns autores sugerem que, além do turn over geral, seja medido 

o turn over da equipe de enfermagem. O Hospital Alfa,  além do turn over geral, 

apresenta o turn over  médico, o turn over de enfermeiro e turn over do técnico de 

enfermagem. Dessa forma, é possível fazer uma análise mais detalhada do turn over 

geral e desenvolver ações mais específicas conforme a elevação no índice de turn 

over de determinada equipe. 

O índice ou taxa de admissão é referenciada no manual de recursos humanos 

do NAGEH e faz parte de dois programas de acompanhamento de indicador. No 

Hospital Alfa é avaliado o número de admissões no mês. O mesmo manual e os 

mesmos programas também sugerem que seja monitorado o índice de 

desligamento. No Hospital Alfa é medido o número de desligamentos no mês. 

Importante fator relacionado ao desligamento são as entrevistas de 

desligamentos realizadas pelo Hospital Alfa e por outros dois hospitais da rede. 

Essas entrevistas, que devem acontecer tanto com os demitidos como com os 

demissionários, pretende entender os motivos das saídas para assim desenvolver 

ações de melhoria nas praticas e nas políticas de recursos humanos e promover 

maior retenção da força de trabalho. Neste sentido, o estudo de Kurcgant et al. 

(2009) demonstra que a rotatividade de pessoal foi percebida pelas enfermeiras 

entrevistadas como sendo um problema gerencial, que responde a determinações 

multifatoriais sendo tanto de ordem institucional, como pessoal. 

Ainda na parte de recrutamento seleção vale destacar um importante 

indicador que é o tempo médio de fechamento de vaga. Esse indicador que é 

acompanhado pelo Hospital Alfa, faz parte do manual do NAGEH e de dois 

Idade média dos 
funcionários 

      BITTAR, 2001   NÃO 

Percentual de 
homens na força de 
trabalho 

        CQH NÃO 

Percentual de 
mulheres na força 
de trabalho 

        CQH NÃO 
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programas de controle de indicadores, além de estar presente em dois hospitais da 

rede. Esse indicador permite verificar a eficácia do setor de recrutamento e seleção 

e busca garantir que o tempo de substituição do colaborador não seja elevado para 

não impactar nos processos do hospital. 

Outro indicador da área,  citado tanto pelo CQH quanto pelo SINHA é taxa de 

aproveitamento interno. Esse indicador permite avaliar se o plano de sucessão está 

sendo utilizado para o preenchimento de vagas, o que está atrelado a uma maior 

satisfação e retenção do colaborador. Nesse sentido a pesquisa de clima 

organizacional também é um indicador relevante a ser avaliado, o qual aparece no 

trabalho de Kurcgant et al. (2009). Neste mesmo trabalho é abordada a questão da 

remuneração compatível, a qual aparece na fala das entrevistadas como sendo uma 

condição importante no trabalho, uma vez que, é considerada como um 

reconhecimento ou prestígio profissional, ou um direito do profissional.  

Alguns indicadores financeiros são acompanhados na área de recursos 

humanos por três hospitais da rede. No Hospital Alfa também é realizada a 

avaliação de alguns custos, são eles: custos com a folha de pagamento, custos com 

rescisão contratual, custos com hora extra, custos com vale transporte e o 

investimento em capacitação treinamento. O acompanhamento dos custos do 

Hospital Alfa não difere dos indicadores apresentados pela rede, entretanto o que se 

observa é que este hospital possui um maior número de indicadores nesta área. 

A capacitação dos colaboradores do Hospital Alfa é de competência dos 

Recursos Humanos (RH), quando se trata de treinamentos comportamentais, e do 

Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), representado por uma enfermeira, quando se 

trata de treinamentos técnicos. Além dos treinamentos fornecidos pelo IEP e pelo 

RH muitos outros treinamentos são realizados no hospital para capacitação da 

equipe. Independente de quem tenha realizado treinamento, a orientação é que 

todos os treinamentos sejam registrados em lista de frequência e encaminhados a 

ao RH a ou IEP (conforme o tipo de treinamento realizado) para que façam a 

adequada compilação das horas de treinamento e a apresentação do indicador. 

Dos indicadores de capacitação e desenvolvimento, é possível destacar três, 

em virtude da maior utilização pelos hospitais da rede, pelos estudos analisados e 

pelos programas de comparação de indicadores. São eles: número  de horas 

treinadas por colaborador, índice de treinamento dos profissionais de enfermagem e 

horas de treinamento de profissionais enfermagem. No Hospital Alfa o RH avalia a 
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carga horária de treinamentos comportamental e o número de participantes em 

treinamento. Já o IEP, além de mensurar a quantidade de hora homem treinando, 

acompanha também o número de treinados conforme categoria e avalia o percentual 

de treinamento em relação ao mapa de competências essenciais. A identificação 

dos treinamentos a serem realizados de acordo com o mapa de competências 

essenciais é determinado a partir de uma prova realizada anualmente com algumas 

equipes. As entrevistas realizadas no trabalho de Kurcgant et al. (2009), 

demonstraram que o desenvolvimento profissional é considerado fator 

imprescindível para agregar qualidade ao gerenciamento de RH. 

Dentro dos indicadores de RH, foram relacionados alguns referentes ao perfil 

da força de trabalho. Diversos tipos de indicadores foram apresentados nesta área 

pelos autores consultados.  Destaca-se a relação funcionário/leito (que é o número 

de funcionários dividido pelo nº de leitos) o qual é recomendado pela Anvisa e CQH 

e por cinco trabalhos analisados.  Outro indicador bastante presente nos programas 

de indicadores é a relação enfermeiro/leito e enfermagem/leito. O número total da 

força de trabalho ou quadro de pessoal é recomendado por Cunha e Corrêa (2013) e 

por Rotta (2004) e é apresentado pelo Hospital Alfa. A relação enfermeiro/leito e 

enfermagem/leito, embora não seja apresentada pelo RH, faz parte do 

acompanhamento do Hospital Alfa junto ao programa Farol. Alguns outros 

indicadores que buscam verificar o perfil dos trabalhadores são apresentados pelo 

programa CQH e por Bittar (2001). 

 

4.3.20 Indicadores da Ouvidoria 

 

 A apresentação da ouvidoria traz dados sobre a satisfação do paciente em 

relação ao serviço prestado. Essa avaliação contempla não somente a qualidade do 

atendimento, mas também itens relacionados à estrutura (como instalações 

aparência e conforto) e aos processos de trabalho do hospital (como tempo para 

cadastro na recepção e tempo para internação no quarto). Essa análise estratificada 

mostra-se pertinente no sentido do desenvolvimento de ações de melhoria que 

realmente estejam alinhadas ao motivo da insatisfação do paciente. Corroborando 

com este entendimento, o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 
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(PANASS) coloca que satisfação é diretamente influenciada pela estrutura e 

indiretamente pela relação médico-paciente, por isso a importância de uma análise 

mais detalhada (PANASS, 2007). Os indicadores apresentados pela ouvidoria do 

Hospital Alfa podem ser visualizados na tabela 43. 

O índice de satisfação do paciente é citado em diversas referências e também 

faz parte do programa farol e do NAGEH. O programa SIPAGEH sugere que essa 

verificação seja feita de forma separada entre clientes particulares e de convênios e 

clientes do SUS. Bittar (2001) recomenda ainda que seja avaliada a satisfação do 

visitante, do acompanhante e também do corpo clínico. A avaliação do percentual de 

reclamações outro indicador é bastante mencionado na literatura. A lista completa 

dos indicadores encontrados por benchmarking pode ser vista na tabela 44. 

 

INDICADORES ESTRAT. TÁT. OPER. 

Pesquisas tabuladas   x   

Índice de satisfação com a recepção separado pelos 
critérios avaliados 

  x   

% de  respostas muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito 
nem insatisfeto, insatisfeito e muito insatisfeito por critério 
avaliado na recepção 

  x   

Índice de satisfação com o CETRIN separado pelos 
critérios avaliados 

  x   

% de  respostas muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito 
nem insatisfeto, insatisfeito e muito insatisfeito por critério 
avaliado no CETRIN 

  x   

Índice de satisfação com o UTI Adulto separado pelos 
critérios avaliados 

  x   

% de  respostas muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito 
nem insatisfeto, insatisfeito e muito insatisfeito por critério 
avaliado no UTI Adulto 

  x   

Índice de satisfação com a assistência no quarto 
separado pelos critérios avaliados 

  x   

% de  respostas muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito 
nem insatisfeto, insatisfeito e muito insatisfeito por critério 
avaliado com assistência no quarto 

  x   

Índice de satisfação com o serviço de apoio diagnóstico 
separado pelos critérios avaliados 

  x   

% de  respostas muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito 
nem insatisfeto, insatisfeito e muito insatisfeito por critério 
avaliado com o serviço de apoio diagnóstico 

  x   
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Índice de satisfação com a hotelaria separado pelos 
critérios avaliados 

  x   

% de  respostas muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito 
nem insatisfeto, insatisfeito e muito insatisfeito por critério 
avaliado com a hotelaria 

  x   

Índice de satisfação com a nutrição separado pelos 
critérios avaliados 

  x   

% de  respostas muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito 
nem insatisfeto, insatisfeito e muito insatisfeito por critério 
avaliado com a nutrição 

  x   

Índice de satisfação com outros serviços separado pelos 
critérios avaliados 

  x   

% de  respostas muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito 
nem insatisfeto, insatisfeito e muito insatisfeito por critério 
avaliado com outros serviços 

  x   

Índice de satisfação com a alta hospitalar separado pelos 
critérios avaliados 

  x   

% de  respostas muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito 
nem insatisfeto, insatisfeito e muito insatisfeito por critério 
avaliado com a alta hospitalar 

  x   

Total geral separado por critérios avaliados   x   

Índice de satisfação global x     

Resposta a pergunta: recomendaria o hospital?   x   

Tabela 43 - Indicadores do setor de ouvidoria  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

Nome do Indicador 
REFERÊNCIAS 

Hosp. 
Alfa Hosp. da 

rede 
Hospitais  Legislação Literatura Programas 

Índice de satisfação 
global do paciente 

Hospital 
G, C, F, 

B 
    

BITTAR, 2001; 
KLUCK et al., 2002; 

ROTTA, 2004; 
CALDANA et al., 

2011; HINRICHSEN 
et al., 2011; CUNHA; 

CORRÊA, 2013; 
MACHADO; 

MARTINS; MARTINS, 
2013 

FAROL, 
NAGEH 

  

Índice de satisfação 
de pacientes e 
familiares por setor 

Hospital 
D 
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Índice de satisfação 
dos clientes 
particulares e de 
convênios 

        SIPAGEH   

Índice de satisfação 
dos clientes do SUS 

        SIPAGEH   

Satisfação de 
Pacientes e 
Familiares no Pronto 
Socorro 

Hospital 
B, A 

          

Retorno dos 
manifestos ao SAC 
dentro do prazo 
estabelecido 

Hospital 
D 

          

Percentual/ Número 
de Reclamações 

Hospital 
H 

    

SILVA, 1998;  
MACHLINE; 

PASQUINI, 2011; 
MACHADO; 

MARTINS; MARTINS, 
2013 

NAGEH   

Satisfação do cliente 
(% de resposta 
afirmativas à 
pergunta-padrão: 
recomendaria o 
hospital?) 

Hospital 
D, A, C 

      
QUALISS 

E 
  

Tabela 44 - Indicadores de benchmarking do setor de ouvidoria 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4 ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS, DIFICULDADES E LIMITAÇÕES DO 

ESTUDO 

 

Mediante as consultas realizadas é possível constatar que os indicadores 

hospitalares mais utilizados e referenciados na literatura são: taxa de ocupação, 

tempo médio de permanência, número de cirurgias, taxa de cesáreas, giro de 

rotatividade, taxa de acidente de trabalho, taxa de rotatividade, taxa de infecção 

hospitalar, índice de satisfação global do paciente e taxa de mortalidade hospitalar.  

Nota-se também que poucos setores dispõem de estudos gerais que sugiram 

medidas que possam ser acompanhadas e gerenciadas pelos mesmos. Somente 

para os setores de centro cirúrgico e a farmácia é que foram encontrados estudos 

mais completos sugerindo diversas métricas para gestão do setor. O que se 

identifica nas buscas na literatura são estudos com a aplicação de indicadores 

específicos. Tal situação também foi relatada no trabalho de Cunha (2011), que 

comenta sobre a especificidade dos estudos na área de indicadores hospitalares e 
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da dificuldade da avaliação de todas as dimensões neste tipo de organização. 

Observa-se também que alguns setores de apoio como faturamento e TI tem poucos 

indicadores relatados na literatura e na consulta feita nos hospitais da rede.  

Em alguns momentos durante o desenvolvimento da pesquisa, houve 

dificuldade para interpretação dos indicadores utilizados por outros hospitais e de 

indicadores referenciados na literatura. Notou-se, por vezes, que somente o nome 

do indicador não era capaz de deixar claro o que estava sendo monitorado. Foi 

preciso ter acesso as fórmulas de cálculo do indicador para entender o que estava 

sendo medido. Como nem sempre a fórmula estava disponível, houve casos em que 

o dado precisou ser excluído da tabela de benckmarking. 

A coleta de dados dos indicadores utilizados por hospitais da rede se deu 

através de software próprio, onde o cadastro e alimentação dos dados são de 

responsabilidade dos próprios hospitais. Um possível viés neste sentido é o a falta 

de cadastro do indicador no sistema. Observou-se, por exemplo, a falta de cadastro 

de indicadores de faturamento em três hospitais da amostra. Como o faturamento é 

um setor presente em todos os hospitais, fica a dúvida se não há um sistema de 

métricas estabelecido para acompanhamento dos resultados do setor ou se os 

indicadores monitorados por estes hospitais não estão cadastrados no sistema. 

Em relação à comparação dos indicadores sugeridos nas fontes consultadas 

e o sistema de medição do Hospital Alfa nota-se alinhamento entre as medidas 

propostas. 

A aplicação do modelo proposto permitiu o desenvolvimento de um modelo de 

medição de desempenho mais alinhado com a estratégia. O alinhamento dos 

indicadores setoriais aos objetivos estratégicos é fator importante para que todos 

andem no mesmo rumo e para que os setores contribuam para no alcance dos 

resultados globais. Neste sentido, a explicitação da estratégia torna-se fundamental 

para esclarecer essas relações, possibilitando que setores meçam o que realmente 

é relevante. 

Com a construção do painel de bordo foi possível demonstrar quais são os 

processos críticos que criam valor e os ativos intangíveis (perspectiva de 

aprendizado e crescimento) necessários para respaldá-los. A definição de métricas e 

metas para cada um dos objetivos possibilitou mensurar e acompanhar como a 

organização está em relação aos seus objetivos estratégicos. O desenvolvimento de 

uma relação de causa e efeito entre os indicadores permitiu uma melhor análise dos 
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dados, a partir do entendimento da correlação entre os processos. A definição de 

ações para cada um dos objetivos esclarece o que deve ser feito para se obter os 

resultados desejados. Desta forma o painel de bordo do Hospital Alfa deixa explícito 

a lógica da estratégia, mostrando com clareza o que leva a organização a atingir os 

resultados esperados. O painel de bordo que foi construído seguindo as etapas 

propostas na metodologia pode ser visto na figura 14. 
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Figura 14 - Painel de bordo Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O entendimento das relações de causa-efeito entre os indicadores permite 

uma visão global da empresa e esclarece como um processo interfere no outro, 

permitindo assim uma melhor análise dos resultados. Essa relação está pode ser 

vista no painel de bordo, onde indicadores de diferentes perspectivas estão 

correlacionados, e também através da figura 15 que demonstra de forma macro 

como os indicadores dos diferentes setores estão conectados. 

Segundo Warrak (2012), o estabelecimento desta relação é imprescindível 

para que os gestores possam facilmente identificar e atacar a causa-raiz quando 

estiver ocorrendo algum problema no processo. Ramos e Miyake (2010) salientam 

que visão fragmentada da organização traz vários problemas, tais como: dificuldade 

de integração entre as unidades; surgimento de problemas de coordenação que, 

quando envolvem mais de uma área, tornam-se complexos; existência de lacunas 

ou sobreposições nas atividades executadas; problemas de comunicação; busca de 

objetivos dissociados que podem não contribuir para o alcance de bons resultados 

nos processos de atendimento. Tais constatações reforçam a necessidade de uma 

visão sistêmica, conceito esse que vem sendo defendido desde a década de 80 por 

consagrados autores da área de gestão e qualidade como Deming, Juran e Senge 

(RAMOS; MIYAKE, 2010) 
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Figura 15 - Correlação entre os indicadores Hospital Alfa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 CONCLUSÃO  

 

A análise do contexto em que estão inseridas as organizações de saúde 

permitiu identificar que a demanda por estes serviços é crescente e que o cenário 

mostra-se oportuno para o crescimento e desenvolvimento das instituições privadas.  

Para que o sucesso organizacional seja alcançado e para que haja eficiência 

nos processos e qualidade nos serviços prestados é necessário um adequado 

sistema de gestão.  

 A importância da gestão hospitalar e de sistemas de avaliação de 

desempenho vem sendo debatidos na literatura recente. Na busca por modelos de 

gestão mais eficazes alguns estudos reportaram a adoção de ferramentas como o 

BSC. Entretanto, poucos estudos apresentam modelos de avaliação de desempenho 

aplicados às diferentes áreas que compõem o hospital e ainda não há um consenso 

sobre qual seria a melhor solução para a gestão hospitalar. 

Organizações hospitalares são complexas e possuem alto grau de dinamismo 

operacional, portanto é importante ter uma abordagem sistêmica ao se desenvolver 

um sistema de avaliação de desempenho para esta área. É preciso considerar a 

inter-relação dos processos, assim como o perfil de cada instituição. 

Essa dissertação partiu do pressuposto que existe uma correlação harmônica 

entre os indicadores de desempenho de uma organização e que a clareza na 

comunicação destas inter-relações entre os diferentes níveis é fundamental para 

alcance de resultados consistentes e alinhados aos objetivos estratégicos. 

O presente estudo buscou propor um modelo de sistema de medição de 

indicadores que auxiliasse na comunicação da estratégia de uma organização da 

área da saúde. Para tanto, foi utilizado como base a metodologia do BSC. A 

proposta sugeriu a construção de um painel de bordo e a definição de uma lista de 

indicadores a serem mensurados por cada setor, orientada pelos objetivos 

estratégicos. 

O modelo proposto, por meio de pesquisa ação, foi testado através de um 

estudo de caso único. A aplicação se deu por meio de uma sequência de etapas que 

foram definidas após o embasamento teórico obtido na revisão de literatura.  

O modelo proposto, aplicado no hospital utilizado como estudo de caso, 

permitiu por meio de suas etapas,  compor um sistema de medição de desempenho 

alinhado à estratégia organizacional. 
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Além da comunicação dos processos críticos através do painel de bordo, o 

processo estruturado de revisão dos indicadores setoriais permitiu que os dados 

apresentados pelos mesmos passassem a estar alinhados com os objetivos da 

organização, demonstrando a importância da utilização do sistema de medição 

como ferramenta para acompanhar a implementação das estratégias e controlar os 

processos operacionais. 

A estruturação do sistema de medição, através da aplicação do modelo de 

desdobramento no sentido “top-down” e doo monitoramento dos indicadores no 

sentido “botton-up”, deixou clara a relação de causa e efeito entre os diferentes 

níveis.  

Dessa forma, com a aplicação do modelo proposto, os gestores passaram a 

ter maior conhecimento das correlações entre os indicadores. Essa visão sistêmica 

teve efeito positivo, melhorando a análise dos resultados e gerando ações mais 

assertivas para o alcance das metas propostas. 

Com base na revisão de literatura e benchmarking, o estudo permitiu também 

que fossem identificados os indicadores de desempenho usualmente utilizados pelos 

hospitais. Tal processo se mostrou ser útil para comparação dos indicadores de 

desempenho mensurados pela organização, permitindo entender se os dados 

avaliados pelos setores do hospital estudado estavam de acordo com a prática e o 

referencial teórico da área. 

O processo de benchmarking avaliou não somente as publicações na área, 

como também os indicadores que vem sendo aplicados por cada setor em grupo de 

hospitais. Por meio do benchmarking foi possível alinhar alguns indicadores e torná-

los comparáveis. Esse processo também auxiliou na determinação de algumas 

metas e, em alguns casos, se pode replicar indicadores que eram interessantes para 

a organização. 

Considerando-se os objetivos e as questões relacionadas na formulação da 

situação-problema, pode-se inferir que o modelo apresentado trata da estruturação 

do sistema de medição de desempenho como forma de garantir resultados 

consistentes e alinhados ao planejamento estratégico. Destaca-se a importância da 

conexão entre os indicadores dos diversos níveis neste processo. 

Conclui-se que um adequado sistema de gestão deve considerar: a inter-

relação entre os processos que afetam os resultados, o alinhamento dos indicadores 
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dos níveis estratégico, tático e operacional, a padronização da forma de mensuração 

dos dados, a definição e o acompanhamento de metas, a análise crítica dos dados.  

Medir os resultados de uma forma estruturada é fundamental para gestão de 

uma organização uma vez que possibilita o planejamento, a análise e a comparação 

e dos resultados, a avaliação em relação à concretização dos objetivos estratégicos, 

o direcionamento para obtenção de melhores resultados e a promoção de uma 

cultura para excelência. 

Acredita-se que algumas áreas relacionadas ao tema desta pesquisa ainda 

possam ser exploradas. Assim, sugerem-se alguns temas para serem trabalhados 

em pesquisas futuras: 

 Avaliar o pós-uso do modelo proposto realizando uma análise crítica; 

 Desenvolver de software de gestão considerando os conceitos do modelo 

proposto;  

 Complementar proposta apresentada inserindo os conceitos do Tableau 

on Bord para desenvolvimento de indicadores de controle da operação 

em tempo real; 

 Avaliar a implementação da avaliação de desempenho por hospitais 

acreditados x hospitais não acreditados, buscando verificar o impacto 

deste processo na melhoria dos processos de gestão;  

 Comparar o desempenho de hospitais que possuem um sistema 

estruturado de avaliação de desempenho e hospitais que não possuem; 

 Propor métodos de avaliação do desempenho de equipes e indivíduos 

através do desdobramento dos indicadores contidos nos mapa 

estratégicos, como forma de respaldar a uma política de remuneração por 

desempenho. 

 Realizar estudos direcionados a avaliação financeira das organizações, 

propondo métodos para aprimorar a gestão de custos elevando a margem 

de rentabilidade.  
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APENDICE B - MATERIAIS UTILIZADOS COMO FONTE DE BENCHMARKING 

 

Autores Título do artigo Objetivo(s) do artigo  Periódico 
Ano de 

publicaçã
o 

Perfil do 
Hospital 
estudado 

Local de 
aplicação 

Descrição do 
local 

SOUZA, L.P; 
BEZERRA, 

A.L.Q; 
CAMARGO E 
SILVA, A.E.B; 
CARNEIRO, 

F.S; 
PARANAGUÁ, 
T.T.B; LEMOS, 

L.F 

Eventos 
Adversos: 

Instrumento de 
Avaliação do 

Desempenho em 
Centro Cirúrgico 
de Um Hospital 

Universitário 

Caracterizar os EAs ocorridos 
em uma unidade de CC de 
um hospital universitário, no 
intuito de subsidiar as ações 

desenvolvidas durante a 
assistência perioperatória, 
minimizar e/ou eliminar os 
EAs, bem como contribuir 

para a qualidade do serviço e 
segurança do paciente. 

Revista de 
enfermagem 

da UERJ 
2011 

Hospital 
Universitário da 
Região- Centro 

Oeste 

Centro 
Ciúrgico 

Onze salas 
operatórias, 

realizando em 
média 420 

cirurgias/mês 
de vários 
portes e 
diversas 

especialidades 
médicas 

SOUSA, C.S; 
AKAMINE, J. 

Aplicação de 
indicadores para 

análise de 
desempenho do 
centro cirúrgico 

Monitorar a produção e a 
produtividade do centro 

cirúrgico através da coleta 
sistemática de dados que 

forneçam indicadores 
quantitativos. Obter e fornecer 

subsídios às lideranças 
setorial e administrativa da 

avaliação de processos 
executados e resultados 

obtidos, que conduzam a um 
plano eficaz de gestão. 

Revista de 
Administraçã
o em Saúde 

2008 

Hospital 
privado de 

grande porte, 
localizado na 

cidade de São 
Paulo 

Centro 
Ciúrgico 

Quinze salas 
cirúrgicas, com 
atendimento a 
todos os portes 

cirúrgicos e 
especialidades 

e realizando 
em média 

1.000 cirurgias 
por mês  
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LIMA, L.B; 
MAGALHÃES, 

A.M.M. 

Dimensionamento 
de Pessoal de 

Enfermagem em 
Centro Cirúrgico 

Apresentar a aplicação de um 
modelo de dimensionamento 
de pessoal de enfermagem 
em área de centro cirúrgico 

em um hospital geral da 
cidade de Porto Alegre, Rio 

Grande do sul, Brail, 
relacionando os resultados 

com a literatura e a 
realizadade estudada. 

Revista 
Gaúcha de 

Enfermagem 
2006 

Hospital geral 
filantrópico e 
universitário 
localizado na 

cidade de Porto 
Alegre, Rio 

Grande do Sul 

Centro 
Ciúrgico 

A unidade 
composta por 

quatro salas de 
operações 

etrês salas de 
procedimentos,  
caracterizando-

se pela 
realização de 

procedimentos 
cirúrgicos de 

pequeno porte. 

DUARTE, I.G; 
FERREIRA, 

D.P. 

Uso de 
indicadores na 
gestão de um 

Centro Cirúrgico 

Propor um modelo de 
avaliação das atividades do 
centro cirúrgico do hospital a 

partir de um conjunto de 
indicadores, classificados 

conforme o modelo de 
Donabedian em indicadores 

de estrutura, de processo e de 
resultados. 

Revista de 
Administraçã
o em Saúde 

2006 
Estudo de 
Revisão 

Centro 
Ciúrgico 

NA 
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NEPOTE, 
M.H.A. 

Análise do 
desempenho das 

atividades no 
centro cirúrgico 

através de 
indicadores 

quantitativos e 
qualitativos 

Monitorar a produção e a 
produtividade do Centro 

Cirúrgico através da coleta 
sistemática de dados que 

forneçam indicadores 
quantitativos. Obter e fornecer 

subsídios às lideranças 
setorial e administrativa 
através da avaliação de 
processos e resultados 

obtidos 

Revista de 
Administraçã
o em Saúde 

2003 
Hospital 

privado de 
médio porte 

Centro 
Ciúrgico 

Centro 
cirúrgico 

composto por 
nove salas de 

operação. 
Realiza 

cirurgias de 
todos os tipos, 

exceto 
transplante de 
órgãos, com 
média de 700 
cirurgias/mês. 

GASPAR, A.F; 
MARTONE, D; 

CARRARO, 
D.C; 

FERREIRA, 
G.S.A; 

FERREIRA-
FILHO, J.A; 

CARDOSO, R; 
PAZIN-FILHO, 

A. 

Impacto da 
implantação de 

um novo modelo 
de gestão 

embasado em 
indicadores no 

bloco cirúrgico de 
um hospital 
universitário 

terciário 

O objetivo do presente estudo 
é avaliar o impacto do novo 
modelo gerencial do Bloco 

Cirúrgico do HCRP campus, 
em vigor a partir de 01/08/13, 
através de alguns indicadores, 

comparando com o período 
anterior à sua criação. 

Revista de 
Medicina de 

Ribeirão 
Preto 

2015 

O Hospital das 
Clínicas da 

Faculdade de 
Medicina de 

Ribeirão Preto 

Centro 
Ciúrgico 

Hospital Escola 
Terciário de 
grande porte 
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GABRIEL, C.S; 
MELO, M. 

R.A.C; 
ROCHA,F.L.R; 
BERNARDES, 
A; MIGUELACI, 
T; SILVA, M.L.P 

Utilização de 
indicadores de 

desempenho em 
serviço de 

enfermagem de 
hospital público 

Identificar indicadores de 
desempenho, adotados pelo 
Serviço de Enfermagem de 
hospital público, e analisar a 
opinião dos enfermeiros em 
relação à utilização desses 
indicadores para avaliar a 

qualidade da assistência de 
enfermagem. 

Revista 
Latino-

Americana 
de 

Enfermagem 

2011 

Hospital 
Público em 

Ribeirão Preto / 
SP 

Todo 
hospital 

Hospital 
público 

estadual, com 
50 leitos, 

inaugurado em 
2008 com 

proposta de 
prestar 

atendimentos 
de média 

complexidade 

Waitzberg, DL; 
Enck, CR; 

Miyahira, NS; 
Mourão, JRP; 
Faim, MMR; 
Oliseski M; 
Borges A 

Terapia 
Nutricional: 

Indicadores de 
qualidade 

Proporcionar aos médicos 
generalistas e especialistas 
uma visão geral sobre os 

indicadores de qualidade na 
terapia nutricional, com base 

na evidência científica 
disponível. 

Projeto 
Diretrizes -  
Associação 

Médica 
Brasileira e 
Conselho 

Federal de 
Medicina 

2011 
Revisão de 
literatura 

Nutrição NA 

BITTAR, O.J.N. 
V. 

Produtividade em 
hospitais de 
acordo com 

alguns 
indicadores 
hospitalares 

Analisar a proodutividade de 
acordo com alguns 

indicadores hospitalares 
(globais), bem como a relação 

funcionários/leito, 
comparando os hospitais 
públicos com os privados. 

Revista de 
saúde 
pública 

1996 

8 hospitais 
gerais de 

grande porte (6 
privados e 2 
públicos) no 
município de 
São Paulo 

Todo 
hospital  

Todos 
hospitais da 

amostra 
prestam 

assitência de 
nível 

secundário e 
terciário. 
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KLÜCK, M; 
GUIMARÃES, 

J.R; FERREIRA, 
J; PROMPT, 

C.A 

A gestão da 
qualidade 

assistencial do 
Hospital de 

Clínicas de Porto 
Alegre: 

implementação e 
validação 

de indicadores 

Desenvolver indicadores 
válidos que sejam úteis no 

esforço de entender e 
melhorar a performance da 
assistência à saúde de seus 

usuários 

Revista de 
Administraçã
o em Saúde 

2002 

O Hospital de 
Clínicas de 

Porto Alegre/ 
RS - Hospital 
geral público 
universitário 

Todo 
hospital  

677 leitos, 
atende 

praticamente 
todas as 

especialidades 
médicas em 
clínica geral, 

cirurgia, 
psiquiatria, 
ginecologia, 
obstetrícia e 

pediatria 

MACHLINE, C; 
PASQUINI, A.C 

Rede hospitalar 
nacional usa 
indicadores 

gerenciais na 
administração de 

suas unidades 

Descrever o sistema 
empregado por uma rede 

hospitalar privada para gerir 
por meio de indicadores. 

O mundo da 
saúde 

2011 

Rede hospitalar 
nacional 

privada com 45 
unidades 

Todo 
hospital  

Fundada em 
1960, a rede 

opera nas 
regiões Norte, 

Nordeste, 
Sudeste e Sul 

BITTAR, 
O.J.N.V. 

Indicadores de 
qualidade e 

quantidade em 
saúde 

Apresentar, através de 
levantamento bibliográfico, os 

principais indicadores de 
resultados e a utilização das 

técnicas do marcador 
balanceado e do 

benchmarking em instituições 
de saúde. 

Revista de 
Administraçã
o em Saúde 

2001 
Estudo de 
Revisão 

Todo 
hospital 

NA 
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CUNHA, J.A.C; 
CORRÊA, H.L 

Avaliação de 
desempenho 

organizacional: 
um estudo 

aplicado em 
hospitais 

filantrópicos 

Desenvolver um modelo para 
avaliação de desempenho 
específico para hospitais 
filantrópicos e comparar a 

eficiência das organizações 
estudadas. 

Revista de 
administraçã

o de 
empresas 

2013 
70 Hospitais 
filantrópicos 
brasileiros 

Todo 
hospital 

A maior parte 
da amostra 

estava 
concentrada na 

região sul e 
sudeste. 

FUSCO, S.F.B; 
SPIRI, W.C 

Análise dos 
indicadores de 
qualidade de 
Centros de 
Material e 

Esterilização de 
hospitais públicos 

acreditados 

Descrever e analisar os 
indicadores de qualidade de 

Centros de Material e 
Esterilização de hospitais 
públicos acreditados do 

Estado de São Paulo e sua 
gestão pelos responsáveis do 

setor. 

Texto 
Contexto 
Enferm 

2014 

3 Hopitais 
públicos 

acreditados de 
São Paulo 

CME 
Hospitais de 
grande porte 

PONTES, A.T; 
SILVA, R.F; 
ALLEVATO, 

R.C.G; PINTO, 
M.A.C 

A Utilização de 
indicadores de 

desempenho no 
setor de 

suprimentos 
hospitalares: uma 

revisão de 
literatura 

Analisar as literaturas 
disponíveis sobre a aplicação 

de indicadores de 
desempenho no setor de 

suprimentos hospitalares, e 
servir como uma ferramenta 
de auxilio na implementação 

destes. 

XXVIII 
ENCONTRO 
NACIONAL 

DE 
ENGENHAR

IA DE 
PRODUÇÃO 

2008 
Estudo de 
Revisão 

Suprimento
s/ 

Farmácia 
NA 
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ESCRIVÃO 
JÚNIOR, A. 

Uso de 
indicadores de 

saúde na gestão 
de hospitais 
públicos da 

região 
metropolitana de 

São Paulo 

Conhecer os indicadores 
disponíveis e a utilização dos 

mesmos nas atividades de 
planejamento e 

gerenciamento dos hospitais 
públicos estaduais da Região 
Metropolitana da Grande São 

Paulo. 

FGV-
EAESP/GVP

ESQUISA 
2004 

24 hospitais 
próprios 

vinculados à 
Coordenadoria 
de Saúde da 

Região 
Metropolitana 

da Grande São 
Paulo 

Todo 
hospital 

A maior parte 
da amostra é 
composta por 

hospitais 
gerais. 

ROTTA, C.S.G 

Utilização de 
indicadores de 
desempenho 

hospitalar como 
instrumento 

gerencial 

Desecrever e analisar os 
indicadores de desempenho 
utilizados pelo Hospitais de 

Ribeirão Preto - SP e a 
opinião dos dirigentes destes 

hospitais em relação a 
utilização destes indicadores 

na gestão dos hospitais. 

Tese de 
doutorado 

em 
administraçã
o hospitalar  

2004 
9 hospitais de 
Riberão Preto/ 

SP 

Todo 
hospital 

Dos hospitais 
avaliados 8 
deles eram 

privados 

SILVA, U.S. 

Indicadores de 
qualidade e 

produtividade: um 
estudo de caso 
nos hospitais de 
Santa Maria/ RS 

Identificar o uso ou não de 
indicadores de qualidade e 

produtividade, nas diferentes 
áreas dos quatro hospitais 

pesquisados. 

Dissertação 
pós 

graduação 
em 

administraçã
o hospitalar 

1998 
4 hospitais de 
Santa Maria/ 

RS 

Todo 
hospital 

Um privado, 
com fins 
lucrativos, um 
público federal, 
um privado 
sem fins 
lucrativos e um 
público 
estadual 

ANVISA 

Indicadores 
Nacionais de 

Infecções 
Relacionadas à 
Assistência à 

Saúde 

Definir indicadores nacionais 
de infecções a serem 

monitorados pelos 
estabelecimentos de saúde 

brasileiros 

Manual 
Publicado 

pela 
ANVISA 

2010 NA CCIH NA 
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NAGEH IRAS 
Manual de 

Indicadores IRAS 

Oportunizar aos profissionais 
de saúde a revisão dos 
indicadores atualmente 

enviados ao CQH, 
favorecendo o alinhamento 
com os indicadores de IRAS 
propostos pela ANVISA bem 

como conhecer novos 
indicadores que norteiem a 

gestão e a prática 
assistencial. 

Manual 
Publicado 
pelo CQH 

2014 NA CCIH NA 

PINHEIRO, 
M.S.B; 

NICOLETTI, C; 
BOSZCZOWSK, 

I; PUCCINI, 
D.M.T;  

RAMOS, S.R.T. 
S. 

Infecção 
hospitalar em 
Unidade de 

Terapia Intensiva 
Neonatal: há 

influência do local 
de nascimento? 

Analisar comparativamente a 
incidência e o perfil etiológico 

da infecção hospitalar em 
recém-nascidos (RN) de 
origem interna e externa, 
admitidos em Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN). 

Revista 
Paulista de 
Pediatria 

2009 

Hospital Geral 
de Itapecerica 

da Serra 
Seconci-SP 

CCIH 
Neonatal 

Hospital 
público 

estadual, com 
11 leitos de 

terapia 
intensiva 

neonatal do 
Sistema Único 

de Saúde 

CQH 

Manual de 
indicadores de 
enfermagem 

NAGEH 

Oportunizar aos profissionais 
de saúde a revisão dos 

indicadores publicados na 
primeira edição, bem como 
conhecer novos indicadores 

passíveis de serem 
empregados em seus 
processos de trabalho. 

Manual 
Publicado 
pelo CQH 

2012 NA 
Enfermage
m 

NA 
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MANZOLI DE 
SÁ, J.S; 

MARSHALL, 
N.G. 

Indicadores de 
Qualidade em 

Terapia 
Nutricional como 
ferramenta para 

avaliação da 
assistência 
nutricional 

em pacientes 
hospitalizados 

Revisar criticamente estudos 
sobre a aplicabilidade dos 

indicadores de qualidade para 
avaliação da TN 

Com. 
Ciências 
Saúde 

2014 
Estudo de 
Revisão 

Nutrição NA 

VIEIRA, D.K; 
DETONI, D.J; 

BRAUM, L.M.S 

Indicadores de 
Qualidade em 
uma Unidade 

Hospitalar 

Apresentar os indicadores de 
qualidade utilizados em uma 
Unidade Hospitalar localizada 
na cidade de Foz do Iguaçu - 

PR. 

III SEGeT – 
Simpósio de 
Excelência 

em Gestão e 
Tecnologia 

2006 

Unidade 
Hospitalar 

localizada em 
Foz do Iguaçu-

PR 

Todo 
Hospital 

Hospital de 
grande porte, 

que presta 
serviços à 
pacientes 

particulares, 
convênios, 
planos de 

saúde e SUS 

KURCGANT, P; 
TRONCHIN, 

D.M.R; 
MELLEIRO, 

M.M; 
CASTILHO, V; 
MACHADO, 

V.B; PINHEL, I; 
SIQUEIRA, V.T; 
DA SILVA, M.F 

Indicadores de 
qualidade e a 
avaliação do 

gerenciamento de 
recursos 

humanos em 
saúde 

Subsidiar a avaliação da 
qualidade do gerenciamento 
de recursos humanos (RH) 

em enfermagem e apreender 
como enfermeiros gerentes e 
docentes vivenciam o uso de 

indicadores de qualidade. 

Rev Esc 
Enferm US 

2009 

Quatro 
instituições de 

ensino e 
assistência, 
públicas e 

privadas do 
Município de 
São Paulo 

RH NA 
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NAGEH 
PESSOAS 

Manual de 
Indicadores de 

Recursos 
Humanos - 

NAGEH 
PESSOAS 

Criar uma referência 
abrangente e acessível para o 
monitoramento da gestão de 

pessoas, para auxiliar os 
gestores na tomada de 
decisão, tendo como 
instrumento o uso de 

indicadores  

Manual 
Publicado 
pelo CQH 

2014 NA RH NA 

AHRQ 
Patient 
Safety 

Indicators 

Avaliar, monitorar, controlar e 
melhorar a segurança dos 

cuidados durante a internação 
hospitalar 

Publicação 
AHRQ - 
Quality 

Indicators 

2010 NA 
Todo 

Hospital 
NA 

MAGARINOS-
TORRES, R; 
OSÓRIO-DE-

CASTRO, 
C.G.S; PEPE, 

V.L.E 

Critérios e 
indicadores de 

resultados para a 
farmácia 
hospitalar 
brasileira 

utilizando o 
método Delfos 

Descrever o processo de 
construção de critérios e 

indicadores de resultado para 
o serviço de farmácia 

hospitalar brasileiro pelo 
método Delfos, visando 
instrumentalizar futuras 

avaliações na área, entre 
elas, o segundo momento do 

Diagnóstico da Farmácia 
Hospitalar no Brasil.  

Cad. Saúde 
Pública 

2007 NA Farmácia NA 
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SILVA, M. J. S; 
MAGARINOS-
TORRES, R; 

OLIVEIRA, M.A; 
OSÓRIO-DE-

CASTRO, 
C.G.S 

Avaliação dos 
serviços de 

farmácia dos 
hospitais 

estaduais do Rio 
de Janeiro, Brasil 

Apresentar uma avaliação das 
farmácias dos hospitais 

próprios do Estado do Rio de 
Janeiro, com ênfase nos 

resultados de cada 
componente, a fim de 

contribuir para a melhoria da 
qualidade dos serviços 

prestados por estas unidades. 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva 
2013 

Todos os 
hospitais 

estaduais sob a 
gestão direta 
da Secretaria 
Estadual de 
Saúde (SES) 

foram incluídos 

Farmácia NA 

MARQUEZ, 
P.B; 

BARROSO, 
C.C.A; SILVA, 
A. M; SILVA, 
T.K.M; REIS, 

D.A; 
CARAVELAS, 

D.T; DALLORA, 
M.E.L. V. 

Proposta de 
medidas de 
avaliação de 

desempenho para 
o Centro de 
Engenharia 

Clínica e 
Bioequipamentos 
do HCFMRP-USP 

Propor uma lista de 
indicadores como forma de 
avaliação de desempenho 

para o Centro de Engenharia 
Clínica e Bioequipamentos do 

HCFMRP-USP. 

Revista da 
Faculdade 

de Medicina 
de Ribeirão 

Preto 

2015 

Hospital 
das Clínicas da 
Faculdade de 
Medicina de 

Ribeirão 
Preto da 

Universidade 
de São Paulo 
(HCFMRP-

USP) 

Engenharia 
Clínica 

Hospital de 
grande porte, 

com vasto 
parque 

tecnológico 
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PUSTIGLIONE, 
M; SÁ, E.C; 

OSAKI, M.M; 
CERCHIARO, 

L.C. 

Acidentes de 
trabalho em 
serviços de 

saúde: conceito, 
categorização e 
indicadores para 

gestão da 
segurança e da 

saúde do 
trabalhador 

Conceituar o denominado 
“acidente de trabalho”, 

identificar aqueles passíveis 
de ocorrer em serviços de 
saúde e propor indicadores 
que permitam entender de 

maneira mais ampla e 
sistêmica suas causas e, 

assim, possibilitar a gestão na 
busca da diminuição desse 

evento, até a sua eliminação.  

Revista de 
Administraçã
o em Saúde 

2014 
Revisão de 
literatura 

Segurança 
do trabalho 

NA 

OTTONI, A.C.L. 

Utilização de 
indicadores de 

qualidade como 
ferramenta no 

planejamento da 
construção de 
nova estrutura 
física de UTI 

adulto 

Utilizar indicadores 
estratégicos de qualidade da 
Unidade de Terapia Intensiva 
Adulto como ferramenta de 

gestão na melhoria da 
assistência aos pacientes 

dessa unidade. 

Revista de 
Administraçã
o em Saúde 

2009 

Fundação 
Centro Médico 
de Campinas 

(FCMC), 
localizado no 

interior 
do Estado São 

Paulo 

UTI Adulto 

Hospital geral, 
privado, sem 

fins lucrativos, 
possui 32 leitos 
de UTI adulto 

HINRICHSEN, 
S.L; 

HINRICHSEN, 
P.E.G;  

VILELLA, T.A.S; 
OLIVEIRA, 

C.L.F; 
CAMPOS, M; 
SABINO, G; 
POSSAS, L;  

BARROS, F.R;  

Seleção de 
indicadores 

assistenciais para 
o monitoramento 
da qualidade em 

saúde 

Definir uma lista de 
indicadores de qualidade de 
saúde e riscos ao paciente 

Revista de 
Administraçã
o em Saúde 

2011 

Hospital geral, 
privado, de alta 
complexidade, 

da rede 
sentinela da 

Agência 
Nacional de 
Vigilância 
Sanitária 

Todo 
hospital 

NA 
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CALDANA, G.; 
GABRIEL, C. 

S.; 
BERNARDES, 
A.; ÉVORA, Y. 

D. M. 

Indicadores de 
desempenho em 

serviço de 
enfermagem 
hospitalar: 

revisão interativa 

Destacar e analisar por meio 
de uma revisão integrativa, 

indicadores que avaliam 
qualidade da assistência de 
enfermagem nos serviços 

hospitalares  

Revista 
Rene 

2011 
Revisão de 
literatura 

Enfermage
m 

NA 

MACHADO, J.P; 
MARTINS, 

A.C.M; 
MARTINS, M.S. 

Avaliação da 
qualidade do 

cuidado 
hospitalar no 
Brasil: uma 

revisão 
sistemática 

Revisar a literatura sobre 
estudos de avaliação da 

qualidade hospitalar no Brasil 
e analisar as principais 

abordagens, metodologias e 
indicadores utilizados 

Cad. Saúde 
Pública 

2013 
Revisão de 
literatura 

Todo 
hospital 

NA 

MOTA, N.V.P; 
MILLEIRO, M. 

M; TRONCHIN, 
D. M. R. 

A construção de 
indicadores de 
qualidade de 
enfermagem: 

relato da 
experiência do 
Programa de 

Qualidade 
Hospitalar 

Relatar a experiência de um 
grupo de profissionais de 
saúde na seleção e na 

aplicação de indicadores de 
qualidade de enfermagem 

Revista de 
Administraçã
o em Saúde 

2007 

Grupo de 
hospitais 

participantes do 
CHQ 

Todo 
hospital 

NA 
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NASCIMENTO, 
C. C. P.; 

TOFFOLETTO, 
M. C.; 

GONÇALVES, 
L. A.; FREITAS, 
W. G.; PADILHA 

K. G. 

 Indicadores de 
resultado da 
assistência: 
análise de 

eventos adversos 
durante a 
internação 
hospitalar 

Caracterizar eventos adversos 
(EA) nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), Semi-
Intensiva (USI) e de 

internação (UI) quanto à 
natureza, tipo, dia da semana 
e relação funcionário/paciente 

no momento da ocorrência; 
identificar as intervenções dos 
enfermeiros após o evento e 

as taxas de EAs  

Rev Latino-
am 

Enfermagem 
2008 

Hospital 
privado do 

município de 
São Paulo 

UTI, USI, 
UI 

Hospital 
terciário, com 

250 leitos, 
acreditado 

como nível 2 
pela ONA 

TORRES, 
D.F.M; 

SIMÕES, H.C. 

Indicadores de 
qualidade e o 

processo 
decisório nos 

hospitais 
universitários do 
Rio de Janeiro 

Analisar a utilização de 
indicadores da qualidade 
como informação para a 
tomada de decisão em 
instituições hospitalares 

universitárias públicas no 
município do Rio de Janeiro 

Revista de 
Administraçã
o em Saúde 

2009 

Hospital 
Universitário 
Clementino 
Fraga Filho, 

Hospital 
Universitário 

Gaffreé e 
Guinle, 

eHospital 
Universitário 

Pedro Ernesto 

Todo 
hospital 

Hospitais 
universitários 
públicos do 

município do 
Rio de Janeiro 
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HORBAR, J. D.; 
SOLL, R. F.; 

EDWARDS, W. 
H. 

The Vermont 
Oxford Network: 
A Community of 

Practice 

Discutir as atividades e 
programas e apresentar  

indicadores de desempenho 
patrocinados pela Rede 

Vermont, para alcançar e 
melhorar a qualidade e 

segurança dos cuidados de 
saúde para o recém-nascido 

Clin 
Perinatol 

2010 
750 instituições 
intgram a rede 

Vermont 

UTI 
Neonatal 

Hospitais do 
mundo inteiro 
(77% dos EUA 

e 23% 
distribuídos em 
outros países) 

SETA, M.H; 
O'DWEYER, G; 
HENRIQUES, 

P; SALES, G. L. 
P. 

Cuidado 
nutricional em 

hospitais públicos 
de quatro estados 

brasileiros: 
contribuições da 

avaliação em 
saúde à vigilância 

sanitária de 
serviços  

Avaliar o cuidado nutricional 
em oito hospitais públicos, em 
quatro estados do Brasil, que 

receberam aportes do 
Programa QualiSUS. 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva 
2010 

8 hospitais 
públicos 

localizados em 
4 estados do 

país 

Nutrição 

Hospitais 
lovcalizados 

em 
Pernambuco, 

Rio Grande do 
Sul, Sergipe e 
Rio de Janeiro. 

SANCINETTI, T. 
R; GATTO, M. 

A. F. 

Parâmetros de 
produtividade de 

um centro de 
material e 

esterilização 

Identificar parâmetros de 
produtividade em um centro 

de material e esterilização de 
um hospital universitário 
dacidade de São Paulo  

Rev Esc 
Enferm USP 

2007 

CME do 
Hospital 

Universitário da 
Universidade 
de São Paulo 

(HU-USP) 

CME NA 

Tabela 45: Referências consultadas 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Programa Organização Objetivo 
Ano de 
início 

Perfil Abrangência 

SINHA  ANAHP 

Promover a qualidade da assistência 
médica hospitalar no Brasil. Estimular e 
capacitar os hospitais para utilização de 

indicadores padronizados como 
ferramenta gerencial. 

2003 
60 hospitais 

privados (maio de 
2014) 

Nacional 

Farol SINDHRIO 

Instaurar a cultura de qualidade e a 
melhora contínua dos serviços prestados 
a partir do monitoramento permanente e 
da comparação entre as instituições de 

sáude. 

2009 35 hospitais 
89% na região 

sudeste 

CQH CQH 
Estimular a participação e auto-avaliação 

com foco educacional e incentivo a 
mudança de atitudes. 

1991 200 participantes 
Maioria em 
São Paulo 

SIPAGEH UNISINOS 

Promover, a partir de um conjunto de 
indicadores hospitalares, a comparação 
de desempenho de gestão da qualidade 
assistencial e administrativa, que sirva 
para geração de planos de melhoria. 

1998 160 hospitais 
A maioria no 

Rio Grande do 
Sul 

PROQUALIS ICICT/ Fiocruz 

Servir como fonte permanente de 
consulta e atualização para profissionais 

da saúde, contribuindo para o 
aperfeiçoamento das práticas. 

2009 NA NA 
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PROAHSA 

Convênio entre o 
Hospital das 
Clínicas da 

Faculdade de 
Medicina da 

Universidade de 
São Paulo, a 

Escola de 
Administração de 
Empresas de São 

Paulo da Fundação 
Getulio Vargas e a 

Faculdade de 
Medicina da 

Universidade de 
São Paulo. 

Contribuir para a melhoria da gestão de 
sistemas e instituições de saúde, através 

da formação e aperfeiçoamento de 
pessoal, pesquisa, prestação de serviços 
e divulgação, em cooperação com outras 

entidades 

1999 Não consta 

Hospitais 
Participantes 
do Grupo de 
Indicadores 

de 
Enfermagem 
do NAGEH 

NAGEH CQH 

Estimular a troca de informação e 
melhoria da qualidade dos serviços, por 

meio da criação, padronização e 
validação de indicadores. 

Não 
consta 

Profissionais de 
diferentes 
hospitais 

Grupos de 
estudos na 
áreas de 

Enfermagem, 
Nutrição, 
Farmácia, 
Hotelaria, 
Clientes, 

IRAS, 
Hospitais 

Pediátricos, 
Pessoas 

ANVISA ANVISA 

Propor uma lista de indicadores a com 
suas respectivas fichas técnicas, 

buscando facilitar as comparações de 
dados e informações dentro dos 

hospitais e entre hospitais. 

Não 
consta 

Não consta Não consta 
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QUALISS ANS 

Estimular a qualificação dos prestadores 
de serviços na saúde suplementar e 

aumentar a disponibilidade de 
informações. 

Não 
consta 

Não consta Não consta 

Tabela 46: Programas utilizados para benchmarking 
 Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Hospital Local Site 

Hospital Sofia 
Feldman 

Bleo Horizonte/MG  http://www.sofiafeldman.org.br/indicadores-hospitalares/ 

Hospital Alvorada  São Paulo/SP 
http://www.hospitalalvorada.com.br/pacientes-e-acompanhantes/indicadores-
assistenciais.aspx 

Hospital do 
Trabalhador  

Curitiba/PR 
http://www.hospitaldotrabalhador.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?c
onteudo=23 

Hospital TotalCor  São Paulo/SP 
http://saopaulo.totalcor.com.br/#!/hospital/qualidade-seguranca-paciente/indicadores-
assistenciais 

Hospital 
Paulistano  

São Paulo/SP http://www.hospitalpaulistano.com.br/hospital/indicadores-processos-assistenciais 

Hospital Albert 
Einstein 

São Paulo/SP 
http://www.einstein.br/qualidade-seguranca-do-paciente/Paginas/indicadores-
assistenciais.aspx 

Hospital Senhor 
do Bom Jesus dos 
Passos 

Laguna/SC http://www.hospitallaguna.com.br/hcsbjp/estatisticas 

Tabela 47: Sites consultados 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE C - ANÁLISE DAS REFERÊNCIAS UTILIZADAS PARA 

BENCHMARKING 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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