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Boa Leitura!

Repensando o 
mercado com foco na 

Excelência
A ANAHP (Associação Nacional de Hospitais Privados) apontou recentemen-

te, em seu relatório anual, as grandes tendências do setor privado de saúde. 
O estudo deixa claro que não é mais possível esperar um bom desempenho 

- seja ele econômico-financeiro, assistencial, operacional ou de gestão - sem repensar 
o modelo assistencial focando na excelência. Analisando este panorama, a Revista do 
Administrador aborda como os processos executados de forma eficiente resultam em 
um impacto catalítico para o sucesso das empresas de prestação de serviços à saúde.
Comprometer-se com a assistência e não deixar margem para erros estão entre os cinco 
princípios para atingir a excelência, de acordo com o renomado consultor americano 
Joseph A. Michelli. No livro “Receita para a Excelência”, ele mergulha nos desafios e li-
ções de liderança do Sistema de Saúde da UCLA, um dos maiores dos Estados Unidos, 
e mostra como esses ensinamentos se aplicam a vários contextos de negócios. Carlos 
Frederico Pinto e Flávio Battaglia abordam também a metodologia Lean aplicada à 
gestão da saúde. Já o pesquisador e head mentor eHealth Mentor Institute (EMI), 
Guilherme S. Hummel, revela em artigo por que contextualizar a informação é difícil, 
raro e cada vez mais necessário.
Especialista em Prevenção de Riscos Legais em Saúde pela Harvard University, Emer-
son Eugenio de Lima, analisa como as Boas Práticas e Estratégias da Governança Cor-
porativa têm alinhado os interesses das instituições de saúde.
Já a integração entre Administração e Arquitetura Hospital também ganha destaque 
nesta edição. O novo presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do 
Edifício Hospitalar (ABDEH), Marcio Nascimento de Oliveira, explica a fundamental e 
indispensável integração entre as áreas administrativa, engenharia e arquitetura hospitalar.
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RECEITA PARA A EXCELÊNCIA

DO SISTEMA DE SAÚDE DA UCLA
O que todos podem aprender com
a grandeza na assistência médica

A EXPERIÊNCIA

Em Receita para a Excelência, o renomado consultor organizacional americano Joseph A. Michelli volta sua atenção 
a um dos setores mais complexos e essenciais: a assistência médica. Ele mergulha fundo nos desafios e lições de 
liderança do Sistema de Saúde da UCLA, um dos maiores dos Estados Unidos, e mostra como esses ensinamentos 
se aplicam a vários contextos de negócios. No livro, Michelli identifica os cinco princípios que transformaram a 
UCLA numa referência mundial em atendimento de primeira linha, revelando o que todos podem aprender com 
um serviço que não admite margem para erros. Leia nas próximas páginas um trecho da publicação.

Imagine ter que administrar um negócio bem-sucedido que 
exige a inovação da Apple, o compromisso com segurança da 
NASA e o atendimento ao cliente do Ritz-Carlton. Além 

disso, imagine que seu posto exija que você seja um educador de 
nível internacional, seu trabalho envolva situações de vida e morte 
e você seja responsável por descobertas que modelam o futuro 
da medicina. Mas espere, não é só isso! Você precisa cumprir 
essa complexa missão em um setor altamente político e com 
forte competição de custos. Da imaginação à realidade, você esta 
prestes a mergulhar nos desafios e lições de liderança do Sistema 
de Saúde da UCLA!

Apesar de ter um histórico de trabalho como especialis-
ta em desenvolvimento organizacional, quando a UCLA me 
procurou para escrever este livro, fiquei inicialmente cético em 
relação ao Sistema de Saúde da UCLA ser a fonte “certa” de 
lições de negócio. (E claro que minha descrença pode ter sido 
ampliada porque não fui aceito no programa de pós-graduação 
da UCLA há alguns anos e por ter estudado na rival USC, no 
outro lado da cidade).

Para mim, autor de livros de negócios que relatam grandes 
experiências com clientes e funcionários, como o mercado Pike 
Place Fish em Seattle, a cafeteria Starbucks, a Tea Company e 
a cadeia de hotéis Ritz-Carlton, o Sistema de Saúde da UCLA 
pareceu um assunto improvável. No entanto, minhas experiências 
com a liderança da UCLA me convenceram de que essas lições 
precisavam ser contadas. 

Você está preparado para aprender com um dos maiores 
sistemas de assistência médica dos Estados Unidos, pertencente 
a 30 milhões de cidadãos da Califórnia, com quatro hospitais; 
mais de 75 clínicas e de 80 mil pacientes ambulatoriais; 1 milhão 
de consultas clínicas anuais; 1.500 médicos; 1.500 residentes e 
pesquisadores; 3.500 enfermeiros, terapeutas e funcionários 
de apoio; 1.000 voluntários; 120 profissionais mencionados na 
pesquisa de opinião “Melhores Médicos dos Estados Unidos”; e 
uma escola de medicina mundialmente famosa que está entre as 
dez melhores do País em financiamento a pesquisas médicas, a 
Escola de Medicina David Geffen da UCLA? Se a resposta for 
sim, suas lições estão prestes a começar. 

Por Joseph A. Michelli
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ESCOPO DA EMPRESA MODERNA
O nome do Centro Médico Ronald Reagan da UCLA foi 

uma homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos e ex-
governador da Califórnia. Com aquisições de equipamentos de 
ponta, os custos da obra excederam US$ 1 bilhão. As fontes de 
financiamento incluíram mais de US$ 300 milhões em doações 
particulares, inclusive US$ 150 milhões em nome do presidente 
Reagan, US$ 432 milhões em fundos federais de prevenção a 
terremotos e US$ 44 milhões em contribuições do Estado da 
Califórnia. O prédio de dez andares, com mais de 300 mil metros 
quadrados, tem 520 quartos particulares e emprega 1.500 médicos 
em turno integral e mais de 2.500 funcionários de apoio. Esse 
prédio, aberto para pacientes em junho de 2008, foi construído 
para resistir a um terremoto de magnitude 8.0, sendo um dos 
primeiros da Califórnia criados para atender aos elevados padrões 
daquele Estado.

O Hospital Infantil Mattel da UCLA conta com uma 
unidade com 90 leitos no Centro Médico Ronald Reagan da 
UCLA. Da mesma forma, o centro médico abriga o Hospital 
Neuropsiquiátrico Stewart e Lynda Resnick da UCLA, 
uma unidade com 74 leitos licenciado e acreditado de modo 
independente. 

Além dos hospitais que operam no Centro Médico Ronald 
Reagan da UCLA no campus de Westwood, California, o Sistema 
de Saúde da UCLA também possui e opera o Centro Médico 
Santa Monica-UCLA, com 271 leitos e especializado em 
tratamento intensivo, e o Hospital Ortopédico na comunidade 
vizinha de Santa Monica. O hospital de Santa Monica está 
presente na comunidade desde 1926 e foi adquirido em 1995. 
Assim como o Ronald Reagan da UCLA, o Centro Médico 
Santa Monica-UCLA foi modernizado com os mais altos 
padrões tecnológicos e funciona como uma extensão paralela do 
hospital-escola em Westwood.

Adjacentes ao Centro Médico Ronald Reagan da UCLA estão 
três prédios administrativos que compõem a Praça Médica da 
UCLA. Esses edifícios abrigam mais de 75 clínicas ambulatoriais 
que oferecem tratamento em diversas especialidades. Além 
dessas clínicas, o Sistema de Saúde da UCLA supervisiona o 
Grupo Médico da UCLA, que é composto basicamente de 
médicos-professores da Escola de Medicina David Geffen da 
UCLA. O Grupo Médico da UCLA oferece serviços médicos 
ambulatoriais de base comunitária para pacientes particulares, 
bem como para os que têm todos os tipos de plano de saúde, por 
meio de clínicas regionais na área de Los Angeles.

Os hospitais e clínicas existem para o tratamento clínico 

RECEITA PARA A EXCELÊNCIA

de pacientes e também para dar apoio aos objetivos educativos 
e de pesquisa da Escola de Medicina David Geffen da UCLA. 
Ao mesmo tempo que oferece educação de primeira linha para 
alunos de medicina, residentes e pesquisadores, a escola de 
medicina também participa de pesquisas desenvolvidas para criar 
avanços revolucionários no diagnostico, tratamento e prestação 
de assistência médica. A integração de treinamento na escola de 
medicina, pesquisa e atendimento clínico reflete-se nos institutos 
e centros que pertencem ao Sistema de Saúde da UCLA. 

É COMPLICADO, TEM ESCOPO AMPLO, MAS 
POR QUE É EXCELENTE?
Apesar de já ter uma noção do amplo escopo do Sistema 
de Saúde da UCLA, escopo não deve ser confundido com 
importância, e todos sabemos que maior não equivale a melhor. 
Afinal, o que a liderança da UCLA fez para merecer seu tempo 
e sua atenção? Desde o inicio do Sistema de Saúde da UCLA, 
seus lideres atingiram sucesso em quatro áreas cruciais para 
qualquer empreendimento:

1. Crescer e manter a qualidade
2. Inspirar inovação e gerar coesão
3. Equilibrar avanços tecnológicos com humanidade
4. Obter reconhecimento e respeito por feitos extraordinários

UM VISLUMBRE DE GRANDES MUDANÇAS
Na década de 1950, cirurgiões da UCLA realizaram as 

primeiras cirurgias abertas na costa oeste dos Estados Unidos, 
e pesquisadores desenvolveram as técnicas iniciais para o 
monitoramento fetal. Nos anos 1960, cirurgiões da UCLA 
fizeram os primeiros transplantes renais de mãe para filha no oeste 
dos Estados Unidos. Na década de 1970, médicos e cientistas da 
UCLA desenvolveram um quadril artificial durável, e cirurgiões 
realizaram a primeira substituição de ombro. Durante os anos 
1980, os médicos da UCLA inovaram e prestaram os primeiros 
serviços de tomografia por emissão de pósitrons e identificaram 
o primeiro caso de Aids nos Estados Unidos. Na década de 1990, 
o Dr. Hillel Laks promoveu o primeiro Programa Alternativo de 
Transplante de Coração dos Estados Unidos, sendo o primeiro 
cirurgião cardíaco a conduzir uma cirurgia de ponte de safena 
em um coração doador antes do transplante. No mesmo período, 
cirurgiões e especialistas em transplante da UCLA foram os 
primeiros a realizar um transplante combinado de intestino 
delgado e fígado, obtendo notável sucesso.
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Desde 2000, médicos e pesquisadores do Sistema de Saúde 
da UCLA continuam a gerar inúmeros avanços em pesquisa 
e a alcançar realizações inovadoras. Por exemplo, cirurgiões 
cardiotorácicos desenvolveram uma técnica para extrair uma 
artéria do punho de um paciente para cirurgia de ponte de 
safena, e o Dr. Ronald Busuttil realizou o primeiro transplante 
combinado e não relacionado de fígado vivo e com “efeito 
dominó”, em resposta a escassez nacional de fígados para 
transplante. Esse processo simplesmente salva dois pacientes com 
uma única doação de fígado. O fígado doado vem de um doador 
vivo não relacionado e transplantado para um paciente com fígado 
geneticamente deficiente. Esse fígado com a deficiência genética 
é, então, transplantado para o segundo paciente, que sofre de 
câncer hepático. O fígado geneticamente deficiente, apesar de 

não ser perfeito, aumenta enormemente a expectativa de vida do 
paciente com câncer.

De forma semelhante, uma equipe com mais de 50 cirurgiões, 
enfermeiros e técnicos conduzida pelos Drs. Jorge Lazareff e Dr. Henry 
Kawamoto separou, com êxito, duas meninas gêmeas craniopagas de 
dois anos de idade da Guatemala, em uma cirurgia que durou 22 horas. 
Unidos pela parte superior da cabeça, os gêmeos craniopagos estão 
entre os mais raros gêmeos xifópagos, representando apenas 2% dos 
casos em nível mundial.

Os hospitais do Sistema de Saúde da UCLA também se tornaram 
os primeiros do mundo a introduzir robôs de presença remota na 
unidade de terapia intensiva de neurocirurgia. Isso permite a consulta 
médica “virtual” com pacientes, familiares e funcionários da saúde em 
tempo real, mesmo que estejam a quilômetros de distância do hospital.
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RECEITA PARA A EXCELÊNCIA

O QUE IMPORTA MAIS
Embora avanços revolucionários e o reconhecimento dos 

especialistas sejam vitais para o sucesso de um negócio, para os 
líderes do Sistema de Saúde da UCLA, a validação definitiva 
vem das incontáveis histórias de valorização narradas pelos 
profissionais médicos que o sistema treina, pelos funcionários 
que emprega e pelos pacientes que atende. Em essência, a maior 
medição de sucesso para a liderança da UCLA é o grau com que o 
atendimento compassivo corresponde ou excede a qualidade dos 
resultados clínicos.

Jennifer Rosenthal é um desses exemplos de reconhecimento 
sincero da excelência da UCLA por parte de um paciente. Jennifer 
entrou em coma e foi conduzida a um hospital próximo de sua casa. 
Quando os médicos de outro hospital não puderam determinar 
a causa da insuficiência hepática que ela estava sofrendo, Jennifer 
foi levada de helicóptero ate a UCLA para avaliar a possibilidade 
de um transplante de fígado. Segundo Jennifer, “embora meu 
transplante tenha sido miraculoso, pequenas coisas se destacaram. 
Por exemplo, as enfermeiras da UTI na UCLA sugeriram que um 
suplemento alimentar que eu estava tomando era a provável causa 
da insuficiência hepática. Não bastou àquelas enfermeiras me 
prestarem um excelente atendimento intensivo; elas descobriram 
por que eu tinha sofrido um declínio tão rápido. No processo, me 
ajudaram a chegar a origem da minha insuficiência hepática e 
também contribuíram para uma consciência que protegera outras 
pessoas. Essas enfermeiras dispuseram do próprio tempo para 
investigar o suplemento na Internet. E os médicos assumiram a 
partir dai. Eu estava saudável, mas, quando tomei metade da dose 
recomendada do suplemento por duas semanas, acabei entrando 
em coma e tinha só 48 horas de vida.”

“A habilidade, o cuidado, a compaixão e o investimento 
pessoal da equipe de enfermagem e dos médicos da UCLA não 

só salvaram minha vida com o transplante de fígado, mas também 
me motivaram a repensar e mudar. Comecei a perceber que podia 
participar disso dando às pessoas uma chance de emergir do 
precipício da morte e continuar a viver uma vida plena e com 
objetivo. Para isso, me formei há pouco tempo em enfermagem e 
estou esperando para vestir o uniforme. Queria voltar a UCLA, 
então trabalhei como secretária de unidade e esperava logo atuar 
como enfermeira na unidade de transplantes.” [ Jennifer agora e 
enfermeira vocacional licenciada e trabalha em uma das clínicas 
ambulatoriais da UCLA.] “Quero dar aos pacientes o que a 
UCLA me deu. Lembro de algumas sensações que tive e quero 
ser a enfermeira que pode dizer para um paciente transplantado: 
‘Já estive aí, e olhe onde estou agora; sei exatamente como você 
se sente’.” Ter recebido tratamento excelente de funcionários 
talentosos fez mais do que salvar a vida de Jennifer; também 
foi algo transformador e atraente. Foi transformador ao mudar 
inteiramente sua carreira e atraente porque a levou ao trabalho 
na UCLA.

O Sistema de Saúde da UCLA atrai talentos graças a sua 
equipe compassiva. Em consonância com os comentários do 
prefácio, A. Eugene Washington, M.D., M.Sc., que se tornou 

“A maior medição de sucesso 
para a liderança da UCLA é o 
grau com que o atendimento 

compassivo corresponde 
ou excede a qualidade dos 

resultados clínicos”
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vice-reitor de Ciências da Saúde da UCLA e diretor da Escola de 
Medicina David Geffen em 2010, traduz essa atração: “Grandes 
pessoas são o sangue de grandes instituições. E somos, sem 
dúvida, um dos campi de ciências da saúde mais importantes 
do mundo hoje, precisamente em razão de nossos excepcionais 
funcionários”. Uma organização não pode alcançar realização 
mais significativa do que o respeito e apoio das comunidades em 
que atua, além da capacidade que funcionários talentosos têm de 
atrair indivíduos como Jennifer Rosenthal e o Dr. Washington.

A VISÃO DE UM OBSERVADOR EXTERNO
Apesar de o tema ser as lições do Sistema de Saúde da UCLA, 

ele não abordara unicamente as coisas extraordinárias que os 
líderes do sistema e a equipe de funcionários realizaram. Há muito 
mais a se aprender com os passos em falso da liderança e com os 
problemas relacionados à prestação de serviço. Por exemplo, você 
lerá sobre um conjunto bastante significativo de problemas que 
envolvem violações da confidencialidade de pacientes e sobre um 
período em que a satisfação dos pacientes caiu abaixo dos padrões 
hospitalares nacionais. Em todos os casos em que uma falha de 
liderança ou de serviço é assinalada, as lições são apresentadas de 
forma a permitir que você evite um problema semelhante e, em 
vez disso, crie uma mudança radical em seu negócio. 

O sistema é direcionado por cinco princípios-chave orientados 
à ação que, quando executados de forma eficiente, resultam em um 
impacto catalítico para o sucesso de empresas em geral e específico 
da assistência médica.

Esses princípios são:
1. Comprometer-se com a assistência.
2. Não deixar margem para erros.

JOSEPH A. MICHELLI
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3. Melhorar o melhor.
4. Criar o futuro.
5. O serviço nos serve.
Aplicando esses princípios de liderança, a UCLA 

transformou, em pouco tempo, uma escola de medicina que 
não tinha um prédio com salas de aula, nem hospital em 
um centro mundialmente famoso de excelência. A adesão 
contínua a esses princípios garantiu a UCLA força financeira, 
importância social e sustentabilidade, apesar de ter que operar 
no contexto de intensos debates políticos, reagir a voláteis 
mecanismos de reembolso de serviços governamentais, aderir 
a complexas demandas regulatórias e responder a concorrência 
direta e agressiva de outros provedores de cuidados à saúde 
para grupos de clientes com maior poder aquisitivo. Desde 
o começo, a liderança vem tratando não apenas uma grande 
população de residentes da Califórnia, mas também alguns dos 
pacientes mais enfermos dos Estados Unidos e do mundo.

No vórtice dessa situação que envolve desafio, mudança e 
complexidade, o presidente do Sistema Hospitalar da UCLA, 
Dr. David Feinberg, oferece uma perspectiva singular, simples 
e unificadora: “Estamos no ramo de cuidar das pessoas. Não 
importa se você e médico, enfermeiro ou zelador, tampouco 
se tem um título de liderança, todos devemos promover e por 
em prática o objetivo comum de chegar ao trabalho todos 
os dias para garantir que nosso próximo paciente receba 
atendimento”.

Seja em assistência médica, finanças ou mesmo em um 
salão de beleza, todos os negócios começam e terminam com 
o foco em “chegar ao trabalho todos os dias para garantir” 
que aqueles a quem você serve sejam atendidos. Em essência, 
todo negócio é pessoal. 

SERVIÇO:
Receita para Excelência

Autor: Joseph A. Michelli
Editora: Bookman
Páginas: 280
www.grupoa.com.br
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EXCELÊNCIA DOS AMBIENTES DE SAÚDE 

ADMINISTRAÇÃO E ARQUITETURA HOSPITALAR
INTEGRAÇÃO ENTRE
Em agosto de 2014, a cidade de Florianópolis sediou o mais importante evento brasileiro sobre edificações hospitalares. 

Organizado pela Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH), o VI CBDEH mo-
bilizou profissionais, pesquisadores e interessados na excelência dos ambientes de saúde, além ter sido palco para a posse 

do novo presidente da entidade para o triênio 2014-2017. Quem assumiu o desafio é o Prof. Arq. Marcio Nascimento de Oliveira, 
consultor do Ministério da Saúde e atual diretor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Brasília. 
Em entrevista, o novo presidente da ABDEH fala dos conceitos de excelência nos ambientes de saúde e sobre a fundamental 
integração entre as áreas administrativa, engenharia e arquitetura hospitalar. 
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Como o senhor avalia atualmente a integração entre as áreas 
da Administração e Arquitetura Hospitalar? Qual o impacto 
para o estabelecimento de saúde?

A integração entre arquitetos e administradores é 
fundamental para que o edifício hospitalar se torne não apenas 
eficiente, mas também acolhedor, proporcionando qualidade 
espacial tanto para os pacientes como para os profissionais da 
saúde. É notório que um ambiente bem projetado não basta para 
se atingir a excelência no atendimento em saúde, sendo necessário 
um trabalho integrado entre os gestores e os designers. Em 
muitos aspectos, a qualidade do hospital depende da capacidade 
de se adaptar a mudanças organizacionais, operacionais e técnicas. 
Desde a concepção à operação de um hospital, arquitetos e 
administradores devem trabalhar em harmonia, considerando 
aspectos importantes tais como o número crescente de pacientes, 
a eficiência e a durabilidade da edificação e sua flexibilidade 
para sofrer mudanças. O controle das infecções hospitalares, por 
exemplo, é uma área em que arquitetos e administradores podem 
e devem trabalhar em conjunto. Medidas simples, como a lavagem 
de mãos e a utilização de dispensadores de álcool-gel são vistas 
como indispensáveis, e dependem de ações de ambas as partes 
para que sejam eficientemente aplicadas. O mesmo vale para a 
especificação, por parte dos designers, de materiais apropriados a 
cada tipo de utilização, que possibilitem a simplificação e agilidade 
dos processos de limpeza e desinfecção de superfícies, levando à 
economia de tempo e recursos na manutenção das edificações. 
Estes são apenas alguns exemplos de como a arquitetura pode 
impactar a administração de um estabelecimento de saúde.

De que maneira, o arquiteto e/ou o engenheiro do edifício 
podem contribuir mais para a gestão do hospital?

A rápida e constante evolução tecnológica e a consequente 
necessidade dos hospitais sofrerem mudanças, seja na forma 
de readequações ou ampliações, exigem que conceitos como 
expansibilidade, acessibilidade, flexibilidade, modularidade, 
automatização, sustentabilidade e humanização sejam 
incorporados aos projetos, desde a fase de planejamento inicial. 
Como dizia o saudoso arquiteto e professor Jarbas Karman, “o 
hospital é uma obra aberta” em que arquitetos e engenheiros 
possuem papéis complementares e fundamentais. Os arquitetos, 
em particular, devem conhecer muito bem os detalhes do 
funcionamento do estabelecimento de saúde, para que possam 
inclusive ser capazes de questioná-los e propor alterações que 
proporcionem maior eficiência e qualidade nos tratamentos. 
Um exemplo clássico é a quantidade, tamanho e a disposição 
de postos de enfermagem e de outras estações de trabalho, de 

forma a otimizar o percurso e melhorar os aspectos de ergonomia 
e qualidade no ambiente de trabalho, que impactam diretamente 
a qualidade e a eficiência do atendimento.

Como a arquitetura preparou-se para atender as novas neces-
sidades de pacientes e profissionais de saúde? 

A concepção de um edifício hospitalar é uma das tarefas 
mais complexas que um arquiteto pode enfrentar. Não se trata 
apenas de considerar os aspectos puramente funcionais ou 
técnicos, mas uma série de condicionantes, que incluem desde 
os aspectos geográficos, socioeconômicos e epidemiológicos da 
região que se insere o serviço de saúde, até o atendimento dos 
requisitos específicos de funcionamento de cada setor e as normas 
técnicas pertinentes. Observa-se que a constante modernização 
tecnológica, ocorrida nos últimos anos, tem elevado ainda mais 
a complexidade dos serviços de saúde e, na maioria dos casos, 
a qualidade dos desenhos dos ambientes não tem conseguido 
acompanhar este desenvolvimento. Técnicas, soluções, 
sistemas, procedimentos, espaços e equipamentos superados ou 
equivocados, muitas vezes oneram inutilmente as instituições de 
saúde e prejudicam a qualidade do atendimento em geral. 

No entanto, observa-se que tanto os arquitetos como outros 
profissionais envolvidos com as edificações hospitalares, vêm 
buscando cada vez mais se aperfeiçoar e se especializar, seja 
participando de cursos, palestras e outros eventos similares, ou 
mesmo buscando informação em publicações especializadas. 
A constante atualização das normas técnicas e da legislação 
pertinente também significa que o profissional que deseja 
atuar com eficiência e qualidade na área da saúde procure estar 
constantemente atento e buscando se informar, inclusive quanto 
às novas tendências e exigências do mercado, dentre as quais 
se destacam a humanização, a automação, a flexibilidade e a 
sustentabilidade.

A Arquitetura Baseada em Evidência tem ganhado destaque 
nos últimos anos. O que propõe esse conceito, ele tem sido 
efetivamente adotado nos hospitais, e, como os administra-
dores hospitalares devem se preparar?

Apesar de existir há décadas, pode-se dizer que apenas 
nos últimos anos alguns hospitais do Brasil começaram a 
adotar recomendações derivadas dos conceitos de Arquitetura 
Baseada em Evidências (ABE), que pode ser definido como o 
uso consciente e criterioso das melhores evidências científicas, 
advindas da pesquisa, nas decisões projetuais. As primeiras 
observações sobre o aspecto curativo do ambiente remontam à 
época da Grécia Antiga. Muito citada por sua importância na 
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história das edificações hospitalares, a enfermeira Florence 
Nightingale, em meados de 1860, notou que o ar-fresco e a 
ventilação eram as principais características de um espaço de cura, 
reconhecendo também a importância do silêncio, da iluminação 
apropriada, do calor e da água limpa. Nos anos 70, nos EUA e 
Inglaterra, pesquisadores estudaram o impacto dos projetos de 
hospitais na efetividade dos trabalhadores da saúde. Nos anos 
80, o Professor Roger Ulrich, da Universidade do Texas A&M, 
coordenou um extenso projeto de pesquisa, onde se observou, 
dentre outras coisas, que os pacientes cirúrgicos que usufruíam de 
vistas para a natureza sofriam menos complicações, usavam uma 
quantidade menor analgésicos e recebiam alta mais cedo do que 
aqueles que não possuíam tais condições. 

Sem dúvida, projetos baseados nos preceitos da ABE 
tornaram-se uma importante tendência mundial, colaborando 
para que erros e vícios do passado sejam corrigidos e os ambientes 
hospitalares se tornem cada vez mais resolutivos. Os conceitos 

de ABE indicam, por exemplo, soluções específicas e que geram 
impactos mensuráveis, tais como a redução das taxas de infecção 
hospitalar. As recomendações advindas desta metodologia 
incluem, dentre outras, a opção por internação em quartos 
individuais, o melhor posicionamento de janelas, a utilização de 
distrações positivas, a qualidade e o conforto ambiental, expresso 
em boas condições de iluminação e da qualidade do ar e em 
baixos níveis de ruído. 

O papel do administrador hospitalar, neste contexto, é 
fundamental, visto que a adoção de muitas destas soluções depende 
exclusivamente de decisões gerenciais, que impactam diretamente 
a forma de trabalho e as rotinas no ambiente hospitalar.  

Qual o impacto do design da saúde na eficiência do tratamen-
to. O que mostram as experiências nacionais e internacionais?

Podemos afirmar que já existe um consenso geral, incluído 
entre as instituições governamentais, sobre a necessidade de 
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se criar ambientes hospitalares que, além de funcionais, sejam 
também focados no paciente e nos acompanhantes, possuindo 
características que possibilitem a redução do estresse. Um dos 
principais fatores que motivaram a conscientização acerca 
da importância de um bom design no ambiente hospitalar é a 
disponibilidade de evidências científicas que demonstram como 
as características ambientais influenciam a saúde do paciente e 
os resultados. Muitos estudos têm mostrado que um ambiente 
bem projetado atua de forma mensurável para reduzir o estresse, 
a ansiedade, a pressão arterial e até a dor. Iniciativas relativas 
à humanização do ambiente hospitalar vêm sendo adotadas 
nos estabelecimentos de saúde há muitos anos, porém pode-
se dizer que apenas nas últimas duas décadas estas iniciativas 
tomaram uma posição mais central, proporcionando a quebra 
de importantes paradigmas. Existem diversos bons exemplos 
de aplicação dos conceitos de humanização nos ambientes 
hospitalares brasileiros, porém existe espaço para evolução e 
maior conscientização. Para que isto ocorra é fundamental 
que haja a troca de experiências e informações e a divulgação 
de casos de sucesso, em eventos e publicações, tais como os 
proporcionados pela ABDEH e seus parceiros.

Outro ponto de destaque tem sido o chamado Hospital Ver-
de. Esse é um conceito realmente possível para uma institui-
ção de saúde? Por que vemos investimentos tão tímidos na 
área de saúde, nesta direção?

Um “Hospital Verde” pode ser definido como um 
estabelecimento em que se utilizam soluções de sustentabilidade 
e melhoria da eficiência energética em diversas áreas, desde a 
construção até a operação. Embora o custo de adotar as práticas 
ditas “verdes” pode ser maior inicialmente, já existe consenso 
que reduzir os custos com energia vale muito a pena no longo 
prazo. Do ponto de vista operacional, um estabelecimento de 
saúde chega a demandar o dobro da energia necessária para seu 
funcionamento quando comparado a um edifício comercial típico, 
sem contar que o edifício hospitalar funciona ininterruptamente, 
contando com sistemas e equipamentos que demandam muita 
água e energia.

De acordo com dados recentes do Green Building Council, 
os hospitais que estão investindo na redução do consumo de 
energia e de água, bem como no gerenciamento de resíduos, 
experimentam retornos quase imediatos nos investimentos. 
No Brasil, diversos hospitais já vêm adotando iniciativas neste 
sentido, porém considera-se que ainda são, em sua maioria, 
ações isoladas e esparsas, existindo um importante caminho a ser 
seguido, inclusive com relação aos incentivos governamentais.

Uma das falhas, em todos os âmbitos, da gestão de serviços 
de saúde é a falta de planejamento de longo prazo. Como isso 
impacta na gestão do espaço da saúde? 

Considero fundamental que na fase inicial de um 
empreendimento hospitalar haja a adoção de um planejamento 
estratégico multidisciplinar, que resulte em um plano diretor, o 
que na maioria das vezes não ocorre ou é feito de forma precária. 
O plano diretor de desenvolvimento de um Estabelecimento 
Assistencial de Saúde deve incluir o planejamento da organização 
espacial física das edificações, com relação à setorização, 
circulações, etc., sua situação atual e a pretendida a médio e em 
longo prazo, prevendo os investimentos necessários ao longo do 
tempo para que o plano se concretize. Com esse instrumento é 
possível, também, planejar o aporte financeiro e tecnológico na 
edificação, minimizando os problemas e interferências que as 
intervenções possam causar.

Em agosto, o senhor assumiu a presidência da ABDEH até 2017. 
Quais os próximos passos da entidade em sua gestão?

Em 2014, a ABDEH completou 20 anos. Considero que o 
momento é de avaliar as conquistas obtidas e de continuar com 
os importantes avanços, mantendo também o nível de crescimento 
da associação, observado principalmente na última década. Desde 
2008, quando assumi como Vice-Presidente Executivo na gestão 
do Arq. Flávio Bicalho, conseguimos avanços significativos, que 
incluíram ações administrativas, tais como a organização do 
cadastro de associados e a reestruturação da sede. O portal da 
ABDEH na internet foi totalmente reformulado, se tornando 
um importante canal de comunicação com os associados. Estes 
avanços continuaram na gestão do Fábio Bitencourt, quando fui 
convidado a assumir o cargo de VP de Desenvolvimento Técnico-
Científico. Destaca-se, neste campo, a realização de centenas de 
eventos nos estados, a continuidade na publicação da revista 
Ambiente Hospitalar e a realização ininterrupta de nosso congresso, 
a cada dois anos. O congresso, em especial, vem crescendo a cada 
edição, tanto em número de participantes quanto na qualidade e 
dos trabalhos científicos apresentados. Com relação aos eventos 
locais, realizados pelas diretorias regionais, adotamos em 2009 a 
ideia de um calendário nacional, elaborado coletivamente, o qual 
permite aos diretores planejarem melhor suas ações e aos associados 
se organizarem para participação com a devida antecedência. 
Quem acompanhou as atividades da ABDEH nos últimos seis 
anos pôde notar ainda que a quantidade de eventos nos estados 
veio aumentando gradativamente, bem como a qualidade da 
organização. Atualmente, uma média de 50 eventos são realizados 
todos os anos, nos 14 estados em que possuímos representação.
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Para a gestão 2014-17, nosso intuito é continuar com o 
crescimento da associação, apoiando as diretorias regionais 
existentes e fomentando a criação de representações nos estados 
que ainda não possuem a presença da ABDEH. Devemos ainda 
consolidar a participação e a representatividade da ABDEH na 
Federação Internacional de Engenharia Hospitalar – IFHE, da 
qual fazemos parte como associados nível “A”. Inclusive, estamos 
pleiteando sediar uma reunião do Conselho Mundial da entidade, 
no ano de 2017, na cidade do Rio de Janeiro. Também, uma 
das principais ações que estamos planejando, com o intuito de 
colocar em prática a partir de 2015, é a realização de pesquisas 
junto a nossos associados e parceiros, de forma que possamos 
disponibilizar, em nosso portal, informações e estatísticas sobre 
aspectos relativos à construção e reforma de unidades de saúde, 
servindo como fonte de pesquisa para análises e estudos sobre a 
infraestrutura de saúde no país. Considero que todas estas ações 
vêm de encontro ao principal objetivo institucional da ABDEH, 
que é o de contribuir para a contínua evolução brasileira no 
campo da Edificação Hospitalar. 

O Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do Edifício Hos-
pitalar, de 2014, trouxe como tema central a Excelência em Ambien-
tes de Saúde. Quais passos devem ser tomados para que os adminis-
tradores atinjam esse conceito de excelência em suas instituições? 

O tema “Excelência em Ambientes de Saúde: experiências 
e evidências” foi escolhido exatamente por proporcionar uma 
discussão de caráter multidisciplinar acerca dos elementos 
considerados fundamentais na busca pela melhor qualidade 
dos ambientes destinados à saúde. Em especial, o tema da 
excelência aparece num momento em que se discute a ascensão 
dos edifícios de saúde no Brasil a um novo patamar, advindo do 
reconhecimento de que importantes avanços foram conquistados 
nas últimas décadas. Os subtemas escolhidos servem como 
importantes balizadores sobre o que se configura a excelência em 
edificações hospitalares: Ambientes Terapêuticos e Humanização, 
Meio-Ambiente e Sustentabilidade, Normas e Regulamentações 
em Saúde, Gestão de Recursos Físicos e Tecnológicos e Foco 
no Paciente. Estes são os temas que caracterizam e definem o 
novo paradigma da edificação de saúde. Conforme mencionado, 
o sucesso na busca pela excelência depende de uma abordagem 
notadamente multidisciplinar, na qual a participação de 
administradores, da equipe médica e de enfermagem, de 
arquitetos e engenheiros, engenheiros clínicos, entre outros, 
deve ser fomentada, com o entendimento de que somente com 
o trabalho integrado destes componentes será possível atingir os 
objetivos pretendidos.

PERFIL 
Prof. Arq. Marcio Nascimento de Oliveira possui 

graduação em Arquitetura pela Universidade de 

Brasília e mestrado em Arquitetura e Urbanismo 

pela Mcgill University (Montreal, Canadá). Atua 

como consultor do Ministério da Saúde desde 

1999, onde, dentre outras atividades, criou e 

coordenou o projeto SomaSUS, utilizado hoje 

por mais de 5 mil profissionais que trabalham 

com a infraestrutura dos serviços de saúde. 

Professor convidado em cursos de especialização e 

palestrante em eventos nacionais e internacionais. 

Autor e consultor de diversos projetos na área da 

saúde, incluindo clínicas, laboratórios e hospitais. 

É o atual diretor do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Católica de Brasília, 

onde também coordena o Curso de Especialização 

em Arquitetura de Sistemas de Saúde - EASS. Foi 

Vice-Presidente Executivo e de Desenvolvimento 

Técnico-Científico da ABDEH entre 2008 e 2014, 

tendo sido escolhido para assumir a presidência da 

associação a partir de agosto de 2014.
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AMPLIAÇÃO HOSPITALAR: 
O CONTEXTO ESTÁ EQUIVOCADO

Contextualizar a informação é difícil, raro 
e cada vez mais necessário

Por Guilherme S. Hummel *

Somos dragados diariamente por um caudal de “informações imprescindíveis”, 
transfiguradas de notícias, ensaios, relatórios, pesquisas, estudos, etc., que pos-
suem a capacidade de abduzir nossa mente. Alguém, algum dia, lançou um 

sinistro sobre a cabeça dos gestores: “para a tomada de decisão é necessária muita 
informação”. Pronto, estava feito o estrago. 

Passamos a viver para nos informar, e ao fazê-lo sempre emerge uma tola sensa-
ção de insaciedade. É como se não pudéssemos viver sem aquele último pedaço de 
bolo que vem à mesa após uma farta refeição. Tornamo-nos glutões informacionais. 
Ficamos serviçais da comunicação, dependentes “da última pesquisa científica”, do 
forecast, do mercado de valores, das tendências, das projeções. Os dados estatísticos 
comandam nossas prioridades produtivas. 

Nossa tomada de decisão ficou obesa. Movimentamo-nos cada vez mais lentamente, 
e decidimos com a velocidade de uma massa adiposa que sobe um lance de escadas 
e tem de descansar a cada degrau. Tudo se agravou à medida que a tecnologia (em 
especial a Internet) facilitou esse processo de absorção e vassalagem. Fomos submer-
gindo aos intestinos da informação efêmera e circunstancial, que nos leva à confusão, 
à dúvida e à gula. Parece sempre que “falta uma última informação para decidir”. No 
momento da resolução, na chamada “Hora H”, somos levados por uma necessidade 
insana de ceder espaço para mais e mais informação.
É de ouro a frase de John Payne, catedrático da Duke University, que bem resumiu o 
problema: “No mundo de hoje, o recurso escasso para a tomada de decisão não é a informa-
ção, o recurso escasso é a atenção”. Estamos perdendo o foco, o núcleo e, principalmente, 
o bom senso na hora de decidir. Aos poucos, de maneira silenciosa e quase celestial, 
vamos perdendo a capacidade de separar o conhecimento tácito e cognitivo, do explí-
cito e formal. O resultado é que não poucas vezes decidimos com o que George Orwell 
chamou de “pensamento duplo”, ou seja, “a capacidade de ter em mente, ao mesmo tempo, 
duas opiniões contraditórias e aceitar ambas”.  
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Esse problema na área de Saúde, principalmente nas catedrais 
da gestão organizacional, é notavelmente mais complexo. Siste-
mas de Saúde são organicamente um cipoal de contrastes, onde es-
colher entre o certo e o errado é algo quase salomônico.  Trata-se de 
uma das mais complexas áreas da engenharia de serviços. Um lugar 
onde só ficam os perspicazes e desbravadores. Como os sistemas 
sanitários ocidentais estão em franca transformação, a necessidade 
de decidir com baixa margem de risco tornou-se algo imperativo. 

Some-se a isso o fato de que no Brasil dispomos de pouca 
informação confiável em Saúde. À exceção de alguns relatórios 
setoriais, que espelham os avanços e conquistas de um deter-
minado núcleo de excelência, o país possui um vazio assus-
tador de indicadores que possam balizar os vários segmentos 
do mercado. O principal responsável por essa hipotrof ia in-
formacional é o Estado, que publica dados do setor de forma 
aleatória e desatualizada. Nosso prumo no momento da decisão 
são sempre as evidências jornalísticas, os boletins publicados 
por associações de classe, os parcos estudos acadêmicos, alguns 
seminários & workshops sérios que debatem os problemas, e 
as projeções de empresas de consultoria. Na falta de dados na-
cionais confiáveis mergulhamos nossa busca no universo das 
orientações internacionais, que geralmente apresentam fartas 
fontes de informação. 

O problema é que informação não é necessariamente conhe-
cimento, e este requer uma matriz investigativa que só pode ser 
alcançada através da contextualização. Contextualizar é abordar 
um determinado conteúdo e situá-lo dentro do tempo, do espaço 
e do universo em que nos encontramos. Contexto, por sua vez, 
é o conjunto de circunstâncias que acompanham o evento. Um 
relatório setorial (texto), por exemplo, é um conjunto coeso de 
ideias, e seu contexto é o âmbito que o circunda e o envolve. Em 
outras palavras: o conjunto de dados de um determinado estudo 
só pode ser considerado confiável na tomada de decisão se ele pu-
der ser contextualizado. Só o contexto é capaz de dar significado 
às informações.  

A contextualização permite ao gestor (1) compreender o todo, 
(2) decodificar a moldura, (3) identificar a conjuntura, e (4) ex-
trair o conhecimento tácito. O termo “tácito” vem do latim tacitus, 
que significa “não expresso por palavras”. Todas as vezes que lida-
mos com algo subjetivo, não totalmente mensurável, que requer 
nossa avaliação cognitiva, estamos lidando com o conhecimento 
tácito, que alguns pensadores classificam como o “verdadeiro co-
nhecimento”. O domínio tácito é a soma do conhecimento técnico 
(o chamado know-how) com o conhecimento cognitivo. Este, por 
sua vez, engloba os modelos mentais, nossas crenças, percepções e 
a forma como vemos o mundo à nossa volta. 

Todo o resto das informações que nos cercam faz parte do 
conhecimento explícito (formal, aberto e literal). Mestres da sis-
tematização do conhecimento humano, como Ikujiro Nonaka e 
Hirotaka Takeuchi, professores e autores de boa parte da literatura 
séria sobre knowledge management, utilizaram a metáfora do ice-
berg para mostrar que o conhecimento explícito é apenas o seu 
topo (visível). Já o conhecimento tácito, oriundo da experiência e 
da análise, corresponde à sua enorme parte submersa no oceano.

Em resumo: o que realmente transforma a informação em 
vantagem competitiva nasce do conhecimento tácito, e o formato 
para converter conhecimento explícito em tácito passa necessaria-
mente pela contextualização. O chamado “saber explícito”, que nos 
chega diariamente pelos meios de comunicação, só tem alguma 
validade concreta na hora da decisão quando está umbilicalmente 
ligado ao “saber tácito”. Como descreveu o cientista e filósofo Mi-
chael Polanyi: “o conhecimento explícito precisa ser tacitamente com-
preendido e aplicado. Assim sendo, todo conhecimento ou é tácito ou se 
apoia no conhecimento tácito. Um conhecimento totalmente explícito 
é inútil”.

Nessa direção, cabe explicar e exemplificar o que tudo isso 
tem a ver com a ampliação hospitalar, um hit cada vez mais efu-
sivo no planejamento da Cadeia de Assistência à Saúde. O gestor 
hospitalar, aquele tomador de decisões, aquele que senta no Con-
selho de Administração e tem a incumbência de mapear o futuro 
do negócio, um belo dia pode ter de responder a seguinte inda-
gação: “é seguro investir alguns milhões de dólares na ampliação de 
nossa área ambulatorial? ”

Se olhar para os lados, buscando informações para a resposta, 
e verificar que na região da cidade de São Paulo (ou Rio de Ja-
neiro), por exemplo, os principais hospitais privados (grupo AA) 
estão em franca ampliação de leitos e áreas ambulatoriais, vai ad-
mitir que esse é o caminho. Afinal, abundam artigos, white papers, 
newsletters e reportagens que mostram essa tendência explícita. 
Talvez seu conhecimento tácito seja miúdo, ou ele acredite que o 
conhecimento explícito basta para a decisão correta. A conclusão 
desses equívocos chama-se risco. Não existe decisão correta ou 
incorreta, o que existe é maior ou menor risco. 

Se sua investigação decisória estivesse centrada no que acon-
tece mundo afora, e perfilasse alguns documentos recentemen-
te publicados, alvo de grande esforço de análise, mentorização e 
externalização (reorientação do tácito em explícito para que seja 
entendido pelo receptor) poderia perceber que os caminhos futuros 
estão na contramão das direções presentes. 

“O hospital do futuro será a casa do paciente”. Essa foi uma 
das conclusões do estudo “The Hospital of the Future May not be 
a Hospital at All”, publicado em 2014 pela Triple-Tree, uma das 
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mais respeitadas organizações de estudos voltados à investment 
banking (mergers+acquisitions investment) dos EUA.  O estudo só 
fortalece uma visão crescente no setor de healthcare nas últimas 
duas décadas: há um limite para a hospitalização. Trata-se de um 
precioso exercício de análise que leva em consideração inúme-
ras fontes de informação (conhecimento explícito) para chegar a 
conclusões severas sobre o que vem pela frente. 

Dados de 2014, da American Hospital Association Statistics 
(AHAS), mostram que em 2012 quase 45% da receita dos hospi-
tais nos EUA veio de serviços ambulatoriais. Entre 2014 e 2019 a 
demanda por esses serviços deverá aumentar em quase 22%, con-
tra uma demanda estagnada ou decrescente nos serviços de inter-
nação. O estudo da Triple-Tree flerta com a ideia de que mais de 
cinco mil hospitais norte-americanos poderão se transformar em 
ambulatory care businesses, ou seja, estarão migrando seu núcleo 
de negócios para ficarem cada vez mais parecidos com empresas 
ambulatoriais. 

Ocorre que o setor de serviços ambulatoriais na América tam-
bém migra velozmente de direção. Seu comportamento, quando 
analisamos sua penetração, é dar passadas cada vez mais largas 
rumo ao teleatendimento domiciliar. Dados do próprio estudo da 
Triple-Tree mostram que mais de 60 pesquisas randomizadas in-
dicaram que os cuidados de Saúde residenciais, quando compara-

dos aos cuidados hospitalares, diminuem o delírio-ansiedade do 
paciente em 75%, reduzem a mortalidade em 25% e derrubam os 
custos entre 20 e 40%. 

Ou seja a grosso modo, boa parte dos hospitais nos EUA (e 
outros países) pode estar concentrando seus investimentos futu-
ros em atuar de forma crescente na oferta de serviços residenciais. É 
sabido que as Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde 
(eHealth) estão mudando o perfil do negócio hospitalar. Não há 
profecia ou bruxaria nessa constatação, só uma atenta observação 
do que está acontecendo nos mercados consumidores de eHeal-
th em sua vertical hospitalar. O eHealth Mentor Institute (EMI), 
entidade recém instalada no Brasil para prover conhecimento e 
mentorização estratégica, estima que até o final desta década mais 
de 5 mil médicos no país realizarão consultas com seus pacientes 
de forma remota (através de virtual medical consultation – estações 
seguras de videoconferência). 

Um exemplo claro dessa tendência é o protocolo Johns Ho-
pkins Hospital at Home®, um modelo para a criação e realiza-
ção de serviços de saúde domiciliares. Ele engloba práticas como 
aplicação intravenosa de antibióticos, auxílio de oxigênio e teste 
diagnósticos, sendo boa parte desses procedimentos acompa-
nhados de ferramental eHealth (conectividade, medical devices, 
equipamentos de monitoramento remoto, etc.). Pacientes com 
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insuficiência cardíaca, pneumonia ou infecção urinária, por exem-
plo, poderiam abdicar da internação sempre que sua clínica am-
bulatorial adotasse um modelo semelhante ao do Johns Hopkins 
Hospital at Home®. Bem da verdade, vários hospitais no Brasil já 
desenvolvem práticas semelhantes, mas a maioria ainda caminha 
de forma tímida, lutando contra os velhos fantasmas da comuni-
dade médica. 

Se essa é uma tendência mundial (telecare), pelo menos para a 
Saúde privada, no Brasil ainda insistimos em aumentar o espaço 
ambulatorial dos hospitais, esquecendo ou apequenando o que 
já é uma realidade em muitos países: teleatendimento residencial e 
autocuidado. Por que ainda duvidamos que, à exceção de casos cli-
nicamente graves ou emergenciais, a teleconsulta residencial será a 
maior revolução da assistência médica de nosso século? 

Um dos motivos dessa cegueira é cabal: só estamos trabalhan-
do com o conhecimento explícito, deixando de lado a força do saber 
tácito, que exige colocar os olhos em planos mais distantes, mais 
horizontais, menos circunstanciais e, acima de tudo, planos que 
possam tropicalizar para o Brasil àquilo que está dando certo fora 
de nossas fronteiras. 

Esperar que a hospitalização cresça é um direito legítimo das 
organizações hospitalares privadas, faz parte do jogo. Esperar que 
os usuários concordem com isso é outra coisa. Basta ler outro 
estudo, publicado em janeiro de 2014 pela Kaufman, Hall & As-
sociates, confirmando que a tendência caminha em outra direção. 
Com foco na população de Chicago (EUA), o trabalho teve al-
cance de quase 8,5 milhões de indivíduos (66% da população do 
Estado de Illinóis), 71 hospitais, contemplando uma análise de 
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*Guilherme S. Hummel é consultor, pesquisador e head mentor do eHealth Mentor Institute (EMI). 
Autor dos livros: “eHealth – O Iluminismo Digital chega a Saúde”(2006); “ePatient – A Odisséia Digital do 

Paciente em Busca da Saúde” (2008), e “eDoctor – A Divina Comédia do Médico e a Tecnologia” (2011). Mais 
informações: www.ehealthmentorinstitute.com.br
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mais de 900 mil internações. O resultado não é diferente das con-
clusões acima: está ocorrendo nos EUA uma redução significativa 
no número de internações (entre 2010 e 2012). A pesquisa mostrou 
declínio de 5% na população entre 45 e 64 anos, e de 8 a 9% nos 
indivíduos com 65 ou mais anos. 

Os estudos acima apresentados (assim como vários outros que 
poderíamos relatar) revelam que o modelo assistencial inpatient-
-centric (focado na internação do paciente) está em  declínio nos 
EUA, à exceção de alguns Estados com perfil social anômalo. Uma 
das conclusões em quase todos os estudos é a de que médicos e 
hospitais estão mudando a forma de lidar com os pacientes, prin-
cipalmente aqueles portadores de doenças crônicas. O foco cresce na 
direção de utilizar protocolos clínicos que permitam manter esses pa-
cientes fora do hospital. Para o EMI, dois eixos estão cada vez mais 
claros na condução das políticas de Saúde nos EUA, bem como 
em outros países com sólida estrutura privada de serviços médicos: 

1. É crescente o aumento de pacientes assumindo um con-
trole maior sobre sua Saúde (patient empowerment). O acesso 
às informações médicas tem provocado uma maior conscien-
tização dos indivíduos nessa direção. Conspira a favor dessa 
tendência a oferta de um colossal arsenal tecnológico capaz 
de instrumentalizar os pacientes em seu autocuidado. 

2. Os Sistemas de Saúde vêm promovendo incentivos 
de modo a direcionar boa parte dos tratamentos e procedi-
mentos médicos de baixo impacto para o ambiente residen-
cial dos pacientes. Graças às novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação em Saúde quase 50% dos cuidados médicos vão 
se mover das unidades de atendimento clássicas (incluso hos-
pitais) para a residência dos pacientes (conclusão do relatório 
da Mannett Health Solutions). A interoperabilidade de sistemas, 
principalmente entre soluções de Registros Eletrônicos dos 
Pacientes (EHR – Electronic Health Records), e o aumento de 
oferta de cloud computing, estão movendo a assistência médica 
para fora dos hospitais. 

É certo que o Brasil tem assimetrias socioeconômicas 
evidentes que nos diferenciam do mercado norte-america-
no, ou asiático, ou de outras nações. Todavia, boa parte do 
mainstream da Saúde Suplementar nacional, principalmente 
em sua coluna hospitalar, tem seguido modelos de gestão or-
ganizacional consagrados nos EUA. E se mais não segue é 
porque mais não pode. 

Mesmo na Saúde Pública do país, núcleo de acomodamento 
e ortodoxia em gestão organizacional, já existem inúmeras ini-
ciativas para distanciar o paciente dos hospitais, incentivando 
as práticas de atenção domiciliar. Dados do Ministério da Saúde 
(2013) indicam que o programa Melhor em Casa (com normati-
zação de atenção domiciliar no âmbito do SUS) já alcança mais 
de 16 milhões de brasileiros, estando presente em 20 Estados e 
67 municípios do território nacional. Leve-se em consideração a 
numerologia oficial, sempre confusa e distorcida. Todavia, trata-se 
de uma iniciativa com sólida adesão dos profissionais da saúde 
pública e que, mesmo sem a ossada tecnológica pertinente a esse 
modelo de atendimento, já prepara as asas para voos maiores e 
mais efetivos. 

Enquanto os sistemas de saúde ao redor do mundo priorizam 
a desospitalização, ou, paulatinamente, se distanciam do modelo 
hospitalocêntrico, centrando esforços na expansão dos novos fun-
damentos lastreados em eHealth, somos tímidos em caminhar 
nessa direção. Nossas decisões ainda privilegiam a ampliação 
hospitalar, o aumento de salas ambulatoriais, reforçando certo 
descrédito quanto à assistência residencial telemonitorada. Grande 
parte do problema está em como tratar a tomada de decisão de longo 
prazo, que norteia os investimentos, as relações entre a Cadeia de 
Saúde e a sociedade e, principalmente, às políticas de expansão 
de serviços. Nunca nosso setor hospitalar suplementar precisou 
tanto de contextualização. Parece que nossos gestores estão chum-
bados ao solo da ortodoxia gerencial, onde permeia o consagrado 
axioma do escritor Tomasi di Lampedusa: “tudo deve mudar para 
que tudo fique exatamente como está”.
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INDICADORES E TENDÊNCIAS
DO SETOR PRIVADO DE SAÚDE
Publicação aponta crescimento do número de 
beneficiários de planos de saúde, crescimento das 
despesas maior que as receitas, mudança do perfil 
epidemiológico da população e concentração no 
mercado de planos de saúde.
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Criada em maio de 2001, a Associação Nacional de 
Hospitais Privados (Anahp), representa o conjunto 
de hospitais brasileiros focados nas boas práticas de 

cuidados assistenciais, segurança e gestão. Nos últimos anos, 
a Associação tem se empenhado na geração de conhecimento, 
com a publicação dos indicadores operacionais, econômico-
financeiros e assistenciais dos hospitais associados, produção 
de livros para disseminar as melhores práticas assistenciais e de 
gestão de pessoas para o mercado.

Em sua sexta edição, o Observatório Anahp destaca as 
grandes tendências do setor privado de saúde a partir de estudos 
sobre o mercado de saúde suplementar e desempenho econômico-
financeiro, assistencial, operacional e de gestão de pessoas dos 
hospitais membros da entidade. Confira os principais destaques.
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Em 2013, os 55 membros associados, da época (hoje 
são mais de 60), alcançaram um faturamento da ordem 
de R$ 17,3 bilhões, geraram mais de 100 mil empregos e 

responderam por 20% do total das despesas assistenciais 
na saúde suplementar e 11,5% do total de leitos privados 
existentes no Brasil.

A publicação chama a atenção para o crescimento do 
mercado, com aumento de 4,6% do número de beneficiário em 
2013, adicionando 2,2 milhões de novos usuários ao sistema, 
maior crescimento médio dos últimos três anos. Esse indicador 
supera até as estimativas mais otimistas realizadas no ano passado 
pela Anahp com relação à necessidade de ampliação dos leitos 

em toda a rede hospitalar do País. De acordo com os estudos, 
se o mercado crescesse a uma taxa de 2,1% ao ano – no período 
de 2013 a 2016 – haveria a necessidade de um investimento de 
R$ 4,3 bilhões em 13,7 mil leitos. A uma taxa de crescimento de 
4,1%, os investimentos necessários passariam a R$ 7,3 bilhões 
para 23,2 mil leitos. 
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Apesar do crescimento da demanda, os indicadores de 
desempenho financeiro dos hospitais indicam desequilíbrio 
entre despesas e receitas. A receita líquida por saída hospitalar 
cresceu 5,1% em 2013 em relação a 2012, índice inferior ao 
avanço das despesas, que aumentaram 6,1% no mesmo período, 
comprometendo a margem das instituições.

Além disso, é possível observar aumento de glosas de 2,9% 
da receita líquida em janeiro de 2012 para 3,2% em dezembro 
de 2013, e dos elevados prazos médios de recebimento, que 

chegaram a 88 dias em dezembro de 2013, e o crescimento das 
despesas em ritmo superior aos índices de reajustes de serviços.

A despesa com pessoal por saída hospitalar, principal custo dos 
hospitais, representando 42,7% do total, avançou 7,4% em 2013 
em relação a 2012. “Entre os hospitais Anahp, o salário médio 
cresceu 9,9% no período, passando de R$ 1.938 para R$ 2.130, se 
apresentando como um dos principais fatores que contribuem para 
o crescimento das despesas”, explica Francisco Balestrin, Presidente 
da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp).
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Outro ponto importante evidenciado no Observatório Anahp 
é o envelhecimento da população atendida nos hospitais associados 
à entidade. A idade média dos pacientes internados passou de 37 
anos em 2008 para 43 anos em 2013. Em termos de diagnóstico, 
os indicadores mostram uma maior incidência de neoplasias - de 
10,4% do total de internações em 2012 para 11,9% em 2013 - e da 
prevalência de diabetes, além de outras doenças, como a pulmonar 
obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca e hipertensão, entre outras.

Como resultado, o tempo médio de permanência dos pacientes nos 
hospitais representados pela Anahp cresceu de 4,5 para 4,7 dias, sendo que 
para as faixas etárias acima de 75 anos esse indicador supera os 10 dias. Por 
outro lado, essas internações apresentaram maior complexidade dos casos, 
ampliando o tempo médio de permanência e elevada taxa de pacientes 
residentes (acima de 90 dias), que alcança 0,7% do total de internações.

Do perfil de seus hospitais membros, 90% são de porte quatro 
– o que significa maior complexidade de estrutura assistencial, 

de acordo com a classificação estabelecida na portaria nº 2224, 
do Ministério da Saúde. Essa estrutura permitiu que 56% dos 
associados realizassem quase 1.300 transplantes de diversos 
órgãos, como coração, rim, fígado, pâncreas, medula, entre outros.

O Observatório Anahp mostra ainda que para atender a 
essa demanda as instituições membros contam com um amplo 
apoio diagnóstico: 95% possuem tomógrafo e 90% aparelho 
de ressonância – estrutura primordial para as quase 670 mil 
internações e 585 mil cirurgias realizadas em 2013.

Além dos indicadores setoriais, o Observatório Anahp 
apresenta o perfil de todos os hospitais associados e afiliados, seus 
investimentos e expectativas de crescimento. 

SERVIÇO:
Acesse o Relatório completo no site:
www.anahp.org.br
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Há seis anos, alinhada a um modelo de gestão mais 
transparente, a Anahp tomou a importante decisão 
de compartilhar com o mercado o desempenho 

econômico-financeiro, assistencial, operacional e de gestão de 
pessoas dos hospitais membros da Associação. O Observatório 
Anahp nasceu juntamente com o processo de implementação dos 
princípios de Governança Corporativa na instituição.

Em 2013, para aperfeiçoar as informações do Observatório, 
a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) realizou 
análise dos dados operacionais e econômico-financeiros, a fim 
de propor o aprimoramento dos indicadores. Os indicadores 
assistenciais também foram revisados, e algumas informações que 
já não agregavam valor à gestão clínica foram excluídas e outras 
foram incorporadas.

Para padronizar as coletas e disseminar as novas fichas 
técnicas e variáveis dos indicadores, ao longo de 2013 mais 
de 160 profissionais dos hospitais membros da Anahp foram 
treinados. Em paralelo, foi desenvolvida uma plataforma web 

para preenchimento e acompanhamento dos dados e avaliação de 
resultados dos indicadores. A partir de 2014 os dados passaram a 
ser coletados por meio dessa plataforma.

Nesta sexta edição do Observatório Anahp, chamamos 
a atenção para a tendência de crescimento do número de 
beneficiários de planos de saúde nos últimos anos, a mudança do 
perfil epidemiológico da população, que tem impacto significativo 
para o setor, especialmente para os prestadores de serviços de 
saúde, e a concentração do mercado.

Ao analisarmos o desempenho do mercado suplementar de 
saúde em 2013, é possível observar que, diferente dos prestadores 
de serviços de saúde, as operadoras de planos de saúde apresentaram 
crescimento da receita superior ao das despesas assistenciais.

Vale destacar que o mercado está em fase de consolidação. A 
participação de mercado das quatro maiores operadoras do setor 
alcançou 60% em 2013, considerando as cooperativas médicas 
um único grupo, uma vez que essas empresas se estabelecem por 
região e há pouca concorrência direta entre elas.

COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA
Por Francisco Balestrin*



Agosto 2014 | Revista Administrador Hospitalar - 33

As operadoras têm focado seus esforços de redução das 
despesas assistenciais no aumento das glosas e elevados prazos 
médios de pagamento da rede credenciada, que variou de 83 dias 
em janeiro de 2012 para 88 dias em dezembro de 2013 entre os 
hospitais Anahp, ou por reajustes contratuais abaixo da inflação, o 
que resulta em redução de margem para os prestadores.

O aumento da demanda por serviços de saúde, no entanto, 
exige que os hospitais acompanhem a evolução do mercado 
e invistam em infraestrutura e eficiência do atendimento. Para 
agravar ainda mais este cenário, o setor começa a sentir os efeitos 
do envelhecimento populacional, com o aumento da média de 
permanência hospitalar dos pacientes, as múltiplas comorbidades 
e o crescimento da taxa de pacientes residentes.

Alguns desses desafios podem ser evidenciados a partir dos 
indicadores das instituições membros da Anahp em 2013:

	A receita média líquida por saída hospitalar cresceu 5,1%, 
enquanto as despesas por saída hospitalar avançaram 6,1%;

	O indicador despesa com pessoal por saída hospitalar, 
principal custo para os hospitais, aumentou 7,4%, 
influenciado pelo crescimento de 9% do salário médio pago 
pelos hospitais. Esse resultado é reflexo do aquecimento 
do mercado de trabalho e da necessidade do setor de 
profissionais com elevado nível de qualificação;

	A receita média por paciente dia cresceu 1,2%, enquanto 
a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) foi de 5,9% no período;

	O tempo médio de permanência cresceu de 4,5 dias para 4,7 
dias, influenciado pela elevada taxa de pacientes residentes 
de 0,7% do total de internações, ou seja, foram cerca de 
4.700 internações com permanência superior a 90 dias.

Esta edição do Observatório Anahp compartilha ainda a 
discussão de temas fundamentais para o setor, como: conduta 
empresarial na saúde. Apesar dos avanços relacionados ao tema 
nas últimas décadas, as práticas relacionadas à compliance ainda 

são bastante tímidas no Brasil. As empresas nacionais se limitam 
a cumprir as suas obrigações legais, que não são poucas, e a 
sobreviver em um ambiente cada vez mais competitivo.

Preocupada em contribuir para a busca da sustentabilidade 
do sistema, e assumindo a sua posição de vanguarda, a Anahp 
estabeleceu em 2014 um Comitê para discutir ética no setor 
hospitalar. O objetivo da entidade é propor um código de conduta 
para os prestadores de serviços de saúde, a fim de contribuir para 
a difusão da cultura de ética para o setor.

O LIVRO BRANCO: BRASIL SAÚDE 2015 
A sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro é outro 

legado importante da Associação para a sociedade. Resultado de 
estudos sobre os sistemas de saúde no mundo, análises do atual 
modelo brasileiro, além de reuniões e grupos focais, o documento 
visa a contribuir com os programas de governo dos candidatos a 
cargos executivos em nosso país, como à Presidência da República.

Com foco no cidadão usuário do sistema de saúde, o 
documento surgiu do desejo da instituição de participar 
do fortalecimento do Sistema Único de Saúde e estreitar o 
diálogo entre os setores público e o privado. Com o auxílio de 
uma consultoria internacional especializada na produção de 
documentos dessa natureza, a Antares Consulting, o Livro 
Branco: Brasil Saúde 2015 contou com a colaboração de mais de 
60 líderes empresariais, especialistas, usuários e gestores do setor, 
que compartilharam a sua visão sobre a saúde no Brasil. (Leia no 
site do Anahp)

Trata-se da contribuição cidadã da Anahp e uma iniciativa 
apartidária, motivada exclusivamente pelo desejo de repensar o 
sistema de saúde do país e contribuir para a melhoria da qualidade 
do atendimento à população brasileira.

Em sua 6ª edição, o Observatório Anahp reflete cada vez mais 
a preocupação da entidade com a sustentabilidade do setor e o nosso 
compromisso com a transparência. Com o objetivo genuíno de contribuir 
com o mercado e com a qualidade dos serviços prestados, apresentamos, 
sem restrições, o desempenho das instituições membros da Anahp.
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*Francisco Balestrin é Vice-presidente Executivo e Diretor Médico Corporativo do Grupo 
VITA. Foi um dos fundadores e atual Presidente do Conselho de Administração da ANAHP 

– Associação Nacional de Hospitais Privados. Graduado em medicina, completou residência 
médica em Administração em Saúde no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
USP. Concluiu o curso de especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da 

USP, também de especialista em Administração Hospitalar pelo PROAHSA, da Escola de 
Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E GESTÃO EM SAÚDE 
37º CONGRESSO BRASILEIRO

Com o tema central “Os Desafios do Sistema de Saúde: Cenários e Oportunidades”, o 37º Congresso Brasileiro de Administração 
Hospitalar e Gestão em Saúde, promovido pela Federação Brasileira de Administradores Hospitalares (FBAH) em cooperação 
com a HOSPITALAR Feira + Fórum, debateu os pilares da gestão em saúde trazendo cases nacionais e internacionais. 

Dentro do tema geral do encontro foram organizados seis congressos: Gestão em Saúde; Gestão Financeira e Custos; Engenharia, Ar-
quitetura e Logística; Hotelaria Hospitalar; Gestão de Pessoas e Liderança e Qualidade & Segurança. Confira, nas próximas páginas, os 
principais pontos debatidos durante o Congresso.

Promovido pela Federação Brasileira de Administradores 
Hospitalares, que ocorreu durante a Feira Hospitalar 2014, 
evento reuniu cerca de 1200 lideranças e gestores do setor.
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Práticas para Gestores na área da Saúde”  (2012). Sócio e 
Diretor Executivo da Fator RH – Solução em Gestão por 
Competências & Educação na Área da Saúde. 

GESTÃO DE PESSOAS & LIDERANÇA 
Os desafios da gestão de recursos humanos e a formação 
de lideranças da saúde

Em gestão de saúde, não é mais possível falar de “alta per-
formance” com líderes fracos e sem ferramentas de ges-
tão tecnicamente consistentes. Atualmente, a formação 

de líderes hospitalares e a utilização de ferramentas de gestão de 
equipes por mérito, como a Avaliação por Competências, são itens 
que estão constantemente na pauta de Diretorias das Organi-
zações de Saúde. De acordo com o Administrador Hospitalar e 
Mestre em Recursos Humanos, Prof. Fabrizio Rosso, coordena-
dor científico do Congresso de Gestão de Pessoas & Liderança, du-
rante o 37º Congresso de Gestão Hospitalar, para que os executi-
vos alcancem melhores resultados, inclusive financeiros, é preciso 
invariavelmente investir em pessoas. 

Para ele, ainda há um grande distanciamento entre universi-
dade e mercado. “Infelizmente, hospitais que desejam lideranças 
competentes precisam investir em programas sérios de capaci-
tação de gestores”, diz. Entretanto, não basta só investir, mas, 
também, saber profundamente no que se está investindo. “Investir 
corretamente é o ‘x’ do sucesso”, ressalta.

Fabrizio Rosso explica que, na área de saúde, mesmo os me-
lhores gestores têm de enfrentar uma herança hospitalar perversa, 
que é quase genética: a falta de cobrança na entrega de resultados. 
“Como nosso histórico na saúde sempre veio de uma ideia equi-
vocada de ‘caridade’, muitos hospitais (religiosos ou não) ainda 
mantêm uma cultura de baixa produtividade, baixa performance e 
pouca cobrança profissionalmente estruturada. Por isso, o feedback 
que é uma das principais ferramentas de liderança é tão pouco 
usado, registrado e adotado como Processo de Ajuda para melhoria 
de Desempenho dos colaboradores”. Mas isso, segundo o adminis-
trador, está mudando. Ele cita exemplos como os da Santa Casa 
de Passos, em Minas Gerais, e o do Hospital Bairral, de Itapira, 
que superaram essa herança provando que de fato ela não é gené-
tica e sim cultural.

Prova disso, é a integração cada vez maior entre as áreas clí-
nica e a administrativa. Para o professor Fabrizio Rosso, a ques-
tão ainda é um dilema visto que nem todo excelente médico tem 
interesse ou disposição para ser um gestor. Embora, muitos deles 
tecnicamente lideram equipes médicas. “Há muito que se fazer 

nesta área. Um primeiro passo é integrar, ou seja, estabelecer 
novos pactos entre ‘chefes’ de especialidades médicas e a gestão 
administrativa do hospital. Sem uma aproximação de ambos os 
lados não haverá evolução”, revela. 

Para ele, um bom líder na área de saúde é àquele que é estrá-
bico. Explica: “tem um olho nos resultados e outro nas pessoas!”. 
Um não existe sem o outro. “Enganam-se os que ainda acham 
que esse “negócio de RH” é desnecessário. Pessoas bem formadas, 
competentes, integradas e conscientes são a chave da melhoria, 
inclusive os dos resultados financeiros de uma organização. Nes-
ses 20 anos de Fator RH vi muitos hospitais subirem e descerem 
a ladeira e posso dizer que os que obtiveram melhores resultados 
tinham Propósitos, Processos e Pessoas muito alinhados a ferramen-
tas de gestão de desempenho. Agora, é preciso estabelecer uma 
estratégia bem definida e de preferência usando ferramentas de 
gestão inteligentes como a metodologia de Gestão por Competên-
cias. Afinal, como diria Michael Porter: ‘Um hospital sem estraté-
gia está disposto a tentar qualquer coisa’”, conclui.
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DESAFIOS DA GESTÃO EM SAÚDE
Repensando o modelo assistencial e a integração entre os 
sistemas público e privado

O sistema de saúde está vivendo uma transição epidemio-
lógica e, como consequência, é preciso repensar o mo-é preciso repensar o mo- repensar o mo-
delo assistencial. Para o superintendente corporativo 

do Hospital Sírio-Libanês, Gonzalo Vecina Neto, coordenador 
científico do Congresso de Gestão em Saúde, durante o 37º Con-
gresso de Gestão Hospitalar, o setor segue um arranjo assistencial 
voltado para atender enfermidades infectocontagiosas, mas o ce-
nário atual é de uma carga de doenças crônicas degenerativas não 
transmissíveis. Isso implica na necessidade de um processo assis-
tencial contínuo em que a integralidade da atenção (prevenção 
primária, secundária e terciária) é vital. 

“Todos estão insatisfeitos, quem recebe e quem presta a aten-
ção. Além disso, a atual carga de doença está convivendo com um 
cliente cada vez mais informado - o que é bom - e que o torna 
mais exigente e paralelamente com uma verdadeira explosão de 
novas tecnologias com profundo impacto na cura - o que é bom - 
mas, com custos exorbitantes - o que é péssimo”. Para o executivo, 
apesar de o Sistema Único de Saúde (SUS) ser um sucesso, da 
Assistência Médica Supletiva já estar chegando via contrato a 50 
milhões de brasileiros, a sensação - tanto no setor publico, como 
no privado - é de crise.

O financiamento é um dos agravantes. O gasto público é 
menor que o gasto privado e apesar de o País gastar 10% do PIB 
em saúde, somente 4,5% é público. “O nosso PIB é pequeno 
para os 200 milhões de habitantes que temos. Não vejo como 
aumentar o gasto público em saúde via aumento de impostos. 
Ou realoca (quase impossível) ou a economia tem de crescer e 
temos que fazer uma integração público–privada criativa para 
melhorar o financiamento sem gerar mais exclusão social”, diz.

A integração do sistema de saúde, com uma relação mais es-
treita entre os setores público e privado, pode ser uma das al-
ternativas. “O Brasil é um só. O povo que vive aqui tem que ter 
condições mais adequadas de igualdade social. A linha de partida 
tem que ser mais semelhante para todos, e, a saúde é construtora 
de inclusão. Temos que buscar alternativas que façam com que os 
dois setores (público e privado) sejam diferenciados apenas pela 
sofisticação. Quem a quer paga à parte e o restante tem direito 

a um atendimento digno e no momento certo, com filas, como 
ocorre em todo mundo, porém filas honestas e que levam em con-
ta o tempo da enfermidade. Esse é o desafio a ser enfrentado pela 
sociedade brasileira!”, ressalta Vecina.

Uma das grandes preocupações dos gestores gira em torno da 
judicialização da saúde. Para o executivo, se os juízes continuarem 
a ler à letra da lei e realizarem uma interpretação exclusivamente 
positivista e não sistêmica da lei (a doutrina jurídica permite essa 
interpretação), o caminho para que a justiça seja uma aliada da 
construção da melhor atenção à saúde estará fechado. “A judicia-à saúde estará fechado. “A judicia- saúde estará fechado. “A judicia-
lização continuará atuando privilegiando os que têm acesso à jus-
tiça e retirando recursos da saúde de toda a sociedade. Acho que 
a saída é uma maior inter-relação entre os profissionais da justiça 
e da saúde na interpretação das ações judiciais. Usar a medicina 
baseada em evidências para tomar decisões e, com isso, construir 
uma justiça maiúscula para a saúde, sem necessidade de alterar a 
Constituição Federal”.

Um dos pontos discutidos durante o Congresso tratou da re-
lação das Eleições e os Desafios da Saúde. Para Gonzalo Vecina 
Neto, esse é um momento crucial. “Temos que exigir conhecer 
os programas de governo, atestar a sua factibilidade e o provável 
grau de compromisso dos candidatos com o que propõem. Não 
podemos aceitar mais palavras ao vento. Queremos bandeiras ao 
vento e um vento bom de mudança”, conclui. 
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GESTÃO FINANCEIRA E CUSTOS
Estruturação da gestão econômico-financeira 
garante sustentabilidade a hospitais

É frequente ouvirmos que o setor da saúde, especificamente 
o hospitalar, é um dos últimos segmentos da atividade eco-
nômica a adotar técnicas modernas de gestão. Para Sérgio 

Lopez Bento, Diretor Técnico-Executivo da Planisa, a situação está 
muito ligada à criação dos hospitais. “O que temos observado nos últi-
mos anos é o esforço dos hospitais no sentido de reduzir este gap, pois 
à medida que o mercado fica mais complexo, com a entrada de atores 
estrangeiros, com o crescimento dos custos em saúde, com o aumento 
dos conflitos entre financiadores e prestadores de serviços assistenciais, 
só sobreviverão àquelas entidades bem administradas, que consegui-
rem associar a visão gerencial – de tratar a instituição prestadora de 
serviço assistencial como uma unidade de negócio que precisa gerar re-
sultados positivos - com a visão assistencial, sua atividade-fim”, explica.

Desta forma, os hospitais têm buscado estruturar sua gestão 
econômico-financeira, buscando profissionais experientes em 
outros segmentos, como indústria, comércio e área de serviços.  
“Hoje já encontramos hospitais muito bem geridos na área finan-
ceira, que trabalham com contabilidade gerencial, indicadores de 
gestão, apuração de custos, orçamento, entre outras ferramentas 
da gestão financeira”, ressalta o diretor.

Um dos desafios atuais foi apresentado durante o Congresso 
de Gestão Financeira e Custos, no 37º Congresso de Gestão Hos-
pitalar, pelo atual presidente Confederação das Misericórdias do 
Brasil (CMB), Dr. Edson Rogatti. De acordo com o gestor, as 
dificuldades pelas quais passam as entidades filantrópicas, princi-
palmente as Santas Casas, que respondem atualmente por grande 
parte dos atendimentos do SUS, vão além da gestão e concen-
tram-se essencialmente no problema do financiamento. Segundo 
ele, a situação é crítica, pois os governos, principalmente o Fede-
ral, têm dificuldade para aumentar a alocação de recursos para o 
SUS. E, quando se olha as perspectivas futuras, o panorama ten-
derá a se agravar à medida que aumenta o percentual de popula-
ção idosa, que é mais demandante de serviços de atenção à saúde.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Hospitais são organizações de operação bastante atomizada – 

milhares de clientes atendidos num mês (consultas ambulatoriais, 

atendimentos em pronto-socorro, exames em pacientes externos, 
internações), com vários tratamentos e patologias diferentes entre 
si, além de dezenas e até centenas de centros de custos.  Além 
disto, pelo modelo de remuneração atual, as contas hospitalares 
são muito extensas. Estas características operacionais geram uma 
grande quantidade de dados, os quais para serem adequadamen-
te processados e organizados - transformando-se em informação 
gerencial - precisam de sistemas informatizados para este proces-
samento e tratamento.

Para Sérgio Lopez Bento, os hospitais mais bem prepara-
dos para o correto tratamento dos dados para sua conversão 
em informação gerencial, hoje dispõem de sistemas informa-
tizados de gestão hospitalar (conhecidos como ERP), além 
de outras ferramentas complementares, como BI – Business 
Intelligence, BA – Business Analitic, ferramentas de simulação, 
que atuam de forma integrada visando prover a organização 
de informação que sirva como apoio ao processo decisório e 
de gestão da organização. “Isto não quer dizer que um hospi-
tal que tenha poucos recursos para aplicar em ferramentas de 
TI prescinda dessas informações – a apuração de custos, por 
exemplo, pode ser feita com Excel. Entretanto, o trabalho será 
muito maior, assim como o tempo de obtenção desta informa-
ção”, explica.

MODELOS DE REMUNERAÇÃO
Nos últimos anos, o debate sobre novos formatos de re-

muneração como “Pacotes”, “P4”, entre outros, intensificou-se 
inclusive com a criação de um grupo de trabalho com o pa-
trocínio da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) - 
que discutiu os avanços possíveis na adoção de novos modelos 
de remuneração dos hospitais. Para Sérgio Bento, os represen-
tantes das entidades de classe dos hospitais e das operadoras 
de planos de saúde chegaram a um consenso sobre os avanços, 
a ANS iniciou alguns projetos-piloto que objetivavam colo-
car em prática o que foi acordado, mas com as mudanças que 
ocorreram na ANS, este projeto, aparentemente, deixou de 
ser prioritário, e os projetos-piloto foram desativados. “Não 
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tenho dúvidas de que este movimento é irreversível. É só 
acompanhar como tem evoluído o indicador de sinistralidade 
das operadoras de planos de saúde. Haverá uma pressão cres-
cente no sentido de mudar a forma de cobrança dos serviços 
hospitalares, reduzindo a participação da cobrança por conta 
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aberta pela cobrança por preço fixo – procedimentos cirúrgicos 
gerenciados, procedimentos clínicos gerenciados, diárias glo-
bais. Os hospitais precisam se preparar para este momento, 
pois haverá, sem dúvida, algum compartilhamento de risco 
com as operadoras”, conclui.
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HOTELARIA HOSPITALAR 
Aumento da expectativa de vida pede investimentos e 
readequação para a assistência de um novo perfil de paciente

Garantir, além dos cuidados de saúde, o conforto e 
bem-estar do paciente no atual ambiente hospitalar é 
um dos desafios dos administradores hospitalares. De 

acordo com a Administradora e Consultora, Teresinha Covas 
Lisboa, coordenadora científica do Congresso de Hotelaria Hospi-
talar, durante o 37º Congresso de Gestão Hospitalar, a primeira 
etapa passa pela humanização no acolhimento, em que o paciente 
e seus familiares recebem assistência com qualidade desde a in-
ternação até a alta. “O treinamento e educação continuada, base-
ada na avaliação de desempenho desse atendimento, mostrarão 
os pontos fortes e fracos e onde a administração deverá investir 
mais. Deve-se sempre partir do princípio que estamos atendendo 
pessoas que estão afastadas do seu meio social, seja por curta ou 
longa permanência no hospital”, ressalta. 

Com o aumento da expectativa de vida, um novo perfil de pa-
ciente tem impulsionado às instituições a se adequarem. Para Te-
resinha Covas, os hospitais têm realizado investimentos na capa-
citação de profissionais para cuidados paliativos, no planejamento 
e na implantação de unidades específicas (como unidades geriá-
tricas), bem como no atendimento domiciliar. “O Programa de 
Saúde da Família (PSF) também está investindo no atendimento 
ao paciente idoso. O administrador deve preparar as instituições 
de saúde, desde a adaptação de recursos físicos até os aspectos 
comportamentais de seus colaboradores. Portanto, para receber 
o paciente, a preocupação maior é o ‘atendimento humanizado’”. 

Não é de hoje que a humanização hospitalar está na pauta dos 
gestores de saúde. Para a coordenadora científica do Congresso de 
Hotelaria Hospitalar, o saldo é positivo tanto na esfera pública quan-
to na privada. “Os efeitos são visíveis pela mudança dos valores da or-
ganização, na cultura, no comportamento e nas práticas profissionais 
dos colaboradores das instituições das organizações hospitalares. O 
Sistema Único de Saúde – SUS investe em treinamento dos colabo-
radores no programa HumanizaSus, objetivando oferecer qualidade 
no atendimento e salvaguardar os direitos do paciente”, ressalta.

Durante o Congresso, além do foco no atendimento, foi 
destaque também a inserção de novas tecnologias nas áreas de 
apoio como lavanderia, limpeza, entre outras. “Pudemos conhecer 
as tendências internacionais, principalmente na Europa, com ma-
terial muito rico. Verificou-se a preocupação dos gestores hospi-
talares em oferecer máquinas e equipamentos de primeira geração 
ao Serviço de Hotelaria, visando otimizar as tarefas executadas”, 
conta Teresinha Covas Lisboa.

Outro ponto fundamental é o investimento das unidades 
de assistência à saúde nas ouvidorias. “Há necessidade de co-
nhecermos e avaliarmos os serviços prestados. É uma aproxi-
mação que o hospital tem com seu cliente. A Hotelaria Hos-
pitalar tem conseguido resultados positivos na oitiva de seus 
clientes, pois analisa e busca soluções visando a qualidade no 
atendimento, a redução de custos e fortalecendo os princípios 
de cidadania”, conclui.
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CONGRESSO DE QUALIDADE E SEGURANÇA
Construção de cultura interna baseada na Segurança do 
Paciente deve ser prioridade entre os gestores hospitalares

Gerenciar e melhorar a segurança dos pacientes depende de 
uma série de ações como implantação de diretrizes, moni-
toramento, notificação de eventos adversos, treinamento e 

protocolos de atendimento. Mas, mais importante, envolve a constru-
ção de uma cultura interna que priorize a Segurança do Paciente como 
um compromisso contínuo dos gestores de saúde. Foi com esta tônica 
que o Congresso de Qualidade e Segurança, durante o 37º Congresso 
de Gestão Hospitalar, apontou os aspectos-chave da incorporação de 
uma política da segurança e qualidade nas organizações de saúde. 

De acordo com o Coordenador Científico do Congresso, An-
tônio Carlos Onofre de Lira, Diretor Técnico e de Tecnologia do 
Hospital Sírio-Libanês, é preciso que o administrador hospitalar 
e lideranças clínicas mantenham um comprometimento perma-
nente com a segurança e qualidade, balizados pelo Programa Na-
cional de Segurança do Paciente, do Ministério da Saúde, e pelas 
Metas Internacionais de Segurança preconizadas pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS). “Precisamos divulgar e gerar um 
compromisso constante com estas metas, que são revolucionárias 
e, por si só, um salto de qualidade na questão da segurança do 
paciente. Este é um grande avanço, mas, também um grande de-
safio”, ressalta.

De acordo com o diretor, a assistência à saúde ainda é uma 
atividade fundamentalmente realizada entre pessoas - diferen-
te de outros segmentos da economia. E, como em qualquer ati-
vidade, a variabilidade de ações é grande. “Com o crescimento 

da oferta de serviços de saúde, associado a esta variabilidade, a 
chance de eventos adversos acaba sendo maior pela dificuldade 
de padronização do melhor processo. A padronização não é 
simples, temos ainda dificuldade em adotar padrões de melho-
res práticas porque lidamos com pessoas, cada uma com sua 
cultura. Portanto, é preciso estabelecer uma cultura baseada na 
segurança”, diz. 

Lira explica que os erros e eventos adversos em institui-
ções de saúde ainda são subnotificados, mas, com a evolução 
da oferta de serviços, a prática de registrar e notificar passa a 
ganhar importantes adeptos. Para ele, o entendimento das li-
mitações da assistência à saúde ainda é muito mais complexo 
para a tradução do paciente/consumidor do que para qual-
quer outra indústria ou serviço. “Um dos pontos principais da 
política de segurança é o compromisso com a transparência. 
Mas, ainda permeia uma cultura de que podemos resolver 
100% das situações de uma forma favorável. O profissional 
da saúde reforça isso junto aos pacientes. Precisamos reafir-
mar a necessidade de notificar senão não haverá melhorias 
reais”, analisa. 

Outra ferramenta fundamental apontada por Lira é a 
implantação de protocolos clínicos. “São paradigmas de boas prá- protocolos clínicos. “São paradigmas de boas prá-
ticas a serem alcançadas, em seu melhor estágio de conhecimento. 
Os protocolos balizam e nos levam às melhores metas a serem 
atingidas”, conclui. 
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ENGENHARIA, ARQUITETURA E LOGÍSTICA
Adequação às normas de segurança e eficiência na operação 
são os desafios para os edifícios hospitalares

Atualmente, o edifício hospitalar está se adequando in-
tensamente às normativas exigidas pelo mercado. As 
soluções arquitetônicas e de fl uxo têm auxiliado na ope-ões arquitetônicas e de fluxo têm auxiliado na ope-m auxiliado na ope-

ração, porém ainda falta tornar o edifício hospitalar mais eficiente 
e sustentável através de novas tecnologias e inovações. Este foi 
o cenário apresentado pelos especialistas durante o Congresso de 
Engenharia, Arquitetura e Logística, no 37º Congresso de Gestão 
Hospitalar, em que foram destacados os Desafios e Estratégias 
de Gestão em torno das novas exigências do Edifício Hospitalar. 

Para o Superintendente do HCFMUSP, Eng. Antonio José 
Pereira, é fundamental que os administradores hospitalares tenham 
em foco a adequação às normas de segurança, e, essencialmente, a 
visão para edifícios mais eficientes. “Na última década, o avanço foi 
grande em termos relacionados à segurança e acessibilidade - com a 
engenharia e a arquitetura privilegiando estas demandas com novas 
tecnologias e materiais. Entretanto, ainda existe um caminho im-
portante a ser percorrido na qualidade do projeto (principalmente 
no pré-projeto), no pensamento de materiais e tecnologias que vi-
sem diminuir os custos de operação do prédio e no edifício e seu 
fluxo como planejamento a ser seguido”, explica.

Um dos desafios refere-se à cadeia de suprimentos e sua logís-
tica. Para o Superintendente e Coordenador Científico do Con-
gresso, os hospitais brasileiros - em sua grande maioria - não têm 

uma gestão eficiente na cadeia de suprimentos hospitalar. “Atual-
mente, a gestão é executada sem indicadores e com pouquíssima 
informação que possa ser utilizada como apoio à decisão”, ressalta 
Pereira. Em linhas gerais, a automação ainda é embrionária no 
Brasil em relação às condições internacionais. Porém, os proble-
mas da cadeia de suprimentos hospitalar também são consequên-
cia dos mesmos problemas sofridos pela cadeia de suprimentos na 
maioria dos setores, ou seja, sem planejamento adequado.

Para curto prazo, uma das soluções é que os gestores come-
cem a exigir que as novas tecnologias, além dos seus benefícios 
inerentes, tragam embarcadas formas mais sustentáveis com me-
nor custo operacional.

PERFIL 

Eng. Antonio José Rodrigues Pereira
Superintendente do HCFMUSP
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ESPECIAL FBAH

 

ADMINISTRADORES EMÉRITOS HOMENAGEADOS

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
ADMINISTRADORES HOSPITALARES

JANTAR - 2014

Foi realizado no dia 19 de maio de 2014, no Espaço Hakka, o 15º Jantar em Homenagem ao Administrador Hospitalar.
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ADMINISTRADOR HOSPITALAR EMÉRITO 

ADMINISTRADOR HOSPITALAR EMÉRITO - HOSPITAL PRIVADO
MARIA LÚCIA PONTES CAPELO VIDES

HOSPITAL PROFESSOR EDMUNDO VASCONCELOS – SÃO PAULO - SP

ADMINISTRADOR HOSPITALAR EMÉRITO 

ADMINISTRADOR HOSPITALAR EMÉRITO - HOSPITAL PÚBLICO
ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP – SÃO PAULO - SP

ADMINISTRADOR HOSPITALAR EMÉRITO 

ADMINISTRADOR HOSPITALAR EMÉRITO - HOSPITAL FILANTRÓPICO
RENATO SARGO

HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO - INDAIATUBA - SP

HOSPITÁLIUM CAUSA AMBIENTAL – 2014 
PROGRAMA GHG PROTOCOL - INVENTÁRIOS DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA (GGE) - FGV

EMPRESAS PREMIADAS E SEUS REPRESENTANTES
(NA ORDEM DA FOTO – ESQUERDA PARA A DIREITA)

GRUPO FLEURY | ADRIANA GONÇALVES

SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN | VANESSA QUEIROZ TORRES

SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS
HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | HUMBERTO RODRIGUES DA MATA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO - INDSH | JOSÉ CLEBER DO NASCIMENTO COSTA



46 - Revista Administrador Hospitalar | Agosto 2014

ESPECIAL FBAH

1º LUGAR
HEBERT MORESCHI
HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS – SANTARÉM - PA

3º LUGAR
JEFERSON MACHADO PEREIRA
HOSPITAL ESTADUAL ROCHA FARIA – CAMPO GRANDE - RJ

2º LUGAR
WALDIRENE LOPES BATISTA
HOSPITAL MADRE TERESA – BELO HORIZONTE - MG
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
O mais alto nível de governança corporativa em uma 
organização de saúde deve assegurar qualidade, 
responsabilidade e gestão eficaz
Por Emerson Eugenio de Lima *
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A Governança Coporativa pode ser entendida como 
o sistema de regras, condutas, práticas e processos, 
através das quais uma empresa é dirigida e contro-

lada, envolvendo essencialmente o equilíbrio dos interesses 
dos diversos públicos de uma empresa, que incluem seus só-
cios, acionistas, administradores, funcionários, colaboradores, 
clientes, fornecedores, financiadores, governo e comunidade. A 
Governança Corporativa também é a responsável em fornecer 
e implantar a estrutura necessária para a empresa atingir seus 
objetivos, que engloba praticamente todas as esferas da gestão, 
a partir de planos de ação e controles internos para medição do 
desempenho da empresa. Atualmente, a maioria das empresas 
esforça-se para alcançar um alto nível de governança corpora-
tiva. Rentabilidade deixou de ser o único coeficiente de análise 
da operação de uma companhia, dando espaço para questões 
como boas práticas, ética, e, relacionamento junto à sociedade 
em que atua.

Os princípios de governança no âmbito dos sistemas de 
saúde, especialmente os vínculos, relações e limites entre go-
vernança corporativa, clínica e ético-legal são muitas vezes mal 
compreendidos dentro das instituições. A palavra “boa gover-
nança” é lançada e utilizada no setor como se fosse uma pa-
naceia, para demonstrar que está tudo bem e que a instituição 
tem um comprometimento com as boas práticas. No entanto, 
os aspectos cruciais da boa governança - como a implantação 
de um sistema de gestão integrada, que opera de forma eficaz 
com rotinas que extrapolam o ambiente do Conselho de Ad-
ministração -, muitas vezes são esquecidos. Desta forma, a go-
vernança clínica e a ético-legal, que deveriam ser propagadas 
em todas as unidades médicas por garantirem a implantação 
das boas práticas em todos os níveis, deixam de ser integradas 
junto às estratégias corporativas.

Os problemas na Governança em Saúde surgem quando: 
• um dos elementos (governança corporativa, governança clí-

nica, governança ético-legal e governança em TICSs) é fraco ou 
de baixo desempenho;

• as relações entre governança corporativa, governança clínica, 
governança ético-legal, e a governança em TICSs, não são 
compreendidas e respeitadas dentro da instituição, e por sua 
vez, não são geridas de forma eficaz;

A governança corporativa é um conjunto multifacetado de 
processos, políticas, regulamentos, leis, estruturas organizacionais, 
pessoas e costumes. Todos estes elementos devem trabalhar em 
conjunto para assegurar a qualidade, a responsabilidade e a gestão 

eficaz de uma instituição como um todo. O mais alto nível de 
governança corporativa em uma organização de saúde deve asse-
gurar que os resultados sejam entregues, e ainda, que os recursos 
sejam geridos com prudência.

ACCOUNTABILITY
A melhoria da gestão e da qualidade dos serviços de aten-

dimento de uma instituição da área da saúde requer a com-
preensão do termo “Accountability”, sendo necessário atribuir 
claramente responsabilidades, definir expectativas, monitorar 
e reportar o desempenho da instituição. Outra característica 
fundamental é descrever a estrutura e os processos de apoio 
e responsabilidades. Este foco no processo e estrutura é im-
portante para garantir não só que os indivíduos e as organi-
zações sejam responsáveis, mas também para entender que a 
responsabilidade leva a melhorias contínuas. A elaboração de 
um quadro de responsabilização completo, suportado por pro-
cessos apropriados e contínuos, com a descrição de papéis, res-
ponsabilidades, relacionamentos e processos de comunicação, 
propicia que as instituições atinjam seus objetivos com alta 
qualidade dos serviços de atendimento. 

O termo “Accountability” deve ser diferenciado de termos 
similares, tais como responsabilidade e a chamada “Answera-
bility”. A “Accountability” ou prestação de contas e respon-
sabilidade não são termos sinônimos. A responsabilidade é a 
obrigação de agir ou tomar uma decisão. A “Accountability” 
é um tipo de relação formal que passa a existir quando a res-
ponsabilidade é conferida e aceita e, com ela, nasce também 
a obrigação de apresentar um relatório sobre o cumprimento 
dessa prestação de contas. 

Os Princípios para uma responsabilização efetiva são: 
• Funções e responsabilidades claras; 
• Esclarecimentos sobre as expectativas de desempenho; 
• Expectativas e capacidades equilibradas; 
• Informações confiáveis; e 
• Revisão e ajuste razoável quando necessário e justificável. 

Embora estes princípios não impliquem necessariamente em 
formalidade adicional na forma de agir, eles resultam em boas prá-
ticas de gestão compatíveis com a obrigação de prestação de contas. 
Além disso, em cada um destes princípios está presente um quesi-
to de responsabilidade, sendo maior a probabilidade de eficácia da 
responsabilização na prática, sugerindo indicadores que podem ser 
utilizados   para avaliação do grau e qualidade da prestação de contas. 
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Os papéis e responsabilidades das partes na relação de res-
ponsabilização devem ser acordados previamente, e também de-
vem ser bem compreendidos por todas as partes envolvidas. Tal 
entendimento fornece o contexto em que ambas as partes vão 
responder de forma adequada, e executar as suas funções com a 
responsabilidade esperada.

A inexistência de entendimento ou falha de esclarecimentos 
resulta na ausência de fundamentos básicos para um relaciona-
mento responsável e eficaz entre as várias partes interessadas. As 
partes interessadas devem ter certeza que as responsabilidades 
para os procedimentos e processos utilizados são claras, e devem 
compreender de forma inequívoca, os objetivos que devem ser 
atingidos, as ações esperadas e as restrições que devem ser res-
peitadas. 

Se as expectativas não são claras, a sua realização será, natu-
ralmente, bastante improvável. Consequentemente, é importante 
que as expectativas sejam mutuamente compreendidas e aceitas. 
Isto inclui a necessidade de se chegar a um acordo sobre o que 
cada parte espera e pode contribuir para o resultado final, ou seja, 
para alcançar os resultados desejados. 

As expectativas de desempenho devem ser claras e estarem 
em equilíbrio com a capacidade (autoridades, habilidades e 
recursos) de cada uma das partes comprometidas e que aceita-
ram tais encargos. A ausência de uma relação plausível entre a 
meta que deve ser esperada, junto às autoridades e os recursos 
fornecidos, tenderá a afetar a eficácia da prestação de contas, 
e por consequência o desempenho da instituição. Assim, a 
responsabilidade é reforçada pela clareza das expectativas, e o 
equilíbrio entre recursos existentes (de qualquer natureza) e os 
resultados esperados. 

Os processos e os mecanismos necessários devem ser adota-
dos com o objetivo de garantir a prestação de contas, bem como 
para apoiar a melhoria contínua. Prestação de contas e melhoria 
contínua são um ciclo de feedback ininterrupto de várias etapas 
bem definidas. Além disso, devem ser estabelecidas expectativas 
e medidas de desempenho dentro de prazos razoáveis. Depen-
dendo das circunstâncias, o relatório pode ser contínuo, periódico 
ou ambos. Em algumas situações, uma auditoria externa pode ser 
usada para aumentar a credibilidade das informações de desem-
penho. Além disso, o monitoramento das ações e desempenho 
pode oportunizar avaliar as dificuldades com o objetivo de fazer 
as correções necessárias.

As expectativas são resultados desejados, tal como estabele-
cido nos objetivos, diretrizes, normas, metas ou benchmarks. As 
expectativas precisam ser definidas e claramente comunicadas às 
partes interessadas. 

Objetivos e metas (nível desejado de desempenho, a ser al-
cançado até uma data específica) são desenvolvidos por referência 
a normas (níveis de desempenho mínimos aceitáveis) e bench-
marks (comparadores). O acompanhamento do progresso em 
direção às metas será medido em termos quantitativos, incluindo 
também o desenvolvimento da informação de suporte e mecanis-
mos de comunicação para monitorar e analisar o progresso em 
direção às metas. 

A fase de implementação envolve a execução dos trabalhos, 
o desenvolvimento de políticas e procedimentos específicos, ela-
boração de programas ou serviços e implementação e gestão de 
atividades. Inclui também a coleta de informações sobre o desem-
penho real para comparar com os resultados planejados. 

Os resultados reais alcançados são relatados e comparados 
com os resultados planejados; e são avaliados tanto por aqueles 
que conferem responsabilidade, quanto pelos responsáveis   por sua 
execução. Essa avaliação envolve a consideração das circunstân-
cias que contribuem para o desempenho. 

Com base na avaliação de desempenho e uma avaliação das 
necessidades atuais, as decisões são tomadas sobre a necessi-
dade ou não de alteração da estratégia, ou alteração de obje-
tivos e expectativas. As decisões devem realimentar o processo 
de melhoria contínua e de ajuste de expectativas, bem como a 
manutenção ou correção de estratégias, e também a forma de 
monitoramento. 

Muitas vezes nos deparamos com interpretações antigas 
e equivocadas do termo “responsabilidade”, como um processo 
de atribuição de culpa e punição. Sua efetiva aplicação para as 
complexidades do sistema de saúde pode ser problemática. No 
entanto, a governança moderna entende a responsabilidade mais 
como um incentivo positivo, sendo parte integrante e indispen-
sável para o estabelecimento de relacionamentos eficazes entre as 
partes interessadas junto ao objetivo de melhoria contínua.  Ape-
sar da complexidade, a necessidade de prestação de contas não 
muda. Mas, torna-se necessário ajustar a compreensão de como 
ela é aplicada e praticada. 

Para entendermos a Governança Corporativa como a grande 
maestrina de todas as demais rotinas de governança dentro da 
instituição de saúde (inclusive na coordenação para implantação 
da Governança Clínica, Governança Ético-Legal e Governança 
em TICS), é preciso entender e delimitar a sua atuação como sen-
do a que “rege” de forma estratégica o sistema de regras, condutas, 
práticas e processos, através das quais a instituição é dirigida e 
controlada. A Governança Corporativa é implantada partindo do 
entendimento inicial da natureza jurídica da instituição, e, ainda, 
seus diferentes tipos, formas e estruturas de controle.
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NATUREZA JURÍDICA: CLASSIFICAÇÃO DAS 
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

PRINCIPAIS FORMAS DE CONTROLE DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE SAÚDE:

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO 
CONTROLADOR:

O respeito à propriedade deve prevalecer na instituição, sendo que 
cada sócio é reconhecido como um proprietário, na proporção de sua 
participação no capital social, devendo o poder político (direito de 
voto) ser assegurado a todos os sócios, na forma de que cada ação 
corresponda a um voto, garantindo a proporcionalidade entre direito 
a voto e participação no capital social, resultando na equidade de 
interesses entre todos os sócios.
A Assembleia Geral de sócios é o órgão soberano da instituição, ten-
do como principais competências:
•	 Aumentar ou reduzir o capital social e reformar o Estatu-
to/Contrato Social.
•	 Eleger ou destituir os Conselheiros (Conselho de Admi-
nistração ou Fiscal).
•	 Deliberar sobre a remuneração dos administradores.
•	 Analisar e deliberar ao menos uma vez por ano sobre as 
contas dos administradores (demonstrações financeiras).

RELAÇÃO SOCIETÁRIA E CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

•	 Associações Médicas e de Profissionais (de caráter 
científico): associações sem fins lucrativos.
•	 Instituições do 3º Setor: associações e fundações sem 
fins lucrativos.
•	 Cooperativas de Trabalho ou de Serviços: sociedades 
entendidas como “sociedades simples”, constituídas com o objeti-
vo de prestar serviços a associados ou terceiros, com vinculação da 
distribuição de resultados aos sócios de acordo com a produção, e 
não de acordo com a participação no capital social.
•	 Sociedades Limitadas (Simples ou Empresárias): socie-
dades de pessoas ou de capital, com fins lucrativos, constituídas com o 
objetivo de fornecer serviços de saúde a terceiros, sendo a distribuição 
de resultados vinculada à participação de resultados (ou através da pro-
dução de seus sócios médicos/profissionais de saúde – exceção à regra).
•	 Sociedades Anônimas: sociedades de capital com fins 
lucrativos, constituídas com o objetivo de fornecer serviços de 
saúde, sendo a distribuição de resultados vinculada à participação 
no capital social, com estrutura administrativa complexa, deman-
dando controles internos e total transparência em suas operações.

Controle Definido: O controle é exercido por um acionista 
ou grupo de acionistas, vinculado por acordo de sócios ou sob 
controle comum, que possui formalmente mais de 50% das ações 
ou quotas com direito a voto da instituição. 
Controle Difuso: O controle é exercido por acionista ou 
grupo de acionistas que não esteja vinculado por acordo de 
sócios ou representando interesse comum, detentor de parcela 
relevante do capital votante da instituição, porém inferior a 
50% do capital social.
Controle Pulverizado ou Disperso: A composição acionária está 
pulverizada em um número grande de acionistas, não existindo 
um acionista ou um grupo que possa exercer o controle. 

Controlador Estatal: Controle definido no qual a maioria do 
capital votante pertence ao Estado.
Controlador Familiar/Multifamiliar: Controle definido ou di-
fuso, no qual uma ou mais famílias detêm o poder de controle.
Controlador Não Familiar: Controle definido ou difuso, no 
qual um ou mais indivíduos ou grupos empresariais detêm o 
poder de controle.
Controlador Institucional: Controle definido ou difuso, no qual 
os controladores são investidores institucionais (fundos de pen-
são, fundos de investimento, entre outros)
Controlador Estrangeiro: Controle definido ou difuso, no qual 
o sócio controlador é estrangeiro.  Ressaltando a existência de 
restrição constitucional ao capital estrangeiro na área da saúde, 
sendo somente autorizado através de legislação específica, como é 
o caso das operadoras de saúde, por exemplo.
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•	 Analisar e deliberar sobre operações de transformação, fu-
são, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da sociedade.
•	 Analisar e deliberar sobre a avaliação de bens que venham 
a integralizar o capital social.
•	 Entre outros assuntos de importância e que dependam de 
aprovação dos sócios.
O Conselho de Administração é o guardião do objeto social e o prin-
cipal componente do sistema de governança, sendo responsável pela 
tomada de decisão sobre os rumos da instituição, caracterizando-se 
como sendo um órgão colegiado encarregado do processo de decisão 
de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico. 
Seu papel é ser o elo entre a propriedade (sócios) e a gestão, com o 
objetivo de orientar e supervisionar a relação da gestão com as partes 
interessadas. São conferidos pelos sócios ao Conselho de Adminis-
tração todos os poderes, e em contrapartida, este assume a responsa-
bilidade pela prestação de contas aos sócios.  
As instituições devem ter um Conselho de Administração eleito pelos 
sócios, que detêm a propriedade, mas não podem se desvincular das partes 
interessadas, do objeto social e da sustentabilidade do negócio. As de-
cisões devem ser tomadas sempre com foco no interesse da instituição, 
independentemente da relação dos Conselheiros com aqueles que os ele-
geram como membros do Conselho de Administração.
A missão do Conselho de Administração é proteger e valorizar a insti-
tuição, otimizar o retorno dos investimentos, e buscar de forma transpa-
rente o equilíbrio das expectativas das partes interessadas (shareholders e 
stakeholders), garantindo que cada uma receba o retorno desejado confor-
me o vínculo que possui com a instituição. É igualmente função do Con-
selho zelar pelos valores e propósitos da organização, sendo responsável 
em traçar as estratégias e objetivos a serem alcançados. Além disso, para 
a preservação dos interesses da instituição, o Conselho de Administração 
deverá sempre prevenir litígios e administrar conflitos de interesses.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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*Emerson Eugenio de Lima é Advogado especialista em Prevenção de Riscos Legais em Saúde pela 
Harvard University, Presidente da ELP Advogados Especializados em Saúde, Vice-Presidente do IBGS 

Instituto Brasileiro de Governança em Saúde e da ABDS Associação Brasileira de Direito da Saúde, 
Diretor Executivo do Portal SaúdeJur.

Conteúdo originalmente publicado no Anuário Brasileiro de Governança e Acreditação em Saúde (2014) e cedido gentilemente pelo Instituto Brasileiro de 
Governança em Saúde (IBGS) e Instituto Qualisa de Gestão (IQG). Acesse a publicação completa no site www.governancasaude.com.br.

Discussão, Análise e deliberação sobre: 

•	 Estratégia da instituição
•	 Política de Responsabilidades das Partes Interessadas 
•	 Gerenciamento de Risco
•	 Implantação das Práticas de Governança
•	 Segurança do Paciente
•	 Relacionamento com as partes interessadas
•	 Sistemas de controles internos
•	 Escolha da Auditoria Externa e independente
•	 Política de Gestão de Pessoas
•	 Código de Conduta
•	 Apoio e Supervisão da gestão relacionada aos negócios, 
riscos e pessoas
Além disso, as instituições poderão criar Comitês específicos 
e um Conselho Consultivo, para assessorar o Conselho de 
Administração na execução de suas funções. Da mesma for-
ma, pode ser instaurado um Conselho Fiscal, que tem como 
objetivo fiscalizar e aprovar as contas da instituição.
A gestão da instituição deve ser realizada pela Diretoria (ou 
Diretoria Executiva), sendo o Diretor-Presidente o respon-
sável pela gestão da organização e coordenação da Diretoria, 
atuando como elo entre a Diretoria e o Conselho de Admi-
nistração. O Diretor-Presidente ainda é o responsável pela 
execução das diretrizes fixadas pelo Conselho de Administra-
ção, e deve prestar contas de sua gestão ao Conselho, ressal-
tando que o seu dever de comprometimento e lealdade é com 
a instituição.
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Fonte: Estudo “Transparência em movimento – O atual estágio da Governança Corporativa no Brasil” - produzido pela Deloitte (www.deloitte.com.br)

1. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

3. PLANO DE NEGÓCIOS

5. GESTÃO DE RISCOS

7. SUPERVISÃO E CONTROLE 8. GESTÃO DO DESEMPENHO

6. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

4. PROCESSOS E SISTEMAS

2. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

• Plano ontológico – missão, visão e valores
• Código de ética e conduta
• Regimentos internos
• Políticas corporativas – destinação dos resultados e 

dividendos

• Desenvolvimento e acompanhamento da estratégia
• Projeção dos resultados
• Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e 

sustentabilidade
• Modelo de tomada

• Protocolo de gestão de riscos
• Papéis e responsabilidades
• Mapa de riscos e principais indicadores
• Estratégia de resposta e planos de mitigação

• Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria
• Auditoria interna e externa
• Transações com partes relacionadas
• Programa de aderência a normas e regulamentações

• Mandato, competências, nomeação e retribuição dos 
conselheiros e executivos-chave

• Ferramentas de avaliação
• Planos de desenvolvimento
• Planos de sucessão

• Elaboração do formulário de referência
• Divulgação tempestiva de fatos relevantes
• Informação financeira e eventos corporativos
• Relatórios anuais

• Processos, riscos e controles internos
• Governança da tecnologia da informação
• Segurança e integridade da informação
• Processo de planejamento e análise financeira

• Acordo de acionistas
• Estatuto social
• Conselho e seus comitês
• Função de relação com os investidores

AS OITO DIMENSÕES
DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

Incorporar as boas práticas e recomendações sobre governan-
ça à cultura empresarial e dinâmica de negócios sem descui-
dar da gestão estratégica é, sem dúvida, um dos principais 

desafios atualmente impostos às organizações. Os aspectos que 
permitem uma visão integrada da evolução dentro da estrutura 
organizacional, segundo estudo realizado pela Deloitte Brasil.
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APLICANDO LEAN  NA SAÚDE
O interesse no uso do pensamento lean no sistema de saúde 
brasileiro é crescente e o assunto começa a ganhar repercussão, 
seguindo tendências observadas no resto do mundo.
Por Carlos Frederico Pinto e Flávio Battaglia*
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Hoje, grandes centros médicos e instituições de vanguarda na 
Europa, América do Norte e Oceania empreendem grandes ini-
ciativa desenvolvendo e aplicando lean em seus hospitais, centros 
ambulatoriais e sistemas de saúde completos, como na Província 
de Saskatchewan no Canadá, onde todo o sistema de saúde se 
desdobra a partir de uma única estratégia lean. 
Apesar de ainda recente – menos de quinze anos – a utilização 
do lean no sistema de saúde vem trazendo resultados impressio-
nantes, muitas vezes revolucionários, com economia expressiva de 

recursos e saltos de qualidade nos serviços prestados. Os bene-
fícios do lean na saúde envolvem ganhos na segurança dos pro-
cessos, na eliminação de diversas formas de desperdício, jornadas 
clínicas mais rápidas e simples e uma melhor experiência global 
do cuidado prestado. O Sistema de Saúde do Reino Unido (NHS 
– National Health System) e o Sistema de Saúde Canadense 
aplicam o pensamento lean de maneira abrangente como políticas 
e práticas através de toda a sua estrutura há mais de uma década. 
Nos EUA, existem muitas organizações usando lean. 
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HOSPITAL

Massachusetts General Hospital, Boston 
Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland

Mayo Clinic, Rochester, Minnesota 
Cleveland Clinic, Ohio

Ronald Reagan UCLA Medical Center, Los Angeles 
Barnes-Jewish Hospital/Washington University, St. Louis 

New York-Presbyterian University Hospital of Columbia and Cornell, N.Y. 
Duke University Medical Center, Durham, N.C. 

Brigham and Women’s Hospital, Boston 
UPMC-University of Pittsburgh Medical Center 

NYU Langone Medical Center, New York 
Northwestern Memorial Hospital, Chicago 

UCSF Medical Center, San Francisco 
Mount Sinai Medical Center, New York 

Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia 
Indiana University Health, Indianapolis 

University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor 

INÍCIO DOS PRIMEIROS 
EXPERIMENTOS LEAN

(EM ANOS)

> 10
> 10
> 10
> 10
> 6
> 6
> 6
> 4
> 10
> 10
> 6
> 6
> 6
> 6
> 10
> 10
> 10

Tabela 1: Galeria de Honra do “US News & World Report” 2012-2013 dos Melhores Hospitais de Especialidades Médicas dos EUA.

Uma lista de melhores hospitais nos Estados Unidos criou 
uma “Galeria de Honra” para os melhores hospitais de espe-
cialidades. 
A Tabela 1 exibe a lista publicada pelo “US News & World 

Os benefícios mais evidentes da utilização do lean aplicado 
à saúde tratam exatamente dos problemas mais comuns ao 
sistema: longas filas, custos crescentes e diversos tipos de 
desperdício recorrentes em todos os sistemas de saúde que 
conhecemos. Pequenas iniciativas lean são capazes de reduzir 
filas; aumentar a agilidade e a documentação dos processos; 
reduzir erros e custos indiretos (estoques, administração, 
logística); eliminar diversas formas de desperdícios e otimizar 
a utilização dos recursos. Quando lean se torna a estratégia 
organizacional, a transformação pode ser profunda.
O ThedaCare, sistema de saúde com quatro hospitais e mais 
de cinco mil empregados no estado do Wisconsin, EUA é 
uma dessas organizações onde a transformação lean é a base 

Report” em 2012: são 17 hospitais especializados na Gale-
ria de Honra. Todos os hospitais dessa lista estão passando 
por processos de transformação e possuem fortes iniciativas 
utilizando conceitos e técnicas lean.

da estratégia da organização. Com isso o ThedaCare gerou 
até hoje uma economia superior a 27 milhões de dólares. O 
modelo de cuidado colaborativo desenvolvido resultou em 
uma redução de 25% dos custos globais da assistência, com 
100% de satisfação de seus clientes. Da mesma forma, até 
2010, em dois de seus hospitais, 88% dos indicadores de 
qualidade e segurança haviam melhorado, 85% dos indica-
dores de satisfação dos clientes e 83% dos indicadores de 
satisfação dos empregados também melhoraram. E entre 
2008 e 2011 o ThedaCare aumentou em quase 20% a mar-
gem bruta de seu fluxo de caixa . A Tabela 2 (a seguir) exibe 
os resultados do “Cuidado Colaborativo” do ThedaCare 
entre 2006 e 2009.

O Que se Ganha com Lean na Saúde?

RANK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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MEDIDA

Erro na 
Reconciliação 
medicamentosa

Bundles

Satisfação
do Cliente

Tempo de 
permanência 

Custo médio 
por caso (usando 
Medicare RCC)

ERA “PRÉ CUIDADO 
COLABORATIVO” 

(2006)

1,05 por prontuário

38% Pneumonia

68%

3,71 dias

$5,669

FINAL DE 
2007

0,01

100% 
Pneumonia
92,5% ICC

87%

2,96 dias

$4,467
(-21% s. 
2006)

FINAL DE 
2008

Zero

95% 
Pneumonia
85% ICC

90%

3,16 dias

$5,849

2009

Zero

95% 
Pneumonia
92% ICC

4,5 em escala 
até 5 (revisado 

em 2008)

3,01 dias

$5,567

COMPARADO 
A UNIDADES 

SEM “CUIDADO 
COLABORATIVO”

1,25 por prontuário

83% Pneumonia 90%  ICC

3,19

$7,775

Tabela 2: O Collaborative Care do ThedaCare

CATEGORIA

Inventários
Produtividade 
Área ocupada
Lead time
Distância para pessoas
Distância para produtos
Tempo de Setup

RESULTADO DE 2004
(APÓS 2 ANOS DE LEAN)

$ 1.350.000,00
158

22.324
23.082
267.793
272.262
7.744

MÉTRICA

Dólares
Postos de trabalho ganhos

m2
Horas
Passos
Passos
Horas

DIFERENÇA EM 
RELAÇÃO A 2002

Redução 53%
36% realocação
Redução 41%
Redução 65%
Redução 44%
Redução 72%
Redução 82%

Tabela 3. Resultados de 175 Eventos de Melhoria no Virginia Mason Medical Center3

Outra grande instituição norte americana, o Virginia Mason Medical Center (VMMC) de Seattle foi considerado o “Hospital da 
Década” nos EUA. O VMMC é também pioneiro na transformação, e com uma transformação drástica: no inicio dos anos 2000, era 
um hospital deficitário e com uma grave crise institucional após um traumático “erro médico” dentro de suas instalações. Após anos 
de um árduo trabalho aplicando lean, figurou como o melhor hospital geral dos EUA por seis anos consecutivos entre 2006 e 2011 
até ser eleito pelo LeapFrog Group (instituição voltada para a promoção da qualidade em saúde) como o melhor hospital dos EUA. 
O segundo colocado é também o número dois da lista do US News, o John Hopkins, de Baltimore. Na Tabela 3 temos alguns dos 
principais resultados do VMMC ao longo dos últimos anos.
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Resultados impressionantes são vistos também no Children´s 
Hospital de Seattle que, através de redesenho da sua estrutura e 
ganho de capacidade, evitou um gasto de US$ 180 milhões com 
expansão de sua área física . O St. Francis Hospital (Indianapolis) 
vem modificando seus processos na ordem de 3 a 4 mil melhorias 
por ano, gerando uma economia de recursos superior a um milhão 
de dólares anuais . Os ganhos associados ao lean nos hospitais não 
estão limitados à economia de recursos, mas impactam diretamen-
te na segurança dos processos e na qualidade dos serviços. 
O Sistema de Saúde do Reino Unido (NHS UK) vem utilizan-
do estratégias lean também há mais de uma década com impacto 
em toda a cadeia produtiva da saúde, projetos envolvendo os 
hospitais de emergência, garantem hoje que 99% dos pacientes 
sejam atendidos, tratados e liberados ou internados em até 4 
horas . Os tempos de espera para acesso a especialistas reduzi-
ram de 20 semanas para 36 horas; houve uma redução de 7,8% 
no período médio de internação; 33% de redução do cancela-
mento de cirurgias cardiotorácicas eletivas; e milhões de Libras 
economizadas em investimentos desnecessários, apenas com a 
melhoria dos fluxos e dos processos assistenciais .

Lean na Saúde no Brasil
O entendimento sobre como aplicar lean tem evoluído bastante 
nos últimos anos e, especialmente na área da saúde, essa evolu-
ção tem se dado de maneira bastante consistente. O aprendizado 
gerado a partir de experiências em outros setores tem tornando 
possível acelerar o processo de transformação em hospitais e 
clínicas médicas, o que significa que estamos sendo capazes 
de alcançar resultados relevantes em espaços de tempo muito 
menores. Mas ainda são poucos e isolados os casos de sucesso no 
Brasil, principalmente porque o grau de sensibilização dos ges-
tores ainda é baixo e o conhecimento ainda é escasso. Existem 
iniciativas consistentes de transformação, mas ainda encontram-
-se restritas a poucas instituições pioneiras. 
Algumas dessas experiências brasileiras foram compartilhadas no 
1o Lean Summit Saúde, realizado pelo Lean Institute Brasil no 
final de 2013 em São Paulo. O evento, especialmente dedicado ao 
tema, contou com a presença de palestrantes internacionais e casos 
brasileiros de implementação: Hospital São Camilo (São Paulo), 
Hospital São Francisco (Ribeirão Preto) e Instituto de Oncolo-
gia do Vale (IOV), cuja experiência e resultados encontram-se 
brevemente relatados a seguir. Existem também alguns grupos de 
estudos ligados a universidades (como o GIGs, envolvendo USP, 
UNESP e UNICAMP), além de alguns hospitais com projetos 
em andamento. Ainda estamos em um estágio de sensibilização, 

em que as primeiras iniciativas começam a demonstrar o potencial 
de aplicação. Para avançarmos, será necessário conectar esforços 
e criarmos oportunidades de aprendizagem para que experiências 
pioneiras possam inspirar novas iniciativas. 
A essência do pensamento lean é a contínua eliminação das 
atividades desnecessárias, os desperdícios, que permeiam pra-
ticamente todos os tipos de processos, assistenciais, de suporte 
e administrativos. Se formos capazes de eliminar o esforço 
desnecessário, haverá mais tempo e recursos disponíveis para as 
coisas realmente importantes. Eliminar desperdícios significa ser 
capaz de deixar de fazer o que é irrelevante, liberando capacida-
de de trabalho para aprimorar aquilo que realmente interessa: a 
segurança do paciente e a qualidade do cuidado. Talvez seja isso 
que esteja faltando na complexa equação para sermos mais ágeis, 
eficientes e eficazes, ao mesmo tempo em que reduzimos custos 
e melhoramos o ambiente de trabalho.
Frente aos enormes dos desafios que o estado atual da gestão em 
saúde nos coloca, acreditamos que os conceitos e técnicas lean 
precisam, rapidamente, começar a fazer parte do repertório dos 
gestores e das equipes da linha de frente dentro de nossos hospitais 
e serviços de saúde. Se não repensarmos drasticamente a maneira 
como organizamos o trabalho, promovemos melhorias, resolvemos 
problemas e desenvolvemos pessoas, a solução para todos os nossos 
males será sempre “mais recursos”. O que realmente precisamos é de 
“mais gestão”, “mais gente pensando” e “menos desperdícios”.
Com o objetivo de ilustrar o potencial de aplicação do lean na 
saúde, reunimos algumas informações sobre a experiência do 
Instituto de Oncologia do Vale (IOV), que começou sua jornada 
há alguns anos e vem colhendo sólidos resultados. 

A Experiência do Grupo IOV
O Grupo IOV começou sua jornada lean em 2008 e muitos pro-
jetos já foram executados desde então, com ganhos expressivos em 
capacidade operacional e eficiência. A Tabela 4 exibe os principais 
resultados do IOV nos últimos anos. No início de sua jornada, o 
IOV executava procedimentos para mais ou menos 70 pacientes 
por dia. Hoje, realiza para aproximadamente 200 pacientes por 
dia, com praticamente a mesma quantidade de recursos alocados. 
Não houve expansão das instalações, o crescimento de pessoal 
foi em torno de 12%, mas as horas extras caíram aproximada-
mente 40% entre 2010 e 2012. A segurança dos serviços também 
aumentou substancialmente, com redução de eventos sentinela na 
ordem de 75% e redução dos riscos associados aos procedimentos 
executados superior a 50%. Segue a tabela com resumo dos resul-
tados alcançados no IOV desde 2009.
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JORNADA LEAN NO IOV: COMO CRIAMOS VALOR ATÉ AQUI
Segurança (redução de eventos sentinela)

Agilidade (sistema público)
Eliminação de desperdício em movimento e transporte

Eliminação de desperdício em horas através da eliminação de 
tarefas, movimento, etc.

Ganho de produtividade anual por colaborador
Redução de horas extras 

Redução do consumo de energia elétrica
Estoques

Ganho de capacidade associada aos projetos 

Menos 75 % (2010-2012)
90% dos casos novos atendidos em até 15 dias

18.000 km (acumulado)
13.000 horas por ano, ou 
6,25 postos de trabalho
12 dias por ano (5,4%)

Menos 40 % (entre 2010 e 2012)
Menos 16 % (2013)

Menos 70 % (entre 2009 e 2013)
Aproximadamente 170 % (entre 2008 e 2013)

Tabela 4: Criando Valor no IOV.

A Promessa do Lean na Saúde 
Da mesma forma que a adaptação do “Sistema Toyota de Pro-
dução” para o conceito de “manufatura lean” demandou tempo, 
esforço e vem evoluindo na maioria das manufaturas que o 
adotaram, a adaptação do lean ao sistema de saúde também vem 
evoluindo e se tornando cada vez mais evidente como estratégia 
organizacional e não apenas um conjunto de ferramentas opera-
cionais. Os benefícios do lean são facilmente visíveis em peque-
nos projetos localizados, como usualmente vistos em unidades 
cirúrgicas ou prontos socorros, mas seus benefícios reais surgem 
na integração do sistema de gestão da organização através dos 
conceitos fundamentais do pensamento lean aplicado à saúde. 
Após a publicação do artigo de John Toussaint redefinindo os 
conceitos usuais do lean para seis conceitos aplicados à saúde ; 
criamos uma imagem que procura transmitir mais claramente 
como eles funcionam: integrados em uma rede, em um sistema 
completamente interdependente, como na Figura 1.

Princípio 1: Criar Valor para o Cliente
Definir valor num serviço de saúde pode ser algo subjetivo, 
principalmente sob a perspectiva do cliente. Mesmo que muitas 
coisas deem “errado” durante seu processo assistencial (como 
infecções hospitalares, TVP, erros de medicação e procedimen-
tos), o paciente pode se sentir absolutamente satisfeito com o 
serviço prestado – envolvendo-se positivamente com a experiên-
cia do cuidado. No IOV foi adotado o conceito de “Experiência 
do Cuidado Perfeito”, usando-se as Seis Dimensões do Cuidado 
(do Institute of Medicine, EUA): o cuidado seguro; eficien-
te; eficaz, ágil; centrado do cliente (que é um dos principais 
responsáveis pela “experiência perfeita”); e justo. Hoje, todas 
as iniciativas no IOV envolvem a “voz do cliente” – ou aquilo 
que realmente é importante para ele: a segurança nos processos 
assim como as outras quatro dimensões. A percepção de valor 
também se dá identificando-se o que não é necessário no pro-
cesso, ou o que é retrabalho, ou defeito; ou movimento desneces-
sário. Separar “valor para o cliente” do “desperdício no processo” 
melhora não só a qualidade do cuidado, mas também reduz os 
custos assistenciais, eliminando centenas de etapas não críticas 
ou desconectadas dos processos essenciais, criando atrasos, filas e 
descontentamento.

Princípio 2: Atitude de Melhoria Contínua
Existem apenas quatro motivos para modificarmos um processo: 
facilitar, melhorar, agilizar ou barateá-lo. E há uma ordem de 
prioridade. As pessoas em geral não gostam de mudanças, mas 
lean é sobre mudança, mas mudanças que valham o esforço. Ao 
longo dos anos, muito daquilo que chamamos de melhorias nos 
processos são apenas etapas adicionais, custos extras e pouquíssi-
mos benefícios reais para os clientes, sem aumentar a segurança, 
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sem mais agilidade ou sem reduzir o custo do serviço. Se uma 
mudança não contemplar um dos quatro motivos acima, ela não 
vale a pena. A mudança para melhor envolve toda a organização, 
e acontece de forma transversal: do topo até a linha de frente. 
Todos precisam estar envolvidos na eliminação dos defeitos, dos 
reprocessamentos; e da eliminação dos desperdícios para melho-
rar a experiência do cuidado. A principal ferramenta utilizada 
no IOV foi o “Mapeamento do Fluxo de Valor”, uma forma 
adaptada do “Ciclo do PDCA” voltada a identificar desperdícios 
associados aos principais fluxos do sistema de saúde: dos pacien-
tes; dos médicos; dos recursos; do ambiente; e dos equipamentos, 
materiais e medicamentos.

Princípio 3: Unidade de Propósito
Uma das grandes decepções com projetos de melhoria é que eles 
“não dão o resultado esperado”; às vezes ouvimos isso também 
sobre o processo de acreditação. Muito dessa impressão negativa 
está associada a um problema de alinhamento estratégico. Uma 
organização precisa de não só um objetivo – ou meta – estra-
tégico, mas principalmente de orientação estratégica. No IOV 
nenhum projeto ou ação de melhoria pode ser executado se não 
estiver claro o objetivo e a métrica a ser alcançada. E esse objeti-
vo precisa estar alinhado ao menos a uma das seis dimensões do 
cuidado. Ao longo dos anos desenvolvemos também alinhamen-
tos e metas específicas para ciclos anuais ou bianuais – dessa 
forma – iniciativas importantes, mas que não estejam ligadas ao 
ciclo atual, não serão aprovadas. A Unidade de Propósito é tam-
bém uma forma de eliminar desperdício. Não alocamos recursos 
em projetos não alinhados, não gastamos energia com ideias que 
não deixem claro o benefício – e isso vale também para a opera-
ção diária: todas as tarefas diárias precisam ser relevantes para o 

objetivo estratégico, todas devem nos levar ao nosso destino. Isso 
é o que em lean chamamos de “Norte Verdadeiro”, ou o objetivo 
real de uma organização e de seus colaboradores; o motivo fun-
damental que nos faz sair de casa cedo todos os dias.

Princípio 4: Respeito pelas Pessoas
Defeitos nos processos podem muitas vezes ser genericamente 
chamado de “erros médicos”, eventualmente podendo ser letais. 
Um processo que produz muitos erros foi desenvolvido para 
produzir muitos erros. 94% dos erros pertencem aos processos, 
apenas 4% são provocados pelas pessoas envolvidas ou por 
variação especial nos processos . Respeitar as pessoas é com-
preender que um erro num procedimento ou numa medicação 
normalmente está associado a uma longa sequência de pequenos 
erros que foram ignorados ou nem sequer foram identificados. 
Criar processos seguros e um ambiente de trabalho seguro é um 
dos pilares do pensamento lean. É por onde a melhoria contínua 
deve começar: pela segurança de todos. Criar um ambiente onde 
a segurança é prioridade envolve uma mudança cultural em 
todos os níveis dentro de uma organização: da manutenção geral 
ao Diretor Geral. Isso significa criar um ambiente onde a comu-
nicação possa ser aberta e transversal, em que as equipes possam 
socializar seus problemas, seus erros e o aprendizado envolvido 
(a melhoria contínua), onde todos sejam tratados com respeito.

Princípio 5: Lean é Visual
Uma das melhores formas de se melhorar um processo, reduzir 
seus riscos e eliminar seus desperdícios é tornar os problemas vi-
síveis. No IOV foi aumentada em muito a capacidade de indiví-
duos e equipes em resolver problemas, tornando processos mais 

Carlos Frederico Pinto é Diretor Executivo do
Grupo IOV - Instituto de Oncologia do Vale
Email: carlosfpinto@iov.com.br

Flávio Battaglia é Gerente de Projetos do Lean Institute Brasil
Email: flavio@lean.org.br



Agosto 2014 | Revista Administrador Hospitalar - 65

seguros e estáveis. Atualmente, todos os problemas são postados 
em um quadro visível para todos no IOV: clientes, colaborado-
res, acompanhantes, visitantes e fornecedores. Desde 2010, mais 
de 700 problemas foram identificados e tratados, e outras 400 
boas ideias foram adotadas. Muitos processos também contam 
com apoios visuais, guias que facilitam a execução e a qualidade 
da assistência.

Princípio 6: Lean é Padronização com 
Flexibilidade
Um dos grandes problemas do sistema de saúde é sua instabili-
dade. Prontos socorros costumam lotar nas segundas feiras e têm 
uma demanda significativamente maior nos períodos de outono 
e inverno (com as queixas gripais ou alérgicas). Entender essa 
variabilidade e ser capaz de criar mecanismos para estabilizar 
e suavizar os processos é um dos maiores desafios do sistema 
como um todo.  Da mesma forma, serviços não padronizados 
não produzem resultados consistentes. Ser capaz de definir pa-
drões sustentáveis – que façam sentido para todos – e ao mesmo 
tempo criar flexibilidade para que esses padrões continuem 
a melhorar é último desafio. O paradoxo é que, ao reduzir a 
variabilidade dos processos, o tornamos não só mais confiáveis, 
mas também mais flexíveis: muitas das tarefas, hoje no IOV, 
podem ser realizadas por diferentes pessoas, com auxílios visuais 
e processos simplificados, fáceis de serem entendidos e seguidos. 
São padrões que estabilizam processos, aumentam a capacidade 
produtiva e criam espaço para novas mudanças – cada vez mais 
flexíveis, cada vez melhores.

Conclusão
Existe uma enorme janela de oportunidade para a aplicação dos 
conceitos e técnicas lean na área da saúde e estamos cada vez mais 
convencidos de que este corpo de conhecimento será um importan-
te catalizador para a transformação da gestão em saúde no Brasil. 
Precisamos de um sistema de saúde que erre menos, que custe 
menos, que desperdice menos, que entenda as reais necessidades 
dos seus clientes, capaz de entregar aquilo que ele deseja. Aplicar 
o pensamento lean é uma alternativa inovadora e comprovada-
mente eficaz para se enxergar e resolver os problemas através de 
suas causas profundas. Adicionar mais recursos (materiais, tec-
nológicos, financeiros ou humanos) não é a melhor maneira de 
agir quando se está diante de um processo “quebrado”, onde os 
recursos existentes são mal utilizados, consumidos por desperdí-
cios de diversas naturezas.
À medida que os resultados das primeiras experiências começam 
a se consolidar no Brasil, temos a nítida impressão de estar dian-
te de uma grande e possível transformação. Mudanças concretas, 
profundas, práticas e relativamente simples podem fazer a dife-
rença na vida de milhares de pacientes e profissionais da área da 
saúde. Trata-se de uma jornada desafiadora, implica mudanças 
expressivas na maneira como envolvemos as pessoas através dos 
diversos níveis organizacionais – do presidente ao assistente de 
portaria – na solução dos desafios técnicos, gerenciais e humanos 
do dia-a-dia. Talvez sejam esses os ingredientes necessários 
para reequilibrarmos a complexa equação diante da maioria das 
organizações e dos profissionais de saúde no Brasil. Lean pode 
ajudar, e muito.
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PRÓXIMA EDIÇÃO

CONHEÇA OS TEMAS QUE SERÃO DESTAQUES NAS PRÓXIMAS 
EDIÇÕES DA REVISTA ADMINISTRADOR HOSPITALAR

3 Enfermagem Século XXI – Mais soberania, mais poder de decisão.

3 Passando o bastão – Quando uma nova geração assume o comando do hospital.

3 Práticas de prevenção e controle de infecções no âmbito hospitalar.

3 Diminuindo Riscos na Gestão com a Engenharia Hospitalar.

3 Hospital em Nuvem – Integração, mobilidade e redução de custos.

3 Ambulâncias, Helicópteros e Drones – O desafio das grandes cidades.

3 Os desafios da Residência Médica.



Agosto 2014 | Revista Administrador Hospitalar - 67



68 - Revista Administrador Hospitalar | Agosto 2014


