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RESUMO 

 

Este trabalho investiga a utilização da Visão Baseada em Recursos, tendo por 

objetivo propor um modelo de gestão de pessoas que atenda a exigibilidade da 

qualidade de prestação de serviços à saúde. São observadas as relações de 

trabalho nesses serviços nas diversas modalidades, a sistematização do 

conhecimento sobre os elementos que figuram na gestão de pessoas e a verificação 

da necessidade de Gestão Operacional e Estratégica de Pessoas para 

trabalhadores das Instituições de Saúde Hospitalares Públicas. Trata-se de pesquisa 

de natureza empírico-exploratória, apoiada em múltiplos casos de hospitais públicos, 

entrevistando e registrando fatos observados nos locais pesquisados, aplicando-se o 

Protocolo de Observações. Para atingir o objetivo principal, são utilizados os 

fundamentos das obras de Marras (2001; 2003 e 2005): Relações Trabalhistas no 

Brasil: administração e estratégia; Administração de Recursos Humanos: do 

operacional ao estratégico; e Gestão de Pessoas em Empresas Inovadoras, 

respectivamente. Além das observações participantes, utilizaram-se entrevistas e 

questionários com os usuários e profissionais dos hospitais, com instrumentos 

adaptados para o contexto da instituição e dado tratamento estatístico para análise 

dos resultados, que se apresentam em tabelas para melhor visualização dos dados 

e análise. A Gestão de Pessoas nas ISHP permanecem no modelo tradicional e 

longe de qualquer movimento que possa torná-la estratégica. O nível de satisfação 

dos pacientes para com os profissionais de saúde é ótimo, mas quanto aos recursos 

e infra-estrutura, é baixo. Os profissionais de saúde na quase sua totalidade 

trabalham por vocação, espírito de humanização e por acharem gratificante, embora 

o nível de insatisfação com a remuneração recebida seja elevado. 

  

 

Palavras-chave: Visão Baseada em Recursos; operacional; estratégia; gestão de 

pessoas; profissionais de saúde; hospitais públicos. 

 

 



    

 

ABSTRACT 

 

This study investigates the use of the Vision Based on Resources, with the 

aim of proposing a model for the management of people who meet the enforceability 

of the quality of provision of services to health. They are observed relationships of 

these services work in different ways, the systematization of knowledge about the 

elements contained in the management of people and verification of the need for 

Strategic and Operational Management of People for employees of the institutions of 

Public Health Hospital. It is empirical research and exploratory in nature, supported 

on multiple cases of public hospitals, interviewing and recording facts observed in the 

places searched, according to the Protocol of Remarks. To achieve the main 

objective, used the basis of works of Marras (2001, 2003 and 2005): Labor Relations 

in Brazil: management and strategy; Human Resources Administration: from 

operational to strategic and Managing People in Business Innovative, respectively. In 

addition to the comments participants, it is used questionnaires and interviews with 

users and professionals in hospitals, with instruments adapted to the context of the 

institution and given treatment for statistical analysis of the results, which are 

presented in tables for better visualization of data and analysis. The Managing 

People in ISHP remain in the traditional model and away from any move that could 

make it strategically. The level of satisfaction of patients to the health professionals is 

great, but on the resources and infrastructure, is low. The health care professionals 

in almost all its work by vocation, spirit of humanization and by feel gratifying, but the 

level of dissatisfaction with the pay received is high. 

 

Keywords: Vision Based on Resources; operational; strategy; management of 

people; health professionals; public hospitals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Novas tecnologias, novos equipamentos, novos hábitos e novas formas de 

utilização dos recursos alteram, dia-a-dia, a vida dos diversos departamentos 

hospitalares públicos. Isso faz com que novas exigências sejam apresentadas aos 

administradores de RH os quais fazem parte de uma profissão em ascensão, ainda 

pouco valorizada e reconhecida, na qual o estudo universitário e a filiação formal a 

associações profissionais tornam-se cada vez mais importantes. Dessa forma, os 

desafios da gestão estratégica de pessoas nos hospitais públicos exigem amplos 

conhecimentos cada vez mais especializados para as tomadas de decisão, tais 

como: administração, informática, ciências políticas, economia, finanças, teorias 

organizacionais, comunicação e relacionamento humano.  

 

Segundo Alpersted (1998), ao serem consideradas as questões para 

produção e distribuição de produtos e serviços, é bom lembrar que existem dois 

sistemas fundamentais: de um lado, aquelas questões relacionadas com o sistema 

de produção de RH – a formação/preparação para o trabalho – de outro, as 

questões relativas ao sistema de utilização de Recursos Humanos – a gestão do 

trabalho. Refletindo acerca do impacto no âmbito da gestão hospitalar no que tange 

à administração do futuro, é necessária uma reflexão crítica dessas práticas 

modernas de gestão, especialmente a partir de um paralelo entre elas e as teorias 

administrativas tradicionais.  

 

Em que pese o fato de indicadores serem vitais quando da avaliação de 

qualquer processo ou serviço, comenta Ulrich (1998) que os profissionais de RH, 

muitas vezes, são os piores inimigos de si mesmos quando se trata de 

administração do desempenho, salientando que, embora esses profissionais 

concebam e defendam o processo de administração do desempenho de sua 

organização, geralmente, não conseguem aplicá-lo ao seu próprio departamento, 

pois, como profissionais, eles são percebidos como bons teóricos da gestão do 

desempenho individual, bons oradores quando o tema é a gestão do desempenho 

de equipes, embora nem sempre sejam muito efetivos quando o tema envolve 

medições em seu próprio trabalho ou processo. 



    

 

14 

 

As políticas de RH representam escolhas sobre cursos de ação e 

procedimentos que interessam à razão pública e a determinadas moções de bem-

estar público, social, econômico e de boa convivência, que se relacionam com a 

regulação assim distribuída: 

• do conjunto e do perfil de RH oferecido pelos prestadores aos usuários dos 

serviços, que definem em grande parte, a qualidade, efetividade, oportunidade, 

assim como o acesso real da população aos serviços de saúde; 

• das oportunidades de trabalho, salários e remuneração, incentivos, 

oportunidades de carreira e de formação avançada oferecida pelos empregadores 

aos trabalhadores; 

• das oportunidades educacionais e de acesso às profissões, no sentido 

individual e coletivo, oferecidos pelas instituições formadoras dos futuros 

profissionais. 

 

Este trabalho se circunscreve aos Hospitais Públicos, contemplando alguns 

grupos ou categorias ocupacionais, dentre eles, médicos, enfermeiros e 

administradores. Nele, é estudado o RH em Instituições de Saúde Hospitalares 

Públicas (ISHP), adotando-se o enfoque gerencial com alguns grupos de 

trabalhadores da área técnica-profissional e administrativa, fundamentado, 

principalmente, nas pesquisas bibliográficas de autores e leis reguladoras emitidas 

por órgãos do Ministério da Saúde, controlador e gestor do SUS que, de acordo com 

o inciso I do art. 198 da Constituição Federal (1988), atende ao Princípio da Direção 

Única em cada esfera de Governo Municipal, Estadual e Federal.  

 

Os administradores da área hospitalar e o do Sistema de Saúde integram o 

time de profissionais responsáveis pela organização da atenção à saúde para 

população definida, com escassos recursos impostos pela situação atual. O 

crescimento dos gastos com os cuidados de saúde e o questionamento para o uso 

racional dos recursos têm estimulado o debate, e fornecido as condições para o 

surgimento de propostas de implantação de estratégias para melhorar a qualidade 

da atenção à saúde, criando-se uma demanda sem precedentes para o 

conhecimento epidemiológico.  
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Para atender a demanda atual na área de saúde, este trabalho propõe um 

modelo estratégico de pessoas para as ISHP, partindo-se da caracterização do tipo 

de hospital escolhido à pesquisa a qual focará e relacionará, no curso do 

desenvolvimento do trabalho, estratégias e pessoas representadas por profissionais 

do hospital e seus usuários. Algumas sinalizações, embora tímidas no campo 

prático, começam a aparecer na área gerencial, donde a rigidez dos modelos 

tradicionais vem sendo gradativamente substituída por formas mais condizentes com 

os dias atuais, de contribuição à sociedade.  

 

Falhas e omissões que ocorriam desde 1975, segundo Nogueira (1983), 

ocorrem ainda hoje nas ISHP que, por conseqüência, influenciam na qualidade da 

assistência à saúde prestada à população, no nível de satisfação dos clientes, na 

imagem e, por fim, no lucro e/ou resultado obtidos. 

 

O tema deste trabalho caracteriza-se como o estudo da estratégia em gestão 

de pessoas, a partir da aplicação de observações participantes em Instituições de 

Saúde Hospitalares Públicas.  

  

 
1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Como exposto no item anterior, gestão de ISHP depende muito de uma 

gestão eficaz de Recursos Humanos, de forma integrada e valorizada dentro da 

estrutura desse tipo de Instituição. 

  

Por todos os seus apelos, as ISHP se tornaram extremamente operacionais e 

continuam assim até hoje, em detrimento de uma melhoria de qualidade na 

prestação de serviços à saúde dos clientes. Não é sem motivos que esses apelos 

sejam explorados pelos hospitais particulares, em maior número do que os públicos, 

os quais procuram vender, através concorrência injusta , seus serviços médicos 

hospitalares para os usuários de pouca condição financeira. 
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1.2 QUESTÃO PRINCIPAL DA PESQUISA  

 

A fim de dirigir a realização do estudo, foi colocada a seguinte questão 

principal de pesquisa: Como os recursos humanos poderão contribuir com as ISHP, 

objetivando uma prestação de serviços de assistência à saúde de seus usuários 

com mais eficiência e eficácia? 

 

Partindo da premissa que as ISHP são de alta complexidade, tanto no que diz 

respeito à funcionalidade de sua estrutura organizacional, quanto na diversificação 

de valores e especialidades dos seus recursos, principalmente o da sua força de 

trabalho, componentes fundamentais nos serviços prestados aos pacientes internos 

e externos.  

 

O presente trabalho questiona como os profissionais de RH das ISHP podem 

contribuir, de forma integrada e eficaz, para um serviço de assistência à saúde com 

mais qualidade. Qual poder o órgão de RH possui na ISHP? Quais são as 

discrepâncias apontadas pela ISHP e por seus usuários considerando-se as 

percepções reais e os ideais? O modelo tradicional de Gestão de RH poderá ser 

adaptado para um modelo estratégico? Quais legislações específicas do Ministério 

da Saúde e/ou de outros Órgãos da Saúde nacionais e/ou internacionais, que tratam 

da gestão de pessoas, tradicional e/ou estrategicamente nas ISHP? Os serviços 

prestados pelos profissionais de saúde têm um nível de satisfação satisfatório? 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Este trabalho, que pretende colaborar para o aprofundamento do 

conhecimento sobre o gerenciamento dos Recursos Humanos nas Instituições de 

Saúde Hospitalares Públicas, tem como objetivo principal propor um modelo 

estratégico de gestão de pessoas que atenda a exigibilidade da qualidade de 

prestação de serviços à saúde nesse tipo de organização. 
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O estudo foi conduzido a partir de levantamento bibliográfico e realização de 

pesquisa empírica e exploratória, com a finalidade de observar o fenômeno de 

maneira abrangente, descobrir novos aspectos importantes e gerar novas hipóteses, 

contribuindo para o desenvolvimento de um corpo de conhecimento mais completo a 

respeito da implementação e utilização da gestão estratégica em Hospitais Públicos.  

 

Em seu levantamento bibliográfico, este trabalho apresenta conceitos 

relacionados à Visão Baseada em Recursos, gestão operacional, gestão estratégica, 

gestão de pessoas e tipos de ISHP, bem como apresenta , de forma específica, uma 

Proposta de Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas, proporcionando maior 

importância ao órgão de RH. Este é que cuida do ativo mais valioso da empresa – 

seus funcionários que, por sua vez, são responsáveis pela tarefa de salvar vidas, 

minimizar sofrimentos, proporcionar conforto físico, eliminar dores, dentre outras. 

 

São apresentados, ainda, levantamento e sistematização de benefícios e 

possíveis dificuldades por que passam essas instituições, tais como encontrados na 

literatura e em artigos de revistas de órgãos de estudo e pesquisa especializados no 

tema gestão de saúde hospitalar, a fim de se estabelecer um quadro de referências 

para o estudo.  

 

Na pesquisa empírica realizada, este trabalho procura identificar e analisar, 

através do método de estudos de casos em três hospitais públicos, aspectos 

relacionados ao processo de escolha, implementação e utilização do modelo de 

gestão proposto.  

 

Para limitar o escopo do trabalho, a pesquisa de campo foi restrita a dois 

hospitais públicos de porte médio e um de porte grande que, apesar de diferentes no 

tamanho e na capacidade de atendimento, possuem os mesmos tipos de problemas 

e sujeitos às mesmas leis emanadas pelo Ministério da Saúde.  

 

Inseridas em um ambiente instável, de alta complexidade, constantes 

mutações e transformações de pessoas que possuem o domínio do saber médico, 

de saúde ou administrativo (auxiliares e técnicos) e tecnologias, as Instituições de 

Saúde Hospitalares Públicas normalmente buscam o comprometimento e 
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entendimento de seus profissionais para a consecução de resultados que, em última 

instância, pode significar salvar vidas.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral, o trabalho espera atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Observar as relações pessoais de trabalho no serviço de assistência prestada 

à saúde nas suas diversas modalidades nas ISHP; 

b) Ampliar o conhecimento sobre os elementos das ISHP que figuram na gestão 

de pessoas para atuação flexível num ambiente em constante mutação 

tecnológica; 

c) Verificar a necessidade de Gestão Operacional e Estratégica de Pessoas 

específicas para os trabalhadores da ISHP. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

Em virtude do tipo de administração de RH exercida pelas ISHP brasileiras 

até os dias atuais, o qual remonta ao século XVI com a criação do primeiro hospital 

público denominado Santa Casa de Misericórdia, este trabalho pretende propor um 

modelo estratégico de gestão de pessoas que atenda a exigibilidade da qualidade 

do serviço oferecido à saúde.   

 

O hospital é uma instituição reconhecida, mundialmente, por sua alta 

complexidade estrutural e funcional. Nele, os médicos ocupam, normalmente, 

funções que deveriam, por lei, ser lotadas por trabalhadores graduados em 

administração hospitalar, de preferência com curso de pós-graduação. Além disso, o 

órgão de RH é confinado a atividades pouco significativas, tradicionais e de 

supervisão das diretrizes internas.  

 

Apesar de a medicina alcançar progressos rapidamente, dia-a-dia, desde o 

final da década de 1960 e, assim, as ISHP tornarem-se mais complexas; estas, por 
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sua vez, carecem de alguma mudança de gestão na área de RH atuante para um 

desempenho mais eficaz em todos os níveis. 

 

O profissional graduado em administração, mesmo sendo especializado em 

Administração Hospitalar não tem sido valorizado para ocupar o cargo de gestor de 

RH e outros nas ISHP. Os Recursos Humanos, em todos os níveis hierárquicos 

dessa instituição e demais clientes internos e externos, permanecem dependentes 

de um órgão interno de RH o qual tem limitações para executar tarefas meramente 

tradicionais, como simples coadjuvantes da Administração-Geral. 

 

Baseando-se nestes aspectos, e valorizando a necessidade de uma 

investigação das características de uma ISHP, foi definida a escolha da temática 

Gestão  Estratégica de Pessoas como foco central de estudo na pesquisa. Percebe-

se que algo precisa ser efetivado nessas instituições, no sentido de uma gestão de 

forma integrada e humanizada em prol dos pacientes.  

   

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS DO ESTUDO 

 

Dentre as contribuições previstas do estudo, podem ser citadas: 

§ Proposta de um modelo de Gestão Estratégica de Pessoas para as ISHP; 

§ No âmbito acadêmico, o estudo será útil através da reunião bibliográfica 

apresentada a respeito da gestão operacional e estratégica de pessoas nas 

ISHP e da sua sistematização; 

§ As questões pesquisadas poderão constituir uma ferramenta para as tomadas 

de decisões operacionais e estratégicas nas ISHP; 

§ Identificar necessidades de decisões estratégicas a serem tomadas pela alta 

cúpula das ISHP, no sentido que seja valorizada a atuação dos 

administradores hospitalares os quais exercem diversas funções, inclusive a 

de gestão de RH; 

§ O resultado deste trabalho poderá ser implementado nas ISHP e em outras 

de natureza diferente, de forma adaptativa, podendo também servir de 

referências para novos estudos, considerando-se a escassez de obras que 

tratem dessa área de conhecimento organizacional voltado para a saúde; 
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§ Este estudo poderá agregar ao campo do comportamento organizacional uma 

reflexão em torno do termo resiliência, e sua aplicabilidade na gestão de RH. 

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Para atingir o objetivo proposto, esta dissertação está estruturada, além deste 

capítulo introdutório, em mais cinco capítulos, partindo-se da Visão Baseada em 

Recursos, passando pelo operacional e chegando ao estratégico, conforme a seguir: 

 

Capítulo 2: Gestão de Pessoas. Onde são abordados conceitos, ensinamentos e 

sugestões de autores diversos sobre recursos humanos e sua aplicação, Gestão 

Operacional e Gestão Estratégica de RH em organizações de saúde hospitalar, 

fundamentando esses assuntos para melhor desenvolvimento do capítulo seguinte a 

respeito das ISHP; 

 

Capítulo 3: As Instituições de Saúde Hospitalares Públicas. Aqui são descritos 

detalhes relativos aos vários tipos dessa organização e suas unidades internas 

médico-hospitalares e de apoio, suas características, porte, força de trabalho, perfil, 

atribuições e atividades – conforme leis elaboradas e publicadas pelo Ministério da 

Saúde; 

 

Capítulo 4: Gestão de Pessoas nas Instituições de Saúde Hospitalares Públicas. 

Onde são tratados os conhecimentos teóricos dos capítulos anteriores, a fim de 

embasar a temática, focando-se alguns sistemas e subsistemas de gestão de RH e 

assistencial; 

 

Capítulo 5: Metodologia da Pesquisa, onde é definida e justificada a metodologia 

utilizada para a pesquisa, apresentando-se a triangulação das evidências, dos 

resultados do trabalho, análise dos aspectos metodológicos da pesquisa, tratando 

do método aplicado que fora baseado em um estudo através de pesquisa do tipo 

qualitativa, bibliográfica e documental e como recurso para apurar evidências e as 

observações participantes de campo. Ele detalha a forma de coleta dos dados e 

fornece informações sobre as ISHP; 
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Capítulo 6: Apresentação e Análise dos Resultados;  

 

Conclusão do Trabalho e Recomendações para Futuros Trabalhos, onde algumas 

considerações finais são acrescentadas, propondo novos estudos e sugestões para 

novas pesquisas, como conseqüência das informações apresentadas nos capítulos 

anteriores. Nessa parte, são formulados comentários e opiniões sobre os resultados 

do cenário estudado e são indicadas sugestões e propostas para continuidade dos 

estudos, respeitando-se os limites do objeto estudado. 
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2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

Este capítulo trata do campo de gestão de pessoas com foco em temas do 

operacional e estratégico, a partir da Visão Baseada em Recursos. Segundo Marras 

(2005, p. 22), a Gestão de Pessoas nas organizações é “aquela implementada pelas 

organizações com o objetivo principal de prestar serviços à própria empresa para 

suprir suas necessidades operacionais e, também, para atender a suas exigências 

legais” e, ainda, Marras (2005, p. 104), diz que “a Gestão de Pessoas é aquela 

responsável pelas políticas de bem-estar dos trabalhadores”. 

 

 

2.1 VISÃO BASEADA EM RECURSOS (VBR) 

 

A VBR propõe que os recursos devem ser unidades de análise e o foco da 

estratégia, estudando o tema e o interpretando à luz da estrutura teórica da VBR ao 

explorar as implicações teóricas aplicadas. Nessa visão, a área operacional das 

empresas gera grande quantidade de recursos qualificados como fonte de vantagem 

competitiva, ampliando o debate entre eficiência operacional e estratégica a outro 

nível. Essa área de operações pode assumir um papel muito mais relevante, e a 

estratégia de operações pode ser uma direcionadora da estratégia da empresa 

(PADILHA, 2007). 

 

Wernefelt (1984) afirma: “A teoria da VBR surgiu com o objetivo de 

desenvolver ferramentas para analisar a posição da empresa em relação aos 

recursos por ela utilizados e, a partir de análise, propor opções de estratégias a 

serem seguidas”.  Segundo a VBR, o desempenho de uma ISHP pode ser explicado 

pela maneira como ela lida com os seus Recursos Humanos.  

 

Os recursos humanos constituem os ativos (trabalhadores, capacidades, 

processos organizacionais, atributos da empresa, informações e conhecimento) 

controlados pela empresa e que a permite conceber e programar estratégias que 

melhorem sua eficiência e efetividade. Complementando o raciocínio do assunto, 

são esclarecedoras as palavras de Cano e Roch (1997, p. 311): “Os recursos 
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humanos dos hospitais que trabalham na área da saúde supõe-se aproximadamente 

70% do efetivo total do hospital”. 

 

As questões internas às empresas que explicariam seu sucesso constituem o 

foco da análise da VRB, uma linha de pensamento estratégico que vem merecendo 

atenção dos pesquisadores, em especial a partir da década de 90, embora alguns 

dos seus conceitos básicos, tais como competências e recursos, estejam em 

discussão desde a década de 60 (WERNEFELT, 1984). 

 

Cada ISHP, independente de porte, opera sob influência dos mais variados 

aspectos e, nessa realidade dinâmica e contingencial, as possíveis lógicas sobre as 

quais essas instituições formulam suas estratégias podem assumir naturezas 

diferentes. Assim, o presente trabalho consiste em uma pesquisa exploratória que 

partirá de três teorias: 

 

1ª) É possível identificar três lógicas estratégicas das Instituições de Saúde 

Hospitalares Públicas com Teorias que versam sobre esse tema tão importante para 

a sociedade. A primeira lógica visa um rigoroso foco na análise e desenvolvimento 

dos recursos e é conhecida como Visão Baseada em Recursos, cujos autores 

principais são Barney (1991) e Wernefelt (1984); 

 

2ª) A segunda lógica, relativa aos stakeholders, focaliza os interesses de todos os 

agentes que exercem influência na organização, destacando-se Freeman (1984) 

como principal autor dessa teoria ; 

 

3ª) A terceira lógica trabalhada é baseada nos modelos de excelência que 

consideram a qualidade funcional da organização e as práticas de gestão 

excelentes.  

 

Há divergências quanto à maneira de compreender a organização e, quanto à 

formulação da estratégia. Visto que as decisões estratégicas, na prática, não 

seguem um padrão definido, pretende-se contribuir para o melhor entendimento de 

como os formuladores de estratégia tendem a tomar decisões, verificando a 

influência da lógica na teoria dos stakeholders, na teoria da Visão Baseada em 
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Recursos (VBR) em e a que há por trás dos modelos de excelência na tomada de 

decisão da estratégia organizacional (WERNEFELT, 1984).  

 

Essa idéia também foi sendo lapidada. As utilidades da teoria se multiplicaram 

e, após maior desenvolvimento, a Teoria dos Recursos contribui para o 

desenvolvimento de capacidades humanas nas organizações, tornando-se base 

para criação de vantagem competitiva (Barney, 1991; Guemawat, 2000), geração de 

valor para empresa (Gaj, 1987) e de barreiras a novos entrantes (Wernerfelt, 1984; 

Barney, 1991; Guemawat, 2000). Logo, a VBR pode ser utilizada como modelo de 

compreensão da estratégia e pode ser considerada a principal referência na 

literatura (BARNEY, 2001).  

 

Vantagens, capacidades, processos organizacionais, atributos, informação, 

além de todo o conhecimento presentes na organização podem ser considerados 

seus recursos que são controlados e que permitem a implantação de estratégias 

eficientes e eficazes, afirma Barney (1991). Esses recursos podem ser imaginados 

como uma força ou fraqueza de qualquer empresa.  

 

Os recursos também podem ser definidos como os elementos disponíveis 

pelas organizações, inclusive a ISHP, que permitem produzir serviços ou produtos 

de maneira eficiente ou não, sendo os imputs do processo de produção – 

equipamentos importantes, habilidades individuais dos funcionários, patentes, 

finanças e gestores de talento. Os recursos também podem ser diferenciados em 

bens tangíveis e intangíveis. Os bens tangíveis, os mais facilmente identificáveis, 

são os recursos visíveis nas organizações a serem quantificados (WERNEFELT, 

1984).  

 

Ao abordar recursos, normalmente são citadas as capacidades que, com eles, 

estão envolvidas no processo para obter vantagem competitiva. Enquanto os 

recursos são as fontes das capacidades da organização, as capacidades são as 

principais fontes de vantagem competitiva, onde os recursos e as capacidades, 

quando bem explorados e aliados às oportunidades do mercado, tornam-se 

competências essenciais que proporcionarão o diferencial competitivo (HAMEL; 

PRAHALAD, 1995). 
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No entanto, a qualificação mais notável dentro da literatura que também trata 

da importância dos recursos e das características que estes devem possuir é 

apresentada por Barney (1991). Esse autor enfatiza que dentre todos os recursos, 

apenas alguns formarão base para vantagem competitiva e que para ter esse 

potencial, o recurso tem que apresentar quatro atributos:  

a) deve ser valioso, para poder explorar oportunidades e neutralizar ameaças;  

b) deve ser raro, representando um diferencial entre a empresa e seus 

concorrentes; 

c) deve ser imperfeitamente imitável; 

d) não pode ter substituto.  

 

Além disso, diz Barney (1991), que os recursos não devem ser facilmente 

substituíveis, pois, muitas vezes, recursos diferentes podem gerar estratégias 

equivalentes. Para Wernefelt (1984), os recursos não podem ser considerados fonte 

de vantagem competitiva sustentável se eles e a capacidade da empresa podem ser 

adquiridos pelas suas concorrentes. 

 

Peteraf (1993) reclama que variações sutis de terminologia entre diversos 

trabalhos que abordam a VBR têm dificultado a comunicação organizacional. Assim, 

recursos são ativos tangíveis e intangíveis que estejam vinculados de forma semi-

permanente à empresa (WERNERFELT, 1984). Uma abordagem alternativa vem 

sendo construída a partir da visão da empresa baseada em recursos. Essa 

abordagem procura ampliar e refinar o quadro de referência dos tomadores de 

decisão e considera que toda empresa possui um portfólio de recursos: físicos, 

financeiros, intangíveis (marca, imagem), organizacionais (cultura organizacional, 

sistemas administrativos) e recursos humanos.  

 

Segundo Prahalad e Hamel (1995), o desempenho de uma empresa pode ser 

explicado pela maneira como ela lida com os recursos, entendendo-se estes como 

os ativos, capacidades, processos organizacionais, atributos da empresa, 

informações conhecimento etc., controlados pela empresa e que lhe permitem 

conceber e implantar estratégias que melhorem sua eficiência e efetividade. 
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A VBR postula que as empresas com pessoas, estruturas e sistemas 

superiores lucram mais.  Outra premissa básica dessa visão é que as empresas 

diferem de forma fundamental em seu modo de operar, uma vez que cada uma 

delas possui um agrupamento singular de recursos – seus ativos, competências e 

capacitações específicas. Segundo Marras (2005), “é necessário que as empresas 

considerem, principalmente, a importância dos seus ativos intangíveis, como o 

capital intelectual e as competências profissionais dos seus trabalhadores”.  

 

Para Prahalad e Hamel (1995), defensores dessa abordagem, a definição das 

estratégias deve partir da perfeita compreensão das possibilidades estratégicas 

possíveis de serem operacionalizadas e sustentadas por tais recursos, o que 

caracteriza essa abordagem como primordialmente de dentro para fora.  

 

Para Flamholtz (1985), a empresa com sua estrutura física, se não tiver 

potencial humano nem clientes interessados em seus produtos e serviços, não 

consegue exercer suas atividades e não atingirá seus objetivos. Porém, o capital 

humano, sem uma estrutura para lhe dar apoio, não poderá exercitar o seu 

potencial. Sob esta perspectiva, outro aspecto a ser considerado refere-se à 

abordagem de VBR agregando recursos que integram cooperativamente com o 

ambiente externo, o que confirma a VBR onde os principais pesquisadores Barney e 

Rumelt (1991) e Peteraf (1993) trazem novas contribuições ao estudo do 

desempenho da organização. 

 

Nos últimos 15 anos, uma abordagem para a estratégia que combina análises 

interna e externa da organização tem emergido e sua premissa básica é que os RH 

comandem o desempenho da empresa. Essa abordagem é como a Visão da 

Empresa Baseada em Recursos (PETERAF, 1993; WERNERFELT, 1984; 

PRAHALAD, 1995).  

 

 

2.2 GESTÃO OPERACIONAL DE PESSOAS (GOP)  

 

Segundo Marras (2003), Gestão Operacional de Pessoas é a que 

desempenha atividades dos seguintes subsistemas: Recrutamento e seleção; 
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Treinamento e desenvolvimento; Remuneração ou cargos e salários; Higiene e 

segurança do trabalho, Departamento de pessoal, Relações trabalhistas e Serviços 

gerais. 

 

Com especial ênfase à gestão de pessoas por competências no setor de 

serviços, Chanlat (1994, p. 8), que tem uma posição muito crítica ao processo de 

evolução desse tipo de gestão na atualidade, baseia-se em uma análise dos 

fundamentos teóricos e numa discussão de pesquisas realizadas. Segundo o autor, 

“este campo se desenvolve em um ciclo fechado e focado, apenas, no aumento da 

produtividade. Assim, a gestão de pessoas reduz-se a simples técnica de controle, 

deixando a vida dos trabalhadores relegada ao silêncio”.  

 

A gestão de organizações complexas, ressaltando-se neste trabalho as ISHP, 

implica necessariamente na implantação de uma filosofia gerencial baseada na 

valorização pessoal. As ISHP que pretendem ser eficazes têm na gestão de R H o 

maior desafio, pois nem sempre existe, por parte dos seus dirigentes, a consciência 

da importância desses recursos para a prestação de serviços de atendimento à 

saúde, na área técnica-hospitalar e na administrativa. O papel emergente do 

administrador tem por objetivo abrir uma nova perspectiva para a logística de gerir 

hospitais, tornando-se requisito e condição para a sobrevivência institucional 

(ROSEN, 1980). 

 

Conforme Gonçalves (1987), o trabalhador deve se preparar para o posto de 

trabalho, porquanto o mundo está voltado para a especialidade profissional e o 

desenvolvimento técnico-operacional, preparando-se para o mundo do trabalho, 

buscando desenvolver uma visão sistêmica e abrangente a esse respeito.   

 

O grande problema existente na gestão de pessoas é a dificuldade que o 

profissional de RH tem em conseguir pensar tanto no campo racional (áreas de 

finanças, engenharia, comercial dentre outras) quanto no campo emocional (área de 

humanas, relacionamento inte rpessoal, dentre outras), faltando-lhe uma visão 

holística e, portanto, o embasamento fundamental para colaborar no processo de 

decisão da empresa (MARRAS, 2005).  
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Costa e Isnard (2005, p. 143) afirmam a respeito do assunto: 

Mesmo o cliente mais fervoroso precisará levar um tempo para estudar os 
procedimentos operacionais e entender os conceitos subjacentes e os 
empregados, também, se beneficiarão em saber por que trabalham de uma 
determinada maneira e como seu trabalho se relaciona com as metas mais 
amplas da organização.   

 

Os clientes, às vezes, não têm cuidado nem paciência suficientes para 

compreender as dificuldades de pessoas que, a serviço das empresas, 

desempenham tarefas de forma eficaz, além de ter de agradar as pessoas que 

aguardam seus serviços, tal como acontece nas organizações hospitalares.  

 

Aquino (1980) enfatiza a importância dos Recursos Humanos nas ISHP, 

afirmando que os seus trabalhadores são os únicos em condições de transformar a 

capacidade potencial da instituição em capacidade real. Dessa forma, o 

desenvolvimento de RH é considerado um fator que mantém correlação positiva com 

a produtividade dessas instituições de saúde. Por sua vez, Carvalho (1989) confirma 

essa proposta ao considerar o aperfeiçoamento humano um fator gerador de auto-

satisfação, constituindo-se num agente motivador de vital importância para o 

aumento da produtividade na instituição e sobre a atuação tradicional de recursos 

humanos. 

 

Nesse contexto, o RH pode tornar-se um agente da mudança contínua, 

moldando processos e uma cultura que, juntos, desenvolvam capacidade 

organizacional para a mudança na maioria das empresas onde o RH incorpora, 

principalmente, o papel de agente fiscalizador do cumprimento das políticas e de 

guardião das normas, lidando com a papelada envolvida na admissão e demissão, 

gerenciando os aspectos burocráticos de benefícios e administrando decisões de 

remuneração feitas por outros (ULRICH, 2000).  

 

A etapa operacional é o processo de integração do que é planejado, para que 

a decisão estratégica seja refletida no nível administrativo e também no operacional 

(COSTA; INSNARD et al., 2005). Para Marras (2003), a gestão de pessoas, vigente 

na maioria das atuais estruturas organizacionais é orientada para a prestação de 

serviços operacionais (restaurante, portaria, limpeza, recrutamento, ambulatório, 

registros, dentre outros), razão pela qual essa gestão teve sua trajetória marcada 
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durante décadas como área puramente operacional, geradora de despesas e, 

portanto, sem possibilidades de atuação política nas organizações, pois não se 

encontra em posicionamento adequado nos organogramas para exercer esse tipo de 

atividade. 

 

Barnard (1971) sugere que o esquema de organização depende de fatores 

gerais como um todo e da disponibilidade de tipos de serviço para as posições 

executivas, o que torna o esquema, por seu turno, um fator estratégico. No contexto 

dos numerosos problemas que a gestão de pessoas enfrenta, nota-se que, enquanto 

aumentam no mundo dos negócios as referências ao valor dos recursos materiais do 

trabalho, são extremamente raros os comentários ao valor do capital humano. 

Benton (1977), numa perspectiva diferente, afirma que os administradores estão 

sempre prontamente dispostos a realizar investimentos na adoção de novas 

maquinarias e equipamentos, mas que não adotam a mesma atitude em relação 

àqueles que se responsabilizam pelo funcionamento eficiente dos fatores humanos – 

os trabalhadores.  

 

Com respeito à necessidade de tratar o tema Recursos Humanos de uma 

melhor forma, convém enriquecê-lo com Marras (2005) quanto às suas reflexões e 

análises a respeito do assunto, levando em conta acontecimentos percebidos no 

mundo do trabalho no período de 1978 a 2003 (25 anos), circunscrito, 

geograficamente , ao Estado de São Paulo e partindo da premissa de que as 

organizações estariam transformando suas gestões da força de trabalho de um 

modelo historicamente tido como uma gestão operacional de RH para outro. Esse 

modelo é denominado pelo autor de Gestão Estratégica de RH.  

 

Párea Toledo (1978) os desafios históricos exerceram forte influência na 

consolidação da gestão de pessoas, atuando decisivamente na consecução dos 

objetivos múltiplos gerados pela sociedade e organizações. Então, pode-se dizer 

que a gestão de Recursos Humanos é uma atividade estratégica, política e cultural 

balizada pela situação conjuntural, e a modernização da estrutura organizacional e 

dos estilos gerenciais, propiciando condições de melhoria da sua imagem das ISHP 

é marcada por: 
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• Baixo status dado às funções de pessoal: a participação do líder da área de 

RH na equipe de dirigentes de cúpula é indispensável para que o órgão contribua 

plenamente para inspirar e coordenar a política de RH da empresa, assim como 

para a consecução dos objetivos organizacionais e operacionais, porque só 

nessa posição ele terá as condições de informar-se e influenciar 

adequadamente;  

 

• Espaço profissional comprometido: a natureza da profissão, a formação 

acadêmica de muitos profissionais de RH e a pressão de outros gerentes, todas 

reforçam a orientação reativa que torna difícil para os gerentes dessa área 

manter ou desenvolver o necessário estilo de gerência criativo e proativo; 

 

• Ausência de participação no processo de tomada de decisões: a função de 

R H deverá estar mais integrada no processo de tomada de decisão da empresa. 

Com muita freqüência, ela é excluída das principais decisões que afetam a 

empresa, como aquisições e rotação de pessoal, não tendo chance de apontar 

erros evitáveis que podem implicar em altos custos, ou de opinar sobre 

oportunidades latentes.  

 

 Uma das finalidades das diretrizes de Recursos Humanos é promover a 

integração da organização considerada como um todo, entidade orgânica e 

sistêmica, levando os administradores de RH a perceber a sua estrutura geral e o 

seu ecossistema dentro de uma dimensão além do cotidiano. Conforme Aquino 

(1979, p. 157), “o trabalhador passa a ser analisado e administrado como uma 

unidade econômica e psicossocial, com o seu desempenho resultante de uma 

multiplicidade de fatores, e não como uma simples variável econômica”.  

 

 

2.3 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS (GEP) 
 

Segundo Marras (2005, p.148), “Gestão estratégica de Pessoas é aquela 

necessária para conseguir obter-se dos trabalhadores o plus que o mercado exige 

das companhias, em termos de produtividade e qualidade”. 
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2.3.1 A Importância da Estratégia para a Gestão de Pessoas 

A gerência estratégica surgiu para fazer frente aos desafios de uma nova 

época de mudanças extremamente velozes e de grande magnitude. A respeito 

dessa formulação estratégica nas organizações, Motta (1995, p. 84) prega que “o 

conceito de estratégia começou a ser usado em administração na década de 50, 

com o intuito de incutir nas empresas uma nova perspectiva de futuro através do 

conhecimento de onde e como expandir sua atuação e melhorar seu desempenho”. 

Para o mesmo autor, obras administrativas importantes revelam que a palavra 

estratégia serve para qualificar não só a própria administração – administração 

estratégica – como também as funções administrativas, dentre elas as de RH. 

 

Do ponto de vista conceitual, Ansoff (1977) introduziu, no início dos anos 70, 

os conceitos de estratégia e gerência estratégica, incorporando uma perspectiva 

restrita que servia para mostrar que diferentes diretrizes e comportamentos 

empresariais estratégicos exigiam alterações na forma organizacional. Os termos 

são relativamente novos para a literatura de administração. Entretanto, na obra de 

Drucker (1962) onde o conceito de estratégia era uma constante, o conceito de 

decisão estratégica foi introduzido.  

 

Em outras instâncias, a administração foi ganhando novos adjetivos à medida 

que se pretendia melhor qualificá-la, ainda que genericamente, ou mesmo qualquer 

uma de suas funções, surgindo termos e conceitos tais como mecanicista, sistêmica, 

contingencial, participativa . Porém, ao chegar à qualificação estratégica, a idéia 

permaneceu e seu uso foi ampliado e a gerência estratégica permeia a organização, 

embora existam níveis diversos de estratégia (MOTTA, 1995). 

 

Segundo Marras (2005), foi na era pós-administrativa, assim denominada por 

Albuquerque (1988), que se iniciou a atual fase denominada Fase Estratégica, cujo 

início pode ser datado de meados da década de 1980, encontrando-se atualmente 

em pleno desenvolvimento nas organizações de ponta. O autor sugere que neste 

atual modelo, o gestor de RH toma posição nos organogramas das empresas desta 

vez de forma estratégica, ou seja, participando ativamente das decisões diretoras e 

assumindo papéis de maior amplitude.  
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A estratégia opõe-se à tática, que é um esquema específico de emprego dos 

recursos disponíveis, inclusive de pessoas, pois uma estratégia pura é uma 

manobra, ou uma série específica de manobras da empresa, como um programa de 

desenvolvimento de produtos, onde sucessivos produtos e mercados são 

delineados. Uma estratégia maior ou mista é regra estatística de decisão para ajudar 

a escolher a estratégia específica a ser adota numa dada situação pela empresa 

(ANSOFF, 1977). 

 

A Gestão Estratégica de Pessoas privilegia, como objetivo fundamental 

através de suas intervenções, a otimização dos resultados da empresa e da 

qualidade dos seus talentos (MARRAS, 2003). Contudo, Padilha (2007) sugere que 

a área de RH pode assumir um papel muito mais relevante, além de a estratégia de 

pessoas, em alguns casos, e constituir-se numa direcionadora da estratégia da 

empresa. Bethlem (2001), por sua vez, descreve a estratégia como um conceito que 

precisa ser aprendido e que, para se tornar real e executável, tem que ser aprendida 

por várias pessoas e aceita por todas elas nas organizações empresariais. 

 

Padilha (2007) sugere que os recursos devem ser como uma unidade de 

análise e o foco da estratégia onde os recursos superiores, valiosos, raros e difíceis 

de serem imitados representam fonte de vantagem competitiva. Dentro desta visão 

desse autor, a área de operações das empresas gera uma grande quantidade de 

recursos que ampliam o debate entre a eficiência operacional e estratégica. 

Portanto, a área de operações pode assumir papel muito mais relevante, e a 

estratégia de operações pode ser, em alguns casos, uma direcionadora da 

estratégia da empresa. Ulrich (2000, p. 137), complementa o assunto: “A estratégia 

de Recursos Humanos torna as escolhas do que não fazer tão importantes quanto 

às do que fazer e as decisões sobre os grupos de clientes-alvo, [...] são 

fundamentais para o desenvolvimento da estratégia”. 

 

 

2.3.2 Gestão Estratégica de Pessoas nas Organizações de Serviços 

Lima (2000, p. 132) prognostica que “o novo paradigma obrigará os gerentes 

a reverem seu trabalho, tendo em vista obter resultados por intermédio das pessoas, 
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[...] para combinar os aspectos táticos e estratégicos com as demandas”, ao tratar 

de uma sociedade em acelerada mudança estratégica. Ao tratar desse tipo de 

mudança, Tavares (2000, p. 79) diz: “Muitas vezes, o grupo compartilha de 

determinado tipo de alternativa ou idéias e fecha-se a outras possibilidades”.  

 

Por sua vez, Ulrich (2000, p. 137) recomenda que “os gerentes devem 

distinguir claramente eficácia operacional e estratégia” e que ambas as eficácias são 

essenciais, mas diferentes, e que os gerentes se tornam confusos quanto à 

necessidade do exercício de opções. Mesmo que os programas de eficácia 

operacional acarretem progressos reconfortantes, muitos gerentes não 

compreendem a necessidade da estratégia porque  permanecem presos à corrida 

pela eficácia operacional. 

 

Ulrich (2000) afirma, ainda, que uma das funções mais importantes de uma 

estratégia clara e disseminada é orientar os funcionários nas escolhas resultantes e 

que “a melhoria da eficácia operacional é um componente imprescindível do 

gerenciamento, mas não é estratégia, e os gerentes devem distinguir, claramente, 

eficácia operacional e estratégia; ambas são essenciais, mas são diferentes”. 

 

Segundo Quinn; Anderson e Finkelstein (2000), o verdadeiro profissional 

comanda um corpo de conhecimento – uma disciplina que deve ser atualizada 

constantemente. Chang e Albuquerque (2005), ao tratarem da estratégia de 

comprometimento, afirmam que ela tem a ver com a estratégia de pessoas, por 

considerá-las parceiras na produção e que nelas a organização deve investir para 

obter melhores resultados, em virtude do aumento de desempenho dos 

trabalhadores. 

 

Ao tratar do papel da alta gerência, Ulrich (2000, p. 143), indo além da 

estratégia para se alcançar o propósito da empresa, descreve que embora suas 

estratégias, estruturas e sistemas tenham muito pouco em comum, seus líderes 

compartilham uma filosofia surpreendentemente consistente, dando menos ênfase 

em seguir um plano estratégico claramente definido do que em construir um 

arriscado e ajustado propósito corporativo. Além disso, focalizam menos em projeto 

estrutural formal e mais em processos gerenciais eficazes. 
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Bertero (1982) sugere que a área de RH deva ser apartidária, abandonando 

os critérios clientelísticos, patrimonialistas e particularistas que a caracterizaram no 

passado, sendo necessário que o profissional de RH adote uma perspectiva 

efetivamente administrativa, a fim de pôr termos às ambigüidades de que parece ao 

inserir-se no sistema de poder e decisão da organização.  

 

De conformidade com Marras (2005), as políticas de RH de uma ISHP são 

reflexos do pensamento de seus dirigentes e demonstram a maneira pela qual eles 

desejam tratar as questões mais relevantes. Dessa maneira, a gerência de RH pode 

exercer seu papel relevante junto aos resultados organizacionais, revestindo-se de 

um caráter estratégico e estar localizada no topo da estrutura organizacional. 

 

 

2.3.3 O Papel da Liderança na Gestão Estratégica de Pessoas 

Ulrich (2000) diz que líderes fortes são necessários e dispostos nas empresas 

para fazer escolhas e tomar decisões estratégicas. Segundo o autor (2000, p. 137): 

“o objetivo de desenvolver ou restabelecer uma estratégia claramente definida é 

freqüentemente uma questão organizacional que depende de liderança. Com [...], a 

estratégia é um contrapeso imprescindível”. 

 

Segundo Willinghan (1999, p. 198), “os líderes possuem o talento de inspirar 

motivação em seus comandados”. Afirma o autor que, à medida que o propósito 

comum cria valor para as outras pessoas, elas se tornam energizadas. Seu 

interesse, entusiasmo e energia ficam mais intensos, passando a haver condições 

para o trabalho em equipe com sinergia quando os seguintes fatores estiverem 

presentes: a) firme propósito de criar valor para os clientes; b) estratégia bem 

definida para se atingir metas; c) divulgação desse propósito e estratégia, bem como 

dos valores resultantes; d) perfeito entendimento de como o papel de cada pessoa 

se encaixa nesse propósito; e) perspectiva de reconhecimento e responsabilidade. 

 

Do papel de gerenciar processos, pessoas, atividades ou resultados para 

outro papel – o de edificar gente – é possível obter maiores recompensas, 

conseguindo melhores realizações por meio de pessoas. Para vencer nos próximos 



    

 

35 

anos, tem-se que aumentar a produtividade individual do trabalhador e, para 

consegui-lo, é preciso ser hábil na edificação da gestão de pessoas, tanto quanto se 

é na de processos, o que poderá envolver um nível de conhecimento e aptidões 

inteiramente novos, constituindo-se num novo conceito de gerência. Assim, o 

gerente ou supervisor é colocado num papel diferente do tradicional para o qual ele 

foi preparado (WILLINGTON, 1999).  

 

Segundo Mirshawka (1994), administradores e líderes clínicos, gerentes de 

setores, enfermeiras, médicos e o pessoal de primeiro contato com o cliente 

(paciente) devem entender um ao outro como cliente interno e trabalhar junto para 

analisar e, então, exceder às necessidades dos seus clientes externos. Tudo isso é 

necessário em favor da satisfação plena dos clientes internos e externos da ISHP. 

Como Foucault (1987; 1979) e Rosen (1979) têm demonstrado, o hospital público 

moderno teve como marca histórica de sua constituição organizacional a imposição 

dos pacientes ao isolamento, a despersonalização e a submissão disciplinar de seus 

corpos a procedimentos e decisões que sequer compreendem.  

 

Toda a fundamentação ora encerrada embasará o capítulo seguinte a 

respeito da Gestão Operacional e Gestão Estratégica de Pessoas nas ISHP, quanto 

aos aspectos específicos dos profissionais de saúde, administrativos e de apoio. 

Dessa forma será mais fácil de entender o funcionamento desse tipo de 

organização.  
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3 AS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE HOSPITALARES PÚBLICAS  

 

Segundo Porter et al. (2007, p. 140), “prestar serviços de saúde, seja num 

hospital, numa clínica ou no consultório, é algo complexo que envolve miríades de 

atividades e desafios”. Para o autor, a dedicação na melhoria da eficácia operacional 

é importante em qualquer organização, mas não basta porque as organizações 

precisam de uma estratégia norteadora, sem a qual, carece de clareza para atingir a 

excelência.  

 

As Instituições de Saúde Hospitalares Públicas são prestadoras de serviços 

de atendimento à saúde, que devem manter-se fiéis aos propósitos de restaurar e 

promover a saúde dentro de um bom padrão técnico e elevado nível de 

humanização. Com respeito a esse contexto, Alperstedt (1998, p.137), alerta que “o 

desenvolvimento tecnológico, tanto na área médica como na área da gestão, 

delineia um futuro próximo bastante provável para as organizações hospitalares e 

acena para um panorama organizacional essencialmente diferente do atual”. 

 

Georgopoulos (1964) ressalta que as instituições de saúde, na qualidade de 

organizações prestadoras de serviços, representam sistemas psicossociais 

complexos, bem diferentes daquelas outras encarregadas da produção ou da 

comercialização de bens ou produtos. O mesmo autor descreve que, ao contrário do 

que ocorre nestas instituições, os integrantes da organização convivem diretamente 

com problemas e dificuldades de outras pessoas, com seu sofrimento, dor e até 

morte. Para Porter et al. (2007), a prestação de serviços à saúde necessita 

urgentemente de uma estratégia, tendo em vista os interesses e riscos envolvidos, a 

escala e a patente complexidade da tarefa. 

 

A primeira função das ISHP é a prestação de atendimento médico e 

complementar aos doentes em regime de internação. A segunda refere-se ao 

desenvolvimento de atividades de natureza preventiva, sempre que possível e tanto 

mais quanto possível. Trata-se de visão nova que assume importância crescente, 

sobretudo quando se foge do contexto das cidades brasileiras de grande porte, onde 

os hospitais tradicionais desempenham, com exclusividade, tarefas assistenciais de 
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natureza curativa. Outra função é representada pela participação em programas 

comunitários, atingindo o contexto sócio-familiar dos doentes atendidos 

(GONÇALVES 1987). 

 

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DAS ISHP 

  

Este capítulo trata do retrospecto histórico das ISHP que remonta ao ano de 

1980 (27 anos), quando o Ministério da Saúde, a reboque do avanço da medicina e 

da gestão na saúde, passou a editar políticas para a área de saúde, inclusive 

relativas à RH, tendo como foco principal as ISHP. 

 

Com o intuito de facilitar o entendimento do trabalho a respeito das ISHP, é 

apresentada neste início do capítulo, a conceituação de dois tipos de ISH 

consideradas fundamentais devido ao nível de complexidade e representatividade 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE/SNABS, 1983): 

 

1. Hospital Público: hospital que integra o patrimônio da União, Estado, 

Distrito Federal e Municípios (pessoas jurídicas de direito público interno), 

autarquias, fundações instituídas pelo poder público, empresas públicas e 

sociedades de economia mista (pessoas jurídicas de direito privado); 

2. Hospital Geral: hospital destinado à prestação de assistência à saúde de 

pacientes, primordialmente, nas quatro especialidades médicas básicas 

(clínica médica, clínica cirúrgica, ginecologia e pediatria). Paciente é a 

pessoa que está sob cuidados médicos (PORTARIA 54/MS, 2002; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/SNABS, 1983) . 

 

Ao voltarmos para um horizonte prospectivo, é bom lembrar, num relance 

histórico, o que diz Foucaut (1989) a respeito da instituição hospitalar o qual na 

qualidade de instrumento terapêutico é relativamente nova, datando do final do 

século XVIII, existindo, porém, há milênios, como instituição religiosa ou hospital-

templo. O que se descobriu nesse século é que eles não curavam tão bem quanto 

deviam, pois desde a Idade Média, não eram tidas como instituição médica e nem 

concebidas para cura; eram instituições de assistência aos pobres e de exclusão e 
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separação social que, àquela época, comentava-se tratar-se de um morredouro. 

Independentes até meados do século XVIII, a medicina e o hospital mudaram: o 

hospital foi medicalizado e a medicina tornou-se hospitalar.  

 

Segundo Foucault (1989), a medicina mudou muito mais nos últimos 

cinqüenta anos do que nos cinqüenta séculos precedentes, e vem progredindo muito 

rapidamente, dia-a-dia, desde o final da década de 1960. Para Mirshawka (1994), a 

cada cinco anos, o conhecimento médico vem evoluindo em dobro. Como 

conseqüência, as ISHP tornaram-se mais complexas, atingindo níveis elevados de 

sofisticação nos procedimentos médicos, na farmacologia e na tecnologia médica. 

Contudo, a evolução da administração de recursos humanos encontra-se, ainda, 

num patamar muito deficiente. A respeito disso, Gonçalves (1987, p. 37) afirma:  

 
É inegável a evolução que a ciência administrativa vem apresentando nos 
últimos anos na realidade brasileira. Esta afirmação aplica-se particularmente 
à administração da saúde, na qual uma atuação sem método vem cedendo 
lugar paulatinamente a uma administração científica e técnica, como resposta 
aos questionamentos levantados pela nossa realidade.   

  

A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS (1957) define o hospital 

como a parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é dar à 

comunidade uma assistência completa, tanto preventiva quanto curativa, com 

serviços extensivos à família, em seu domicílio, e, ainda, um centro de treinamento 

médico e paramédico e de pesquisas biossociais. Para Antunes (1982), a ISHP, 

apesar de sua importância e complexidade, não tem sido objeto de estudo na 

sociologia médica com a freqüência com que tem sido em outras áreas.  

 

No Brasil, os estudos sobre as ISHP começaram a assumir maior vulto nos 

anos 80, quando pesquisadores como Jouclas et al. (1980) mostraram que a 

administração dos hospitais é um dos principais problemas na área de saúde, e que  

a preocupação com a competência e a responsabilidade do administrador vem 

aumentando. Além disso, os mesmos os autores sugerem uma proposta para 

reestruturação do curso de administração hospitalar, envolvendo, também, o 

gerenciamento hospitalar.  
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Bittar (1996) destaca que, apesar do avanço na administração dos hospitais 

no Brasil nas últimas décadas, observa-se que o maior progresso tem ocorrido na 

rede de hospitais privados, não só pela autonomia em sua gestão, como também 

pelo fato de que os conceitos de efetividade, eficiência e eficácia constituem uma 

das regras de sobrevivência no mercado, quando observados. Gonçalves (1987), 

em seu estudo sobre administração de Recursos Humanos nas ISHP, tentou 

colaborar com os profissionais da área, procurando aprofundar a análise das 

organizações de saúde e um estudo de Pereira (2000) sobre administração 

hospitalar aborda aspectos de mudanças estratégicas em organizações 

hospitalares.  

 

Nesse contexto, as ISHP devem se modernizar quanto ao tipo de gestão, 

inclusive a de RH, buscando os especialistas em Administração Hospitalar e de 

Saúde, além de Administração de Empresas que, por sinal, é mais freqüente.  

  

 

3.2 O PERFIL DAS ISHP NO BRASIL 

 

Conforme Marras (2001), o perfil ou identidade de uma empresa é 

determinado por fatores que lhe outorgam contornos específicos para os seus 

aspectos operacionais, organizacionais e comportamentais. Da mesma forma que 

em que outros tipos de organização, os hospitais são diferenciados pelas seguintes 

dimensões: demográfica, política, social, tecnológica, ambiental e econômica. 

Dimensões essas que, além de influenciarem muitos aspectos, determinam o 

investimento do setor (BITTAR; MIELDAZIS, 1992). 

 

Segundo Foucaut (1989, p. 99), a reorganização da ISHP resultou da 

convergência de interesse de duas séries que, até então, haviam se desenvolvido de 

modo independente: a série médica e a série hospitalar. Tal convergência se 

beneficiara da formulação de um postulado que previa ser possível regularizar 

integralmente o seu funcionamento a partir da política da disciplina. O autor diz que 

essa disciplina é uma técnica de exercício do poder de gestão, uma arte de 

distribuição espacial dos indivíduos que implica no controle do desenvolvimento de 
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suas ações, o registro contínuo de seus atos e a vigilância permanente de cada 

pessoa. 

 

Para Johnson e Schulz (1979, p. 66), a estrutura de poder da ISHP é 

constituída de múltiplos canais de autoridade e de mando, repartidos em parcelas de 

densidades diferentes entre os diversos grupos que o compõem, em que se 

persegue a harmonia e convergência de interesses, argumentando os autores: 

 
Cada grupo do hospital tem alguma base de influência sobre os outros 
grupos. Os conselheiros e o administrador controlam o dinheiro e as 
instalações, equipamentos e serviços. Os médicos também possuem controle 
sobre o dinheiro ao decidir sobre quando e onde os pacientes serão 
admitidos, principalmente nas comunidades onde existem múltiplos hospitais 
e um excesso de leitos. Os funcionários também possuem o poder 
relacionado à falta de mão-de-obra, perícia e por sua atitude no cuidado aos 
pacientes (SCHULZ, p. 66). 

  

As forças externas, o conselho, a Administração, o corpo clínico e 

funcionários possuem poder de influência. A hierarquia tradicional, com um 

administrador que admite, demite e supervisiona, não descreve adequadamente a 

organização hospitalar. A administração deve ser um esforço de equipe, concluem 

Johnson e Schulz (1979). 

 

Segundo Mirshawka (1994), o gestor de pessoas nas ISHP deve ser um 

profissional altamente preparado, com uma visão de gestão sistêmica e estratégica, 

face à grande responsabilidade da missão humanística diante da assistência à 

saúde. O gestor de pessoas da ISHP precisa exercer uma gestão estratégica eficaz 

tanto no ambiente interno quanto externo.  

 

A Figura 1 representa a ISHP com suas duas categorias de clientes: externos 

e internos. Os clientes externos incluem, entre outros, os pacientes ambulatoriais, os 

médicos, as famílias, os amigos e terceiros que pagam as contas como as empresas 

e a própria comunidade. Os pacientes são os principais clientes e uma das 

dificuldades é que eles não conseguem avaliar bem a verdadeira qualidade dos 

serviços e produtos recebidos. As decisões relacionadas com os requisitos da 

saúde, bem como as prescrições dos tipos, métodos, freqüência e duração de 

serviços, geralmente, vêm dos médicos (MIRSHAWKA, 1994).  
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A Figura 1 mostra, ainda, que a família do paciente e seus amigos são 

clientes porque, muitas das vezes, um paciente não está em condições para 

efetivamente julgar a qualidade. São esses clientes periféricos que fazem tal 

avaliação e julgam se devem continuar clientes do hospital. Porém, eles podem 

prestar valiosas opiniões sobre necessidades do doente e seus visitantes. Para 

Cherubin (1998), os recursos humanos são os principais componentes que 

transportam e manifestam a imagem do hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1: Quadro conceitual da qualidade do serviço de saúde nas ISHP. 
      Fonte: MIRSHAWKA (1994, p. 65) 
 

A Figura 1 também se refere aos terceiros que pagam a despesa do paciente 

e à comunidade, uma vez que as associações, por exemplo, são importantes na 

avaliação da qualidade. Há organizações que pagam a despesa tanto diretamente – 

plano de saúde individual –, como indiretamente – quando o pagamento é feito pela 

empresa contratante dos serviços do hospital. Aqui podem estar incluídas as 

empresas de seguro, os sindicatos, associações, os empregadores, órgãos 

governamentais. 

 

Segundo Mirshawka (1994), são considerados, também, clientes internos 

todos os departamentos e pessoas que fornecem serviços para outros, destacando-
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se os funcionários de diversas categorias que trabalham no hospital. Os membros 

da equipe de enfermagem são os principais provedores de serviço de saúde, mas 

eles são clientes dos médicos, do laboratório e de outros departamentos. 

Psicólogos, técnicos de equipamentos e outros profissionais que cuidam dos 

pacientes recebem informações e prestam serviços. Qualidade de fato é o 

atendimento das especificações estabelecidas por entidades nacionais e 

internacionais como a Organização Mundial de Saúde (1957; 1985); qualidade 

percebida é o atendimento das expectativas do cliente. 

 

Quanto à preocupação com o ambiente externo hospitalar, tem-se a 

comunidade, os fornecedores de equipamentos, materiais e serviços e órgãos 

oficiais de classe e de controle e fiscalização, Conselhos, Federações, Associações, 

Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Auditorias internas e externas 

do Ministério da Saúde (MIRSHAWKA, 1994).  
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Figura 2: Fatores influenciando as expectativas dos pacientes hospitalares  
Fonte: MIRSHAWKA (1994, p. 49) 

 

Mirshawka (1994) sugere que as expectativas dos pacientes internos 

(internados) e externos (ambulatoriais) a respeito das ISHP são influenciadas por 

alguns componentes:  

1) As necessidades de aliviar um problema relacionado com a sua própria 

saúde, ficar curado ou interromper a velocidade de progressão de uma enfermidade; 
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2) As experiências adquiridas pelos pacientes ou por seus familiares e amigos 

ao receberem um Serviço de Saúde; 

3) O conhecimento da tecnologia e do ambiente facilita ao paciente saber que 

tipos de serviços estão disponíveis, o escopo de tais serviços, os riscos e o nível 

tecnológico em que esses serviços são prestados passa a ser uma preocupação; 

4) O conhecimento do que fazem outras ISHP e o que oferecem pode ter um 

impacto nas expectativas dos clientes, fazendo-os apelar para outras instituições do 

setor.  

 

3.2.1 Características e Tipos de ISHP 

Uma característica das ISHP diz respeito ao controle exercido pelos 

especialistas, levando os estudiosos a considerá-las como exemplo de organização 

especializada. Segundo Etzione (1976, p. 129), “nas organizações especializadas, 

os administradores se encarregavam das atividades secundárias: administravam os 

meios para as atividades principais desempenhadas por especialistas”. Em 1976 

eram, mas agora não. Entretanto, esse fato ocorre nos dias atuais nas ISHP 

brasileiras.  

 

A Portaria 115/MS (2003), considerando a necessidade de adequar a Tabela 

de Tipo de Estabelecimento de Saúde/Unidade do Sistema de Informações 

Ambulatoriais do SUS e do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde, estabelece que essa Tabela seja constituída de códigos, descrições e 

conceitos. Essa medida objetiva atender aos usuários do SUS, a fim de 

proporcionar-lhes a melhor assistência médico-hospitalar da forma mais humana e 

digna possível .  

 

A Tabela 1 apresenta os diferentes tipos de ISHP citados na Portaria 115/MS 

(2003), elencados por ordem crescente de código e suas respectivas descrições. 
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        Tabela 1: Tipos de estabelecimentos de saúde hospitalares públicas.   

Código Descrição 

01 Posto de saúde 

02 Centro de saúde/Unidade básica 

04 Policlínica 

05 Hospital geral 

07 Hospital especializado 

15 Unidade mista 

20 Pronto socorro geral 

21 Pronto socorro especializado 

22 Consultório isolado 

32 Unidade móvel fluvial 

36 Clínica especializada/ambulatório de especialidades 

39 Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia  

40 Unidade móvel terrestre 

42 Unidade móvel para atendimento pré-hospitalar 

43 Farmácia isolada - excepcionais 

45 Unidade de saúde da família 

50 Unidade de vigilância sanitária/epidemiológica isolada 

60 Cooperativa de profissionais 

61 Centro de parto isolado 

62 Hospital/dia - isolado 

63 Unidade autorizadora de TFD isolada 

        Fonte: PORTARIA 115/MS (2003, p.100) 
 

Processo de desenvolvimento dos profissionais de saúde 

 

A Figura 3 sugere uma visão ampla dos processos que norteiam as atividades 

dos médicos e membros da equipe de enfermagem na Unidade de Emergência ou 

Pronto-Socorro nas Instituições de Saúde Hospitalares Públicas. 
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Figura 3: Visão Macro de serviços oferecidos no pronto-socorro 
Fonte: MELLO e CAMARGO (1998, p. 119) 

 

Na unidade Pronto-Socorro, os atores envolvidos no processo obedecem a 

uma escala de serviço de plantão rigorosa, onde têm oportunidade de absorver uma 

grande gama de conhecimentos médicos, de especialidades diversas e em curto 

espaço de tempo, além da necessidade de serem criativos e ágeis em certos 

atendimentos a pacientes, tratamentos e procedimentos diversos (MELLO; CAMARGO, 

1998). 

 

O médico, apesar do conceito conservador de ser o maior responsável pela 

qualidade na saúde, passa a membro do trabalho em equipe. “Logicamente, este é o 

ponto de maior impacto do sistema da qualidade e requer maior empenho para 

promover mudanças nos paradigmas” (MELLO e CAMARGO, 1998, p. 117). 

 

Os processos de Pronto-Socorro e de Emergência nas ISHP permanecem, 

ainda hoje, com os mesmos procedimentos de atendimento de forma eficiente. 

Conforme Mello e Camargo (1998), o treinamento e desenvolvimento dos 

profissionais de saúde são realizados na prática, dia-a-dia, e anualmente, para fins 

de definição do Programa de Treinamento e dos Planos Individuais de 

Desenvolvimento nas ISHP e abrange: a) planejamento estratégico; b) análise e 
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priorização das necessidades de treinamento genéricas; c) processos de avaliação 

de desempenho; d) definição do plano de desenvolvimento individual.  

 

Considerando-se um Pronto-Socorro, funcionando 24 horas, com equipes 

diurnas e noturnas, plantões pares e ímpares, parece lógico existir processos 

padronizados que garantam a homogeneidade, precisão e agilidade no atendimento 

ao cliente. Sem isso, há grande possibilidade de variações e falhas no momento de 

sua execução pelas equipes de plantão, levando à perda de eficiência e eficácia. 
 

    Todas as etapas do processo de Pronto-Socorro são apresentadas pelo 

Quadro 1 e são interligadas, tendo os profissionais de enfermagem executores de 

papel importante em todas as fases. O processo da elaboração e padronização é 

abreviar responsabilidades de ocorrência de falhas, embutindo nesses profissionais 

a consciência do valor desse instrumento na administração e dinâmica do Serviço de 

Enfermagem. “Na prática, observa-se que enfermeiros apresentam dificuldades na 

identificação das falhas e suas origens, que possibilita sua resolução. Logo, ocorre 

insegurança na equipe, insatisfação e conflitos de liderança” (MELLO e CAMARGO, 

1998, p. 289). 

 
Quadro 1: Processo de atendimento no setor de emergência das ISHP 

           Fonte: MELLO e CAMARGO (1998 p. 120) 
 

Atualmente, recomenda-se que o treinamento e desenvolvimento da 

metodologia de descrição de processos de integração dos novos profissionais de 

saúde nas ISHP sejam nos locais de atendimento à saúde, pois eles devem 

entender o sistema de saúde e estarem preparados para executar suas 

responsabilidades dentro dele. Nessas instituições, existe uma dinâmica de 

Nº do processo 

Código Ano 
Atendimento Local de atendimento 

DPC 014 1995 Médico e Enfermagem Sala de emergência 

DPC 009 1995 Médico e Enfermagem Sala de cirurgia ambulatorial 

DPC 013 1995 Médico e Enfermagem Sala de semi-internação 

DPC 008 1995 Médico Consultório 

DPC 015 1995 Enfermagem Sala de medicação 

DPC 006 1995 Médico Sala de inalação 
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administração do serviço de enfermagem, frente ao cuidado direto com pacientes 

internados e, de acordo com Teixeira et al. (1990), o paciente necessita de uma 

assistência integral que, para ser processada com eficiente técnica, necessário se 

faz o concurso de vários serviços que atendam a suas necessidades biológicas e 

psicossociais.  

  

 Para um acompanhamento dos serviços de enfermagem é necessário: 

1. Levantamento de problemas: descrever, identificar as falhas, avaliar o grau de 

incidência e repercussão; 

2. Identificação de possíveis causas, esgotando-se todas as possibilidades; 

3. Diagnóstico de situações: identificação das causas e relacionar as principais, 

conforme sua importância e repercussão no processo; 

4. Planos de ação: podem ser corretivos quando advindos de uma falha, e 

preventivos, quando se referem à redução de falhas em potencial; 

5. Implementação das ações: desenvolver cronograma de implementação das 

ações com acompanhamento e determinação de responsabilidades; 

6. Controle e avaliação: utilizar indicadores e monitorar continuamente a 

performance do processo, corrigindo e ajustando sem desenvolvimento. 

 

 

3.2.2 Tipos e Conceitos de ISHP 

A ISHP, cujo tipo é de Hospital Geral e foco deste trabalho, é considerado 

aquele que é destinado à prestação de atendimento nas especialidades básicas, por 

especialidades e/ou outras especialidades médicas, devendo dispor, também, de 

Urgência/Emergência e/ou habilitações especiais. 

 

Levando-se em conta o nível de complexidade e a missão de cada tipo de 

ISHP, é estabelecido, através da a seguinte concentração das ISHP, com suas 

respectivas definições, de conformidade com a Portaria 115/MS (2003): 

 

a) Posto de Saúde: destinado à prestação de assistência a uma determinada 

população, de forma programada ou não, por profissional de nível médio e 

com a presença intermitente ou não do profissional médico; 
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b) Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde:  destinado a atendimentos de 

Atenção Básica Integral a uma população, de forma programada ou não, nas 

especialidades básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de 

outros profissionais de nível superior. A assistência deve ser permanente e 

prestada por médico generalista ou especialista nestas áreas, podendo ou 

não oferecer Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia e Pronto Atendimento 

(SADT) 24 horas; 

c) Policlínica: para atendimento ambulatorial em várias especialidades, 

incluindo ou não especialidades básicas, podendo ofertar outras 

especialidades não médicas e Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia e 

Pronto Atendimento 24 horas; 

d) Hospital Geral: destinado ao atendimento nas necessidades básicas, por 

especialidades e/ou outras especialidades médicas, dispondo de SADT de 

média complexidade e de Urgência/Emergência e/ou habilitações especiais; 

e) Hospital Especializado: capacitado a assistir, predominantemente, a 

pacientes portadores de determinada doença e assistência à saúde em uma 

única especialidade/área, pode ter serviço de Urgência/Emergência e SADT; 

f) Unidade Mista: para atenção básica, integral à saúde, programada ou não, 

nas especialidades básicas com assistência odontológica e outras e com 

unidade de internação sob administração única. A assistência é permanente e 

prestada por médico especialista ou generalista, dispondo de 

urgências/emergências e SADT básico ou de rotina; 

g) Pronto Socorro Geral: destinado à prestação de assistência a pacientes com 

ou sem risco de vida, cujos agravos necessitam de atendimento imediato, 

podendo ter ou não internação; 

h) Pronto Socorro Especializado: destinado à prestação de assistência em 

uma ou mais especialidades, a pacientes com ou sem risco de vida, cujos 

agravos necessitam de atendimento imediato; 

i) Consultório Isolado: sala isolada destinada à prestação de assistência 

médica ou odontológica ou de outros profissionais de saúde de nível superior; 

j) Unidade Móvel Fluvial: barco/navio equipado como unidade de saúde, 

contendo, no mínimo, um consultório médico e uma sala de curativos, 

podendo ter consultório odontológico; 



    

 

49 

k) Clínica Especializada/Ambulatório de Especialidade: destinada à 

assistência ambulatorial em apenas uma especialidade ou em uma área 

desta como, por exemplo, o Psicossocial/Reabilitação;  

l) Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia (SADT):  instituição 

isolada onde são realizadas atividades que auxiliam a determinação de 

diagnóstico e/ou complementam o tratamento e a reabilitação do paciente;  

m) Unidade Móvel Terrestre: instituição veicular de saúde hospitalar pública 

automotora equipada especificamente para prestação de assistência ao 

paciente; 

n) Unidade Móvel para Atendimento de Nível Pré-Hospitalar: instituição 

veicular (terrestre, aéreo ou aquático) para atendimentos de urgência e 

emergência pré-hospitalar a paciente vítima de agravos à saúde;  

o) Farmácia Isolada/Excepcionais: instituição isolada para dispensa de 

medicamentos excepcionais/alto custo;  

p) Unidade de Saúde da Família: instituição específica para prestação de 

assistência em atenção contínua programada nas especialidades básicas e 

com equipe multidisciplinar para desenvolver as atividades que atendam às 

diretrizes do Programa de Saúde da Família do Ministério da Saúde.  

q) Unidade de Vigilância Sanitário-Epidemiológica Isolada: unidade 

operacional estruturada em espaço físico, próprio ou não, para 

desenvolvimento de ações relacionadas à Vigilância Sanitária;  

r) Cooperativa de Profissionais: instituição civil de direito privado, constituída 

por membros de determinado grupo social que objetiva desenvolver ações e 

serviços de assistência à saúde;  

s) Centro de Parto Normal: unidade intra-hospitalar ou isolada, especializada 

no atendimento da mulher no período gravídico e puerperal;  

t) Hospital-Dia/Isolado: unidade especializada em atendimento de curta 

duração com caráter intermediário entre a assistência ambulatorial e a 

internação;  

u) Unidade Autorizadora de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) Isolado: 

unidade autorizadora de TFD, isolada de um estabelecimento de saúde. 
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As atividades no âmbito da ISHP estão se expandindo sobremaneira, 

tornando-se uma estrutura cada vez mais complexa e onerosa. À medida que a 

organização avança e as necessidades sofrem transformações, as gerências 

buscam a ampliação de suas prerrogativas influenciando diretamente nos resultados 

dessa organização hospitalar (BOHIGAS et al. 1989). 

 

[...] o hospital é uma organização que se caracteriza pela existência de muitos 
chefes, em número maior do que o encontrado em organizações similares, 
tais com hotéis. A estrutura dessas instituições, vista como uma burocracia 
técnica não é um conceito novo, mas bastante pertinente. A introdução de 
gerentes hospitalares representa um importante avanço na direção da 
reorganização da administração hospitalar de maneira mais profissional e 
introduzindo modernas técnicas e métodos administrativos (BOHIGAS et al., 
p. 213).  

 

 

3.2.3 Organização Físico-Funcional das ISHP do Brasil 

Os grupos de atividades de cada instituição compõem unidades funcionais 

que não constituem, por si só, unidades especiais, embora com estreita conotação 

espacial.  

 

Nas ISHP, vive-se um momento operacional com trabalhos sob regime de 

jornada extraordinária em condições de segurança discutíveis e, principalmente, 

num nível de pressão constante. Segundo Marras (2001), toda organização passa 

necessariamente por três momentos durante a sua vida produtiva (operacional, de 

desenvolvimento e estratégico), onde se encontram ligados a esses momentos os 

atos e fatos da organização norteados por interesses, valores humanos, pelas 

relações trabalhistas e interpessoais. 

 

A Figura 4 enumera e ilustra as oito atribuições e atividades desenvolvidas 

nas ISHP brasileiras. As suas oito atribuições, desdobradas em atividades e sub-

atividades, são representadas com suas respectivas conceituações mais adiante. 
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Figura 4: Diagrama das atribuições dos trabalhadores das ISHP 
Fonte: PORTARIA 54/MS (2002, p. 42) 
 

No momento de desenvolvimento, uma vez consolidado o primeiro momento 

(operacional) e, portanto, ultrapassado o período de preocupação com a marcha do 

sistema produtivo, da consolidação do sistema de preços, custos e comercialização, 

a organização passa a focar as lentes sobre si.  

 

É nesse sentido que ela ingressa no momento de desenvolvimento, 

transferindo, aos poucos, o total de sua atenção, do seu sistema de partida, para o 

início de um crescimento planejado. É o momento de a organização hospitalar 

implementar o seu planejamento estratégico (MARRAS, 2001). Quanto às empresas 

hospitalares, este momento ocorre igualmente, assim como aos outros dois citados. 

 

A Portaria 54/MS (2002) normatiza que, embora o seu objetivo seja esgotar a 

listagem apresentada, esta é sempre passível de modificações, porque sempre será 

possível o surgimento e/ou transformação de outras atividades ou, até mesmo, de 

atribuições, segundo o Quadro 2. 
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    Quadro 2: Conceituação das atribuições das ISHP brasileiras 

Nº ATRIBUIÇÃO 

1 

Prestação de assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia, 

incluindo atividades de promoção, prevenção, vigilância à saúde da comunidade 

e atendimento a pacientes externos, de forma programada e continuada. 

2 

Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde – atendimento a 

pacientes externos em situação de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou 

com risco de vida (emergência). 

3 

Prestação de atendimento à saúde em regime de internação – atendimento a 

pacientes que necessitam de assistência direta programada por período superior 

a 24 horas (pacientes internos). 

4 

Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia – atendimento a 

pacientes internos e externos em ações de apoio direto ao reconhecimento e 

recuperação do estado da saúde (contato direto). 

5 
Prestação de serviços de apoio técnicos – atendimento direto de assistência à 

saúde em funções de apoio (contato indireto). 

6 

Formação e desenvolvimento de RH e de pesquisa – atendimento direta ou 

indiretamente relacionado à atenção e assistência à saúde em funções de 

ensino e pesquisa. 

7 
Prestação de serviços de apoio de gestão e execução administrativa – 

atendimento ao estabelecimento em funções administrativas. 

8 
Prestação de serviços de apoio logístico – atendimento ao estabelecimento em 

funções de suporte operacional. 

    Fonte: PORTARIA 54/MS (2002). Adaptação do Autor. 

 

Percebe-se, que as atividades referem-se ao Corpo Técnico-Médico ou ao 

Corpo Administrativo/Apoio. Convém ressaltar a lista das atividades relativas à 

atribuição 7 – Prestação de serviços de apoio de gestão e execução 

administrativa, cuja responsabilidade pertencente ao órgão de Direção 

Administrativa da ISHP. 
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Tipos de Prestação de serviços de apoio ao Corpo Técnico-Médico: 

• Executar o planejamento  e supervisão da assistência; 

• organizar, processar e arquivar os dados de expediente de saúde; 

• realizar os serviços de planejamento clínico, de enfermagem e técnico; 

• dirigir os serviços clínicos, de enfermagem e técnico; 

• prestar informações clínicas e de enfermagem ao paciente; 

• realizar serviços de documentação e informação em saúde; 

• registrar a movimentação dos pacientes e serviços clínicos; 

• fazer as notificações médicas e as movimentações das pacientes do 

atendimento imediato; 

• fazer notificação policial dos casos de acidente e violência (função exercida 

por policial, ficando o relacionamento da área de saúde com esse setor, 

submetido às normas éticas de cada profissão). 

 

Tipos de Prestação de serviços de apoio ao Corpo Administrativo: 

• Dirigir os serviços administrativos; 

• organizar, processar e arquivar os dados de expediente administrativo; 

• executar administração orçamentária, financeira, contábil e faturamento; 

• executar compra de materiais e equipamentos; 

• prestar informações administrativas aos usuários e funcionários; 

• fazer administração de pessoal; 

• apurar custos da prestação de assistência e outros; 

• proceder a marcação de consultas e exames; 

• receber, conferir, ordenar, analisar e arquivar os prontuários dos pacientes; 

• elaborar e divulgar estatísticas de produção e dados nosológicos; 

• assessorar a Direção da ISHP no planejamento das atividades e da política 

de investimentos em recursos humanos, físicos, técnicos e tecnológicos; 

• fazer notificação policial dos casos de acidente e violência (função exercida 

por policial, ficando o relacionamento da área de saúde com esse setor, 

submetido às normas éticas de cada profissão). 

 

O desenvolvimento organizacional, que deve ser perseguido a partir deste 

estágio de vida da empresa, busca, acima de tudo, otimizar o conhecimento, as 
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habilidades e as relações endógenas e exógenas à organização. As ISHP devem 

reconhecer, nesta importante fase de sua trajetória, a importância histórica que 

representa um investimento em termos de tempo e recursos bem aplicados para 

atingir os resultados que planejam, a médio e longo prazo, como metas a serem 

atingidas na sua próxima fase.  

 

Segundo Marras (2001), os trabalhadores da organização devem ser a 

atenção dessa orquestração e investir em desenvolvimento humano significa dirigir 

as preocupações e ações da empresa no campo do conhecimento e experiência 

bem como e principalmente as relações humanas e a motivação, a fim de se ter 

eficácia. O momento estratégico, segundo Marras (2001), é aquele em que a 

empresa está preparada e se lança para atingir o ápice do seu rendimento e 

conseguir os seus propósitos máximos. 

 

As ISHP, por suas características, são consideradas, mundialmente, 

organizações de grande ou alta complexidade, pois, mesmo sendo reconhecidas 

como humanitárias, possuem os mesmos problemas das outras atividades 

econômicas, exigindo planejamento e gerenciamento eficientes. As ISHP não 

diferem muito das outras organizações no que concerne à gestão de pessoas. 

Conforme Bittar (1996), é da área mais importante entre as que compõem a 

estrutura organizacional desse tipo de organização, principalmente por ser o hospital 

um prestador de serviços que depende de pessoas qualificadas, as quais tratam 

diretamente do paciente e cujos cuidados não permitem margem de erros.  

 

Cherubin (1998) comenta que cada vez mais aumenta a consciência de que 

as pessoas não conseguem produzir e se realizar num ambiente de tensão 

condicionada ao cumprimento de rotinas e processos inadequados ao atendimento 

das suas necessidades e expectativas.  

 

No contexto das organizações de saúde, a ISHP desempenha papel 

relevante. Na continuação dessa análise, reporta -se a ele pelo fato de que, por sua 

complexidade, o hospital merece exame mais minucioso (GONÇALVES, 1987). Para 

efeito de aplicação do Manual de Acreditação Hospitalar, Novaes (1998) conceitua 

organização hospitalar, independentemente da sua denominação, como sendo todo 
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estabelecimento dedicado à assistência médica, de caráter estatal ou privado, de 

alta ou baixa complexidade, com ou sem fins lucrativos.  

 

Para Gonçalves (1987), a instituição de saúde hospitalar é destinada, por sua 

própria natureza, a prestar atendimento médico-hospitalar e complementar àqueles 

que a procuram, enquadram-se no conjunto das chamadas organizações 

prestadoras de serviços, cujas características serão analisadas com maior minúcia. 

 

 

3.3 A FORÇA DE TRABALHO NAS ISHP 

 

A força de trabalho de uma ISHP é composta de corpo clínico, enfermagem, 

áreas de apoio a empresas e serviços terceirizados. Especificamente em relação 

aos médicos que fazem parte deste grupo, existem os seguintes tipos de vínculos 

com o hospital: membros efetivos e membros credenciados. 

 

As pessoas compõem a força de trabalho e devem estar capacitadas e 

satisfeitas para, num ambiente propício à cultura da excelência, executar 

adequadamente os processos, identificando as melhores alternativas de captação e 

aplicação de recursos, adicionando valor para os clientes, preservando os 

ecossistemas e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades de acordo 

com as estratégias e os planos da organização.  

 

Foucaut (1978), referindo-se, há 30 anos, ao pessoal que trabalhava em 

hospitais públicos, revela que o pessoal hospitalar não estava voltado à cura do 

doente, mas sim para conseguir sua própria salvação. Tratava-se de um pessoal 

caridoso (religioso ou leigo) que estava no hospital para fazer obras de misericórdia.  

Segundo Mirshawka (1994), atualmente, o hospital possui as funções padronizadas 

de cura, prevenção, ensino e pesquisa. 

 

 

3.3.1 Composição da Força de Trabalho nas ISHP    

 O Quadro 3 mostra alguns exemplos de grupos de trabalho das ISHP 

distribuídos pelas suas oito atribuições pelas quais são responsáveis pela execução.  
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Quadro 3: grupos envolvidos nas oito atribuições das ISHP 

ATRIBUIÇÕES 

Nº DISCRIMINAÇÃO 
FORÇA DE TRABALHO ENVOLVIDA 

1 
Atendimento em regime ambulatorial e 

de hospital-dia 

Corpo clínico: médicos (efetivos, 

contratados, plantonistas e residentes). 

Enfermagem: enfermeiras (chefe, 

auxiliares de enfermagem e técnicos de 

enfermagem), estagiários, fisioterapeutas, 

psicólogos. 

2 Atendimento imediato 
Profissionais médicos e enfermeiras de 

emergência. 

3 Atendimento em regime de internação 

Médicos, enfermeiras, auxiliares e, 

técnicas de enfermagem, nutricionista, 

nutrição e dietética, limpeza. 

4 Apoio ao diagnóstico e terapia 

Médicos, laboratoristas, enfermeiros e 

técnicos de exames complementares, 

psicólogos, fisioterapeutas. 

5 Apoio técnico 
Manutenção de equipamentos médicos, 

informática. 

6 Desenvolvimento de RH e pesquisa Gerência de RH 

7 Apoio administrativo 

Gestores de: finanças, materiais, compras, 

RH, serviço de arquivo, 

recepção/atendimento. 

8 Apoio logístico 

Administrativos: Nutricionistas, assistentes 

social., transporte, lavanderia, lanchonete, 

manutenção predial e de equipamentos, 

suprimentos/farmácia, vigilância e 

segurança, nutrição e dietética 

Fonte: PORTARIA 54/MS (2002). Adaptação do autor. 
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A composição da força de trabalho das ISHP estrutura-se da seguinte forma: 

a) Corpo clínico: médicos, residentes, fisioterapeutas e estagiários. O corpo clínico 

refere-se ao grupo de médicos que participam das atividades técnicas da 

organização de saúde hospitalar; 

b) Enfermagem: enfermeiras, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem;  

c) Áreas de apoio: colaboradores administrativos, nutricionistas e assistente social; 

d) Serviços terceirizados: limpeza externa, nutrição e dietética, lavanderia, 

lanchonete, manutenção predial, farmácia, transporte, vigilância e segurança 

patrimonial. 

 

 

3.3.2 Reciclagem da Força de Trabalho 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 138) “muitas das empresas adeptas do 

Balanced Scorecard estão passando por mudanças radicais”. O autor sugere que os 

funcionários das empresas devem assumir responsabilidades radicalmente novas 

para que elas alcancem seus objetivos quanto às perspectivas dos clientes e dos 

processos internos. Seguindo essa sugestão, deduzi-se que a da força de trabalho 

das ISHP precisa assumir essas responsabilidades, a fim de que esse tipo de 

instituição de saúde alcance não só objetivos estratégicos nas perspectivas dos 

seus clientes mas, também, dos processos das unidades internas, técnicas de 

saúde e administrativas.  

 

Assim, os funcionários da linha de frente da ISHP devem ser re-treinados e 

precisam abandonar o papel de meros atendentes das solicitações dos clientes para 

antever de forma proativa as necessidades desses e apresentar-lhes um conjunto 

mais amplo de produtos e serviços. Essa transformação representa uma mudança 

de papéis e responsabilidades comum aos funcionários de muitas dessas 

instituições de saúde. 

 

Estratégia, segundo Kaplan e Norton (1997, p. 30), é “um conjunto de 

hipóteses sobre causas e efeitos”. Segundo o autor, o sistema de medição deve 

tornar explícitas as relações (hipóteses) entre os objetivos e as medidas nas várias 

perspectivas, para que elas possam ser gerenciadas e validadas, devendo a cadeia 

de causa e efeito permear todas as quatro perspectivas de um Balanced Scorecard. 
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O constante treinamento e desenvolvimento individual e coletivo dos trabalhadores 

das ISHP, em todos os níveis e categorias, permitem um desempenho cada vez 

mais eficiente no processo de atendimento á saúde dos pacientes.  

 

A Figura 5 representa as cadeias de relação de causa e efeito que podem ser 

criadas nas ISHP como uma reta vertical que atravessa quatro perspectivas do BSC, 

sugere que deve haver um Retorno sobre O Capital Empregado (ROCE) com uma 

perspectiva financeira, contanto para isso, do desempenho de qualidade de todas as 

pessoas envolvidas no processo, além da lealdade dos usuários – maiores 

receptores dos serviços prestados à saúde nas ISHP, pois essa lealdade exerce 

forte influência sobre o faturamento hospitalar daquelas instituições.  

 

Financeira 

 

 

Do cliente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 5: Processo de causa e efeito para o faturamento nas ISHP 
Fonte: (NORTON e KAPLAN 1997) 
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3.3.3 Principais Valores Organizacionais 

 “A cultura organizacional, é outra estratégia pouco trabalhada na gestão 

operacional” (MARRAS, 2005, p.138). Cuidar dos valores, das crenças, dos ritos, da 

manutenção da figura dos heróis, dos tabus, enquanto elementos fundamentais, 

para perpetuar os valores culturais a serem praticados nas ISHP. 

 

A gestão de RH das ISHP é responsável pelas políticas de satisfação dos 

seus trabalhadores, pois essas questões e a motivação são cruciais no contexto 

organizacional, notadamente na área da gestão estratégica nos hospitais, sem 

perder de vista os resultados qualitativos e quantitativos (MARRAS, 2005). 

 

No que se refere às questões subjetivas representadas pelos valores 

organizacionais, apresentadas na Figura 6, pensamentos, atitudes, comportamentos 

e motivação, segundo Mello e Camargo (1998), em seu conjunto, formam uma base 

sólida para a gestão de pessoas na ISHP, ou seja, o lado arte da qualidade, 

estabelecendo uma comunicação dentro da organização hospitalar além do 

envolvimento e comprometimento da liderança que deve objetivar a motivação e 

criação de desafios para que as atividades sejam prazerosas.  
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                                 Figura 6: Valores organizacionais dos Hospitais Públicos. 
                                 Fonte: MELLO e CAMARGO (1998, p. 62) 
 
   

As ISHP seguem as normas de administração e de controle hospitalar, aos 

conceitos dos principais instrumentos de gestão hospitalar, principalmente quanto ao 

Regimento Interno, instrumento gerencial flexível, que explicita a estrutura inteira da 

organização sobre seu funcionamento e à competência de órgãos, chefias, funções, 

obrigações, atribuições gerais, deveres e direitos de seus profissionais.   

 

 

3.4 FISIOLOGIA DAS ISHP 

 

A fisiologia médica compreende os órgãos e seus membros, profissionais da 

saúde, abrangendo as especialidades médicas básicas: clínica médica, clínica 

cirúrgica, ginecologia e pediatria. 
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 Primeiramente, torna-se necessário pontuar alguns aspectos da instituição 

hospitalar e, em seguida, acrescentar o que sugere Bertelli (2004, p. 163): 

 
Ressaltar a importância da descrição de cargos dentro da mesma; definindo-
se o que é o perfil profissiográfico previdenciário atualmente exigido nas 
empresas, para situar o leitor e fazê-lo entrar em contato com esse ambiente 
ainda pouco explorado.   

 

A descrição de cargos e salários dos profissionais de saúde constitui um 

processo de detalhamento das atribuições ou tarefas do cargo, ou seja, o que o 

ocupante do cargo desempenha, e na periodicidade da execução, isto é, nos 

métodos empregados para a execução dessas atribuições ou tarefas.  

 

A ISHP sendo uma instituição que oferece multi-produtos e multi-serviços 

através de pessoas dos mais diferentes perfis: psicológicos, culturais, sociais, 

econômicos e físicos, representa um processo social dinâmico e interativo com 

implicações diretas sobre o desempenho de todas as suas áreas de atuação 

(atividade), de apoio ou meio e produtivas (ou fim). 

 

3.4.1 Fisiologia Técnica-Profissional 

 A fisiologia técnica-profissional das ISHP compreende os seguintes 

profissionais de saúde: 

a) Corpo de médicos 

 Segundo a Lei Federal 6.839/MTPS (1980), nos hospitais, a atividade básica 

é de medicina, embora desenvolva , também, atividades preponderantes de 

atividade-meio: enfermagem, radiologia, farmácia e outras para atingir ao seu fim 

social, a prestação de assistência médica hospitalar. A complexidade dos atos 

hospitalares faz com que esta separação se torne bastante difícil. Mas, enquanto o 

ato médico for o condutor de toda a atividade hospitalar esta será a sua atividade 

básica, mesmo considerando importantes e necessárias atividades, tanto que ao se 

constituir uma empresa hospitalar exige-se, como responsável técnico, o profissional 

da medicina (MENDONÇA 1997).  
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b) Equipe de Enfermagem 

Os enfermeiros exercem um papel importante e é ressaltada pelo 

desempenho no cuidado direto ao paciente e no acentuado número desses em 

relação ao total de enfermeiras e do efetivo do hospital. Para Bertelli et al. (2004), o 

total desses profissionais de saúde representa 50% a 60% da força de trabalho da 

ISHP, composta de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de 

enfermagem, divididos por unidades fechadas, em três turnos de trabalho. Cano e 

Roch (1997, p. 311), porém, afirmam: “Os recursos humanos dos hospitais públicos 

representam, aproximadamente, 70% do seu efetivo”. 

 

O desempenho dessas equipes numa mesma unidade hospitalar apresenta 

variações e “é muito comum ocorrerem queixas de doentes ou de familiares em 

relação a determinado comportamento de uma pessoa da enfermagem num 

determinado turno e outras pessoas receberem elogios”, afirma Bertelli et al. (2004, 

p. 141). Este fato não deveria ocorrer, pois a continuidade do atendimento deve ser 

uniforme, quanto aos procedimentos prescritos. O mesmo deve ocorrer quanto ao 

respeito aos doentes e familiares e colegas de equipe, sendo da enfermeira 

responsável (ou enfermeira-chefe) pela unidade essa análise situacional não-

padronizada. 

 

3.4.2 Fisiologia Administrativa  

As ISHP contam com uma grande equipe de profissionais divididos em função 

do seu porte em diversos setores que seguem as ordens de seus superiores de 

acordo com a hierarquia do organograma, quais sejam:  

§ Setores da Administração: Diretoria, Pessoal, Manutenção; 

§ Setores de Apoio Administrativo: Faturamento, Compras, Lavanderia 

Hospitalar, Almoxarifado, Custos Hospitalares, Centro de Informação e 

Atendimento, Financeiro, Recursos Humanos, Nutrição e Dietética, Gerência 

de Sistemas, Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME); 

§ Setores Técnicos:  Fisioterapia, Psicologia Hospitalar, Pronto-Socorro, 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), Enfermagem, Clínica 

Médica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Centro Cirúrgico, Pediatria, 

Ortopedia, Berçário/UTI Neonatal, Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica, UTI 



    

 

63 

Pediátrica, Serviço Especializado de Processamento de Roupas, 

Higienização e Esterilização; 

§ Setores de Apoio Técnico: Suprimentos/Farmácia, Serviço de Prontuário de 

Paciente, Serviço de Atendimento ao Usuário, Serviço Social, Fisioterapia, 

Núcleo de Informação da Saúde, Central de Materiais e Esterilização, Centro 

de Parto Humanizado. 

 

  São encontradas diversas categorias profissionais num ambiente hospitalar, 

colaborando com o seu funcionamento para assegurar a prestação de serviços 

adequados à comunidade.  

 

3.4.3 Análise Estrutural Aplicada e sua Administração 

A composição organizacional da ISHP é fixada através de análise de funções 

que nela devem ser desenvolvidas, tanto as de caráter técnico, específicas 

(atividades-fim), como as de caráter administrativo, de apoio (atividade-meio). Por 

outro lado, a organização formal dessa instituição, é definida e expressa no seu 

regimento, no qual consta o seu organograma. 

 

Marras (2005, p. 25) analisando o assunto, afirma: 

A moderna administração de pessoal é tida atualmente como uma 
responsabilidade de linha e uma função de staff. Uma responsabilidade de 
linha, pois se espera que cada manager da empresa responda diretamente 
pela administração de suas equipes de trabalho; e uma função de staff, pois 
cabe à área de Recursos Humanos estabelecer diretrizes, normas e critérios 
de como administrar as pessoas.  

  

A estrutura administrativa da ISHP deve colocá-la em condições de garantir 

os direitos dos pacientes. Essa estrutura é regida pelos seguintes princípios: 

objetividade; divisão de trabalho; competência e atribuições; alcance do controle; 

delegação de responsabilidades (e de autoridade); unidade de comando; unidade de 

direção; limite de níveis hierárquicos e humanização. Esta não deve ser confundida 

com iniciativas isoladas e de caráter promocional do paciente (MEZOMO 1995). 

 

Segundo Mezomo (1995), a humanização não é, apenas, um conceito. É uma 

filosofia de ação solidária. É uma presença. É a mão estendida. É o silêncio que 
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comunica. É o sorriso que apóia. É a dúvida desfeita. É a confiança restabelecida. É 

a informação que esclarece. É o conforto na despedida. 

 

Para Ulrich (2000), a estrutura segue a estratégia a qual não apenas 

influencia a arquitetura das maiores corporações da atualidade, mas, também define 

o papel desempenhado pelos altos gerentes corporativos.  

 

O que determina qual é o modelo mais adequado para a ISHP é a estratégia, 

que pode ser definida como a idéia que conecta as áreas funcionais da instituição, 

seu ambiente externo e direciona suas atividades para a consecução dos objetivos 

estabelecidos pela Direção-Geral. 

 

A complexidade da ISHP ocorre ao lado de aspectos estruturais com 

elementos comportamentais que complicam o funcionamento da instituição. 

Segundo Ulrich (2000, p. 142), 

 

O poder da ligação estratégia-estrutura-sistemas está no seu objetivo: criar 
um sistema de gerenciamento que minimize as idiossincrasias do 
comportamento humano. [...]. Ao longo do tempo, à medida que o porte e a 
diversidade organizacionais expandiam as estratégias, as estruturas e os 
sistemas de subordinação e planejamento tornaram-se cada vez mais 
complexos. As atividades diárias dos funcionários tornaram-se cada vez mais 
fragmentadas e sistematizadas. 

 

Embora as estratégias, as estruturas e os sistemas das ISHP tenham 

pouquíssimo em comum, seus líderes compartilham uma filosofia consistente, dando 

menos ênfase em seguir um plano estratégico claramente definido do que em 

construir um arriscado propósito corporativo. Essas instituições contam com as 

unidades de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Maternidade, Centro de Parto 

Humanizado, Berçário, Pediatria, UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI adulto, Centro 

Cirúrgico, Clínica Ortopédica, Pronto-Socorro Adulto e Pronto -Socorro Infantil sendo 

que cada especialidade possui médicos responsáveis pelas equipes médicas 

(BERTELLI, 2004).  

 

Uma ISHP típica, normalmente, tem uma configuração organizacional 

conforme ilustrada na Figura 6, como alicerce de seu Modelo de Gestão de 

Pessoas, contemplando quatro níveis de funções gerencias: Diretoria, Gerência, 
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Coordenadores de equipe e Membros de equipe. Suas funções são 

departamentalizadas verticalmente em atividades-fim, como área clínica, controle de 

qualidade e apoio técnico e atividade-meio. 

 

Esses casos sobrecarregam os Serviços de Saúde e desorganizam a 

assistência à saúde quando os mesmos poderiam ser atendidos com calma e 

qualidade em Postos de Saúde, Centros Médicos ou Policlínicas razoavelmente 

equipadas, geograficamente situadas em áreas de abrangência do hospital, 

pertencentes ao mesmo Sistema Local de Saúde.  De acordo com Bravo (1979), os 

níveis de atenção à saúde nas ISHP, em geral, se agrupam nas três seguintes 

categorias de atendimento aos seus usuários. Como muitas das vezes não é 

possível agrupar as três categorias em uma classificação, procura-se considerá-las 

como um Sistema Contínuo de Assistência, a saber:  

§ Primária: refere-se ao atendimento pelos Postos de Saúde, onde os 

pacientes são examinados e se lhes oferecem soluções básicas para seus 

problemas, seja através de terapêutica aplicada ou pelo encaminhamento a 

outro nível; 

§  Secundária: refere-se ao atendimento por Hospitais Gerais, Hospitais 

Ambulatórios Especializados;  

§ Terciária: refere-se ao atendimento a problemas de saúde de alta 

complexidade, com utilização de equipamento e pessoal tecnicamente 

preparado para tratamento intensivo e sempre envolve a hospitalização e o 

ensino pós-graduado.  

 

A Constituição Federal (1988) preceitua no art. 199 que a assistência à saúde 

é livre à iniciativa privada, e que as instituições particulares poderão participar de 

forma complementar do Sistema Único de Saúde segundo diretrizes deste, mediante 

contrato de direito público ou convênio, tendo as entidades filantrópicas e as sem 

fins-lucrativos preferência a este direito. Por sua vez, o Decreto 93.872/MS (1986) 

legisla que os serviços de interesse recíproco dos órgãos e entidades da 

Administração Federal e de outras entidades públicas, ou organizações particulares, 

podem ser executados sob regime de mútua cooperação mediante convênio.  
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CAMPOS (1994) lembra a necessidade de análise e intervenção sobre o 

mundo da cotidianidade dos serviços de saúde onde sujeitos concretos podem 

encontrar as possibilidades de construção de sua autonomia, a partir da 

experimentação de novas relações sociais e de trabalho. Diante da complexidade da 

ISHP e da ineficácia econômica, social e técnica dos serviços de saúde, o foco de 

análise em questões relacionadas a esta perspectiva é pouco estudado. 

 

Breve descrição dos profissionais que compõem as ISHP 

O trabalho ressalta, aqui, alguns profissionais de saúde considerados 

imprescindíveis para o cumprimento da missão nobre das ISHP. 

 

a) Os profissionais médicos 

Referindo-se aos médicos como os maiores responsáveis pelo serviço de 

saúde prestado nas ISHP, Foucaut (1989) destaca que a formação de uma medicina 

hospitalar deve-se, por um lado, à disciplinarização do espaço hospitalar e, por 

outro, à transformação do saber e da prática médica.  Diz o autor que as razões 

econômicas, o preço atribuído ao indivíduo, o desejo de evitar que as epidemias se 

propaguem explicam o esquadrinhamento disciplinar a que estão submetidas as 

ISHP e, por isso, essa disciplina é confiada ao médico, pela transformação e avanço 

do saber médico.  

 

É, portanto, o ajuste desses dois processos, deslocamento da intervenção 

médica e disciplinarização do espaço hospitalar, que possibilita a consolidação da 

ISHP, dando origem ao hospital contemporâneo. A partir do momento em que este é 

concebido como instrumento de cura e a distribuição do espaço torna-se um 

instrumento terapêutico, o médico passa a ser o especialista responsável pelas 

ações técnicas, além de iniciar o acúmulo de responsabilidades da organização 

geral do hospital. Mais adiante, o médico passa a aumentar o número de horas nos 

hospitais, ritualiza as visitas, registra e diagnostica, executa tratamentos e 

experimenta novas técnicas em um claro avanço na trajetória científico-tecnológica 

impressa à prática da medicina (FOUCAUT, 1989). 

 

 

 



    

 

67 

b) Farmacêuticos  

Mesmo depois do Decreto 793/MS (1993) que alterou a regulamentação dada 

à Lei Federal 5.991/MS (1973) que se refere no seu artigo 15, essencialmente, à 

presença obrigatória de farmacêutico tão somente nas farmácias e drogarias, 

entende que a necessidade da responsabilidade técnica do farmacêutico restringe-

se à farmácia hospitalar que comercializa medicamentos (vendas para terceiros) 

e/ou manipula fórmulas magistrais e medicinais e que o dispensário de 

medicamentos evita a presença desnecessária de farmacêutico. 

 

c) Nutricionistas  

A profissão de nutricionista se refere “a serviços de alimentação e nutrição, 

assistência e educação nutricional e assistência dietoterápica hospitalar”. Portanto, 

não sendo o hospital uma empresa que presta serviços de nutrição, a presença 

desse profissional será uma questão de qualidade dos serviços e não uma 

obrigação legal. Porém, quando a instituição de saúde oferecer dieta prescrita com a 

finalidade de assistência e educação nutricional ou necessária à recuperação do 

paciente, é que a presença do nutricionista torna-se obrigatória, pois tais atos se 

constituem em atos privativos da profissão (CREMARJ/RJ, 2000).  

 

d) Enfermeiras (os) 

As enfermeiras são as principais provedoras do serviço de saúde prestado 

nas ISHP, porém elas são clientes dos médicos, do laboratório e de outros 

departamentos da instituição. Sempre que uma instituição de saúde hospitalar 

dispuser de uma chefia de enfermagem, com um profissional planejando e dirigindo 

os serviços de enfermagem, este profissional deverá ser um membro da equipe de 

enfermagem, de graduação universitária (MIRSHAWKA, 1994).  

 

Segundo a Lei Federal 7.498/MS (1986), no artigo11, o enfermeiro exerce 

todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente:  

§ direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da 

instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade 

de enfermagem; 

§ organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades 

técnicas e auxiliares nas instituições prestadoras desses serviços; 
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§ planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços de assistência de enfermagem; 

§ [...] 

§ consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; 

§ consulta de enfermagem; 

§ prescrição da assistência de enfermagem; 

§ cuidados diretos de enfermagem de maior complexidade técnica que 

exijam conhecimentos de base científica e capacidade de decisões 

imediatas. 

 

e) Psicólogos 

A Psicologia tem importância em todas as situações relacionadas à saúde do 

ser humano, exercendo o psicólogo, destarte, a sua profissão tanto no âmbito da 

prevenção como no âmbito do tratamento.   

 

De acordo com Campos (1995, p. 65),  

O trabalho do psicólogo hospitalar seria tanto no sentido de uma prevenção 
primária, através de medidas como educação e reorganização social, 
ocupando-se de problemas ou situações presentes que podem levar à 
doença ou favorecer o surgimento da doença, como também na área de 
prevenção secundária, ou seja, em situações de crise, na tentativa de evitar 
que os problemas venham a se tornarem crônicos. 

 

O psicólogo, na sua prática hospitalar, busca manter o relacionamento 

humano saudável, o que envolve o diálogo com o paciente e seus familiares e a 

equipe de saúde, funcionando como um facilitador da comunicação entre eles. Para 

isso, além do bom senso, é necessário ter domínio de recursos psicológicos, 

técnicos e científicos. Por se tratar o contexto hospitalar de uma realidade em que o 

paciente se encontra em crise, a abordagem mais adequada é a psicoterapia breve 

de apoio (CAMPOS, 1995). 

 

Segundo Campos (1995), ao ingressar no hospital, o paciente passa a ser 

representado por um número, tal como consta no prontuário e, freqüentemente, tem 

ainda de usar a vestimenta do hospital, existindo, o medo de morrer ou de sofrer as 

seqüelas físicas decorrentes da doença. Tantas modificações, de acordo com o 

mesmo autor, podem suscitar regressões emocionais, negação da realidade ou 
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apego afetivo a funcionários do hospital, ou mesmo dependência do pessoal no 

paciente.  

 

Tais mecanismos de defesa requerem um conhecimento maior do indivíduo, 

parte do arcabouço teórico e prático do psicólogo e a constatação, por parte da 

equipe de saúde, da importância das emoções, que influenciam na eficácia do 

tratamento das doenças, bem como da ênfase na humanização do hospital, serviu 

para suscitar um clima propício à inserção do profissional de Psicologia no hospital 

(CAMPOS, 1995).  

 

f) Técnicos de enfermagem 

As atribuições dos profissionais de enfermagem são claramente definidas. Por 

isso, sempre que tais tarefas forem desempenhadas por pessoas não qualificadas, o 

hospital corre o risco de sofrer as sanções previstas. Os Técnicos de enfermagem 

são profissionais de saúde que exercem, dentre outras, as seguintes atividades: 

§ orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; 

§ participação no planejamento da assistência de enfermagem; 

§ participação na programação da assistência de enfermagem; 

§ execução de ações assistenciais de enfermagem, exceto aquelas privativas 

do(a) enfermeiro(a); 

§ participação da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau 

auxiliar; e 

§ participação na equipe de saúde. 

 

g) Auxiliares de enfermagem 

Profissionais de saúde que exercem, dentre outras, as seguintes atividades: 

§ serviços auxiliares (repetitivos) de enfermagem, sob supervisão; 

§ observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; 

§ executar ações de tratamento simples e participar da equipe de saúde; 

§ prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; e 
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Quadro 4: Legislação específica de profissionais de saúde nos Hospitais Públicos. 

ATIVIDADE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Diretor técnico e 

clínico 

RESOLUÇÃO CFM 1342/91 – Estabelece normas sobre Direção 

Técnica e Direção Clínica. 

Diretor técnico 

PARECER CFM 45/95 – Dá competência ao Diretor-Técnico para 

fiscalizar as condições de fornecimento de oxigênio produzido por 

usinas concentradoras.  

Médicos 

LEI FEDERAL 9.436/97 – Dispõe sobre a jornada de trabalho de 

médico, médico de saúde pública, médico do trabalho e médico 

veterinário da Administração Pública Federal direta, das autarquias e 

das Fundações públicas federais e dá outras providências. 

LEI FEDERAL 2.641/55 – Dispõe sobre o salário mínimo dos médicos. 

PARECER CJ 42/88 – Estabelece a Tabela de honorários médicos da 

AMB – como fixar honorários médicos. 

PARECER CFM 35/95 – Diz que o médico, mesmo em função 

administrativa, está sujeito às regras do Código de Ética Médica. 

Enfermagem 

DECRETO 94.406/87 – Regulamenta a Lei 7498 de 25/06/86 que 

dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências. 

LEI FEDERAL 7.498/86 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da enfermagem e dá outras providências. 

PARECER CREMERJ 32/95 – profissional formado em enfermagem e 

medicina contratado no serviço público em situação de emergência. 

Farmacêuticos  
DECRETO 85.878/81 – Estabelece normas para execução do 

exercício da profissão de farmacêutico. 

Fisioterapeutas e 

Terapeutas  

DECRETO LEI 938/69 – Provê sobre as profissões de fisioterapeuta e 

terapeuta ocupacional. 

Fonoaudiólogos Lei Federal 6.965/81 – Dispõe sobre a regulamentação da profissão.  

Nutricionistas LEI FEDERAL 8234/92 – Regulamenta a profissão de nutricionistas.  

Psicólogos PARECER CFM 07/99 – Trata da emissão de atestado por psicólogos. 

Fonte: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO (2000) 

 

Pode-se, agora, examinar outro conjunto de funções – de maior importância, 

pelo menos em termos de estrutura e da gestão das atividades do hospital e que se 

relacionam com a vida interna da organização. Conforme Gonçalves (1987), a 

primeira de tais funções é a participação na formação de recursos humanos para a 
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área da saúde, buscando-se ampliar a capacitação de seus próprios profissionais, 

de todos os níveis e categorias, mas também procurando contribuir para a formação 

de integrantes da equipe de saúde.  

 

O capítulo seguinte trata da Gestão de Pessoas nas ISHP, aplicando-se os 

conceitos e ensinamentos dos autores citados na fundamentação, no sentido de 

valorizar o objetivo deste trabalho, propondo um modelo de gestão para esse tipo de 

instituição de saúde. 
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4 GESTÃO DE PESSOAS NAS ISHP 

 

Este capítulo aborda os dois tipos de gestão de pessoas estudados nos 

capítulos anteriores, ou seja, Gestão Operacional de Pessoas e Gestão Estratégica 

de Pessoas, fundamentados com autores com reconhecida produção no campo da 

pesquisa e da intervenção.  

 

Segundo Ulrich (2000, p. 106), “a eficácia operacional e a estratégia são 

essenciais para um desempenho acima da média que é, na realidade, a meta 

principal de qualquer empresa. Mas ambas trabalham de modos muito diferentes”.   

 

Gonçalves (1987) revela que o papel ocupado pelos hospitais vem se 

expandindo, tratando-se de organizações complexas que utilizam tecnologias 

sofisticadas e que precisam ter uma reação dinâmica às exigências de um meio 

ambiente em constante mudança. Para desenvolver suas atividades, o hospital 

depende de uma extensa divisão de trabalho entre seus membros e de uma 

estrutura organizacional complexa que abrange muitos departamentos, equipes, 

cargos e posições, mas depende, também, de um elaborado sistema de 

coordenação de tarefas e funções.  

 

 

4.1 GESTÃO OPERACIONAL DE PESSOAS NAS ISHP  

 
O sistema de gestão de pessoas nas organizações, diz Marras (2003; 2005), 

compõe-se de um conjunto de subsistemas que responde, individualmente, por cada 

uma das funções dessa gestão e que a área da administração de recursos humanos 

foi implementada originalmente pelas organizações com o objetivo principal de 

prestar serviços à própria organização, para suprir suas necessidades operacionais 

e atender a suas exigências legais.  

 

As ISHP, como uma prova da composição desse conjunto de subsistemas, 

apresentam desenhos organizacionais normalmente formados por subsistemas de 

execução de serviços internos, como: recrutamento e seleção de pessoal, cargos e 

salários, treinamento, desenvolvimento, higiene e segurança do trabalho, medicina 
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do trabalho, serviços gerais (ambulatório, portaria, restaurante, recepção, 

restaurante etc.), departamento de pessoal, contencioso trabalhista, relações 

trabalhistas e outros. Portanto, conclui-se que a missão da área de recursos 

humanos das instituições hospitalares da forma como é concebida, exercida e 

controlada seja, principalmente, prestar serviços operacionais de recursos humanos 

a essas organizações de saúde. 

 

4.1.1 Subsistema Operacional de Pessoas  

Analogamente à forma indicada por Marras (2003; 2005) quanto às empresas 

em geral, o sistema de Gerenciamento Operacional de Pessoas nas ISHP compõe-

se de um conjunto de subsistemas que respondem individualmente por cada função 

dessa gestão.  

 

No caso das ISHP, dependendo do seu formato organizacional, ela pode 

desenhar o seu sistema de Gerenciamento Operacional, dividindo-o nos seguintes 

subsistemas apresentados por Marras (2003; 2005), substituindo-se o subsistema 

recrutamento por subsistema convocação, uma vez que são egressos de concursos 

públicos: 

a) Convocação e seleção (C&S); 

b) Treinamento e desenvolvimento (T&D); 

c) Remuneração ou cargos e salários (C&S); 

d) Higiene e segurança do trabalho (HST); 

e) Departamento de pessoal (DP); 

f) Relações trabalhistas (RT); 

g) Serviços gerais (SG): transporte, lavanderia, rouparia, costura etc.  

 

Certas irregularidades desse confronto do indivíduo com seu trabalho passam 

pelo coletivo, sendo, nessa instância, construídas estratégias defensivas pelos 

trabalhadores de saúde. Cada tipo de trabalho apresenta exigências e pressões 

diferentes, suscitando estratégias de defesa específicas. Para a área de saúde, no 

que se refere à tecnologia do processo de trabalho, o saber e a técnica são tão ou 

mais indispensáveis que materiais e equipamentos (PITTA, 1999).  
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No entanto, as alterações ocorridas no trabalho de saúde, embora implicando, 

de um lado, em um processo mais coletivo, na medida em que as tarefas de um 

grupo profissional dependem de outro, tem tido como conseqüência, por outro lado, 

uma concentração das atividades reflexivas e de maior autonomia em apenas em 

alguns grupos profissionais, permanecendo cada vez maior o número de 

trabalhadores com atividades meramente rotineiras e padronizadas.  

 

Segundo Pitta (1999), o mesmo trabalho que produz sofrimento também é 

capaz de produzir satisfação e prazer através de mecanismos sublimatórios, quando 

as tarefas são socialmente valorizadas. No entanto, a maioria dos auxiliares de 

enfermagem não se sente valorizada nas organizações hospitalares, percepção esta 

relacionada aos baixos salários e à falta de elogios e incentivos. 

 

4.1.1.1 Subsistema de convocação e seleção de pessoas  

Para a organização de saúde hospitalar, o recrutamento de pessoas é o 

conjunto de técnicas e procedimentos que visam a atrair candidatos potencialmente 

qualificados e capazes de ocupar cargos dentro desse tipo de organização de 

serviços á saúde. O recrutamento, para ser eficaz, deve atrair contingente de 

candidatos suficiente para abastecer adequadamente o seu processo de seleção. 

 

Esta seleção de pessoas faz parte do processo de provisão de pessoal 

hospitalar de categorias específicas e de formação de humanização e de uma 

empatia profunda para estabelecer relações proveitosas, tanto como os executivos 

do hospital como com os trabalhadores operários, vindo logo após o recrutamento  

(MARRAS, 2003). Segundo Dessler (1996), a entrevista é o procedimento mais 

amplamente usado no processo de seleção, ao passo que o contato pessoal é uma 

das melhores formas de se extrair conclusões da pessoa que estará inserida no 

processo de trabalho organizacional (MARRAS, 2003; DESSLER, 1996). 

 

4.1.1.2 Subsistema de treinamento e desenvolvimento de pessoas 

Conforme Ulrich (2000), a maioria das empresas focaliza virtualmente toda a 

atenção em treinamento para o desenvolvimento de habilidades básicas e pouco ou 

nenhuma atenção em habilidades criativas ou de sistemas. O autor destaca que a 

mensuração dos resultados em RH quase sempre esteve vinculada às medidas 
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relacionadas às atividades funcionais desenvolvidas pela área, como custo por 

contratação ou horas de treinamento por funcionário, porém, alerta que tais 

indicadores simplesmente não conseguem traduzir a influência dos recursos 

humanos sobre o desempenho da empresa. 

 

O processo de desenvolvimento é realizado à medida que as ISHP Federais 

Estaduais e Municipais necessitam para a definição do Programa de Treinamento e 

dos Planos Individuais de Desenvolvimento dos estabelecimentos hospitalares, para 

o suprimento das suas necessidades, abrangendo: 

• planejamento estratégico; 

• análise e priorização das necessidades de treinamento genéricas; 

• processos de avaliação de desempenho;  

• definição do plano de desenvolvimento individual. 

 

Na conceituação do desenvolvimento de RH, o treinamento, o 

desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento organizacional constituem três 

estratos de amplitudes diferentes. Justificando o desenvolvimento profissional na 

área da saúde hospitalar pública, em função do avanço rápido dos conhecimentos e 

tecnologias novas na medicina, desde o final da década de 1960, Mirshawka (1994) 

diz que o conhecimento médico está dobrando a cada cinco anos e que, 

conseqüentemente, as instituições hospitalares tornaram-se mais complexas.  

 

Nas organizações de saúde, é ressaltada por vários autores a importância de 

programas de desenvolvimento profissional para a real consecução dos objetivos 

organizacionais (CONÇALVES, 1987; LEITE, 1991; MARCONDES, 1978).  

 

De acordo com Teixeira et al. (1990), “sabe-se que o paciente necessita de 

uma assistência integral e, para que esta processe de acordo com a mais eficiente 

técnica, faz-se necessário o concurso de vários serviços”. Entre essas múltiplas 

necessidades, a alimentação ocupa um importante lugar e, justamente com os 

serviços médicos e de enfermagem, é indispensável à recuperação do paciente. 
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4.1.1.3 Subsistemas de remuneração de pessoas 

Esta seção baseia-se em um referencial da teoria organizacional e em 

estudos sobre o trabalho médico. Dentre estes se destacam os pressupostos da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1985) que tratam especificamente de 

sistemas e formas de remuneração que constituem procedimentos para pagamento 

do trabalho a determinadas pessoas ou grupos de pessoas do estabelecimento 

hospitalar em pauta.  

 

Um sistema de remuneração constitui procedimentos para o pagamento do 

trabalho a determinadas pessoas ou grupos de pessoas, comportando formas 

variáveis. Os sistemas de remuneração em suas variadas formas, sejam quais forem 

os princípios que norteiem sua colaboração, são um meio de se controlar o 

comportamento dos membros da organização, com o objetivo de se atingir uma 

estrutura orgânica que funcione com eficácia. Isso pode ser um modo de garantir 

que os trabalhadores realizem suas tarefas de modo que o hospital possa atingir 

seus objetivos (CHERCHIGLIA, 1994). 

 

Cherchiglia (1994) afirma que a OIT (1985) reconhece dois principais 

sistemas de remuneração: o Sistema de Remuneração por Resultado (RPR) e o 

Sistema de Remuneração por Tempo (RPT). No Sistema de Remuneração por 

Resultado, os ganhos em dinheiro dos trabalhadores variam, segundo regras 

preestabelecidas, com as mudanças medidas em seu resultado, entendido no seu 

sentido mais amplo, que o resultado não somente quantitativo e direto, mas também 

qualitativo e indireto. A autora diz que na RPR, a remuneração é efetivamente 

determinada depois que se registra o término da tarefa e depende do resultado 

alcançado.  

 

As várias formas num Sistema RPR podem ser classificadas em individual 

(por tarefa/peça, por prêmios), de grupo (por tarefa/peça, por prêmios) e de seção, 

departamento, ou empresas (por prêmios, redução de custos). No Sistema de 

Remuneração por Tempo, o ganho é em função do tempo em que o trabalhador está 

á disposição do seu empregador. Não leva em conta a variação do rendimento do 

trabalhador, o que lhe garante ingresso estável e seguro mensal, significando um 
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resultado sem importância na remuneração por unidade de tempo (CHERCHIGLIA, 

1994). 

 

a) Remuneração do trabalho médico  

Entre os vários modos de se controlar os gastos e reduzir os custos do setor 

de saúde, destacam-se as formas alternativas de remuneração dos médicos, bem 

como as buscas de aumento de produtividade.  

 

Cherchiglia (1994) levanta questões sobre os sistemas e formas de 

remuneração do trabalho médico e considera um tema diversificado e controvertido, 

sobre o qual existem poucos estudos. O assunto é relevante nas teorias 

organizacionais, ganhando destaque neste momento de busca de aprimoramento 

gerencial pelas organizações de saúde hospitalares públicas.  

 

A respeito de má gestão de RH nas ISHP, apresenta-se o caso de um médico 

anestesista, de 33 anos de idade que, declarando-se desiludido com o Serviço 

Público Estadual diz ter carinho pelo setor da saúde pública, mas que o 

sucateamento desses tipos de hospital e os baixos salários foram determinantes 

para ele desistir de continuar prestando serviços à Rede de Saúde Hospitalar 

Pública. Reportando-se à sua remuneração, o profissional se queixa de receber, 

como celetista, R$ 1.300,00 líquidos por mês em troca de dois plantões de 12 horas 

por semana e que a iniciativa privada oferece melhores condições (GUIMARÃES, 

2007). A autora da matéria acrescenta : 
O resultado disso é uma evasão altíssima de profissionais. Só na Saúde, 64% 
dos médicos que ingressaram no concurso de 2000 desistiram e já pediram 
exoneração. A situação não é de agora. Os profissionais de saúde, por 
exemplo, estão sem aumento desde 1999. Tal achatamento fez com que 
fosse praticamente impossível, manter na rede de saúde, profissionais cuja 
procura na iniciativa privada é alta. Para se ter uma idéia, segundo dados da 
própria Secretaria Estadual de Saúde, 20 dos 22 cardiologistas de CTI que 
ingressaram no concurso de 2000 já saíram da rede. Isso dá 91%. O próprio 
Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, enfatiza que 
o serviço público deixou de ser o emprego principal para os médicos, uma 
vez que, com os salários e as condições ruins (dos últimos anos), o 
profissional passou a preferir a iniciativa privada (Guimarães, 2007, p. 28). 

 
  

b) Tabelas de remuneração do trabalho médico  

 Normalmente, para pagamento de remuneração dos serviços médicos 

hospitalares da rede pública e conveniada, podem ser empregadas duas 
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modalidades de tabela, como referência: a Tabela da Associação Médica Brasileira 

(AMB) e a Tabela do SUS pela qual a maior parte dos serviços médicos é paga, 

baseadas em critérios preestabelecidos, e valor previamente determinado – 

pagamento prospectivo sofrendo ajustes periódicos. A Tabela da AMB (1992) 

utilizada como parâmetro, com maior freqüência, por quem remunera ou recebe por 

produção, discrimina o valor de cada ato ou procedimento médico por meio de uma 

unidade denominada Coeficiente de Honorário (CH), reajustada mensalmente pela 

inflação anterior, mas é pela Tabela do SUS Todas as demais tabelas utilizadas para 

o mesmo fim são derivadas de uma dessas duas (CHERCHIGLIA, 1994).  

 

Na transposição dos sistemas de remuneração e suas formas estabelecidas 

pela OIT (1985) percebe-se que a forma tradicional de remuneração por ato médico 

pode ser definida dentre do Sistema de Remuneração por Resultado com uma forma 

individual, por tarefa/peça onde o que se mede e se retribui é a produção. Passa-se 

a denominá-la como Remuneração por Produção, entendida como a remuneração 

por unidades produzidas, sem levar em consideração qualquer outra variável, como 

gasto, custo ou qualidade. Na Remuneração por Produção pode haver variação no 

grau de agregação do produto remunerado, ou seja, a remuneração pode ser por 

caso ou diagnóstico (produto agregado) ou por atos ou procedimentos (produto não-

agregado). 

  

O Quadro 5 apresenta um resumo dos sistemas e formas de remuneração 

sistematizados e definidos operacionalmente, adaptando-se os conceitos da OIT 

(1985). 

 
    Quadro 5 – Sistemas e formas de remuneração do trabalho médico 

Sistema de Remuneração por Resultado Sistema de Remuneração 

Produção 

Produto agregado Produto não agregado 

 

Por tempo 
 

Mista 

 

Por diagnóstico ou 

caso (Tabela SUS) 

 

Por procedimento  

(Tabela AMB) 

Considera somente 

o tempo disponível 

ao empregador 

Inclui alguma 

medida de 

resultado 
     Fonte: OIT (1985). Adaptação elaborada pelo autor. 
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Dentro do Sistema de Remuneração por Tempo definem-se duas formas 

prevalentes: a pura e a mista. Na forma pura por tempo a remuneração é em função 

do tempo que o trabalhador está à disposição do seu empregador, não se 

considerando nenhuma medida de resultado. Na mista, alguma medida de resultado 

é formalmente considerada, seja por grupo, seja individual. A forma de remuneração 

pura por tempo foi chamada de Remuneração por Tempo, enquanto a remuneração 

mista por tempo foi denominada simplesmente Forma Mista  (CHERCHIGLIA, 1994). 

 

Segundo Cherchiglia (1994), na remuneração por captação de pacientes, o 

reembolso é, literalmente, por cabeça e implica no fator tempo, para determinado 

pagamento mensal ou anual pelos inscritos submetidos aos cuidados médicos. Esse 

pagamento tende a ser mais prático para médicos que trabalham em ambulatórios 

com uma população bem-definida para cada um, enquanto que na remuneração 

por tempo, os outros fatores de resultados estão fora, permanecendo, apenas, o 

fator tempo – o médico é empregado pelas horas que trabalha na ISHP, certo 

número de noites ou por tempo integral, aplicando-se um princípio econômico para 

toda forma de remuneração.  

 

O pagamento por unidades mais agregadas oferece menos recompensa 

financeira para o rendimento médico em termos do atual volume de serviços 

produzidos. Dento dessa discussão de sistemas de forma de remuneração para os 

médicos, envolvendo incentivos financeiros, tem-se que se considerar que esses 

seriam os únicos e mais importantes fatores de motivação do comportamento clínico 

do médico, observando-se que as formas de remuneração do trabalho médico 

estariam inseridas dentro daqueles citados pelo OIT (1985): Sistema de 

Remuneração por Resultado e Sistema de Remuneração por Tempo, descreve 

Cherchiglia (1994). 

 

c) Estrutura de cargos e salários 

 Neste processo aparece o detalhamento das atribuições ou tarefas do cargo 

(o que o ocupante faz), na periodicidade da execução (o que o ocupante faz), nos 

métodos empregados para a execução dessas atribuições ou tarefas.   
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d) Promoção 

 Segundo Aquino (1979), o planejamento de carreira visa proporcionar ao 

empregado uma ascensão vertical ou horizontal. Na vertical, o empregado sobe na 

escala hierárquica na escala de cargos da empresa; na horizontal, permanece na 

mesma função, recebendo, no entanto, outros tipos de incentivo, intimamente 

ligados ao planejamento de carreira. Hoje, as ISHP adotam critérios para a 

promoção dos seus funcionários como: assiduidade, tempo de trabalho na 

instituição, produtividade, grau de responsabilidade e escolaridade. São adotados 

mais de um critério para a promoção dos funcionários, mas nenhum apresenta uma 

estrutura formal de avaliação de desempenho para definir seus critérios de avaliação 

(SANTOS; TEIXEIRA, 2002).  

 

4.1.1.4 Subsistema de rotatividade de pessoas  

a) Rotatividade de profissionais de saúde hospitalar 

A rigor, não há um número que defina o índice de rotatividade ideal para as 

organizações hospitalares. Marras (2000; 2005) e Cherghiglia (1994) e, o índice de 

rotatividade ideal seria aquele que permitisse à organização reter seu pessoal de 

boa qualidade, substituindo aquelas que apresentam distorções de desempenho 

difíceis de ser corrigidas por um programa exeqüível e econômico.  

 

A definição do cálculo do índice de rotatividade, segundo Marras (2000, p. 

66), “é o número de trabalhadores desligados das empresas relativamente, ao 

número médio do quadro de efetivos em um determinado período”.  

 

Segundo Alves et al. (1999), as transformações ocorridas nas ISHP, 

principalmente as tecnológicas de custo elevado, nem sempre são acompanhadas 

de novas formas de gestão, capazes de promover a satisfação dos profissionais de 

saúde e de responder às demandas dos clientes. As dificuldades internas dessas 

organizações provocam a queda na qualidade dos serviços oferecidos, causando a 

insatisfação dos clientes.  

 

A rotatividade dos trabalhadores é um movimento importante na dinâmica do 

mercado de trabalho em saúde. Nas décadas de 70 e 80, a partir de 1975, este 

mercado transformou-se em um grande segmento na divisão social do trabalho. Este 



    

 

81 

segmento se expandiu significativamente dentro do processo de terceirização da 

economia e, neste sentido, vem se constituindo num pólo expressivo de absorção de 

trabalhadores e de geração de empregos (NOGUEIRA, 1983).   

 

Para Assis (2005), o custo de rotatividade é um desafio dos que atuam na 

gestão de recursos humanos e que tal valor pode ser resultado de uma combinação 

de variáveis, entre as quais custo de demissão, reposição, de exames para 

admissão e demissão, tempo-médio de reposição de vagas, treinamento 

introdutório, ambientação de novos trabalhadores, perda de produtividade, 

qualificação ou adaptação.  

 

Este tipo de movimento pode ser medido através de procedimentos 

operativos. Os resultados obtidos podem ser caracterizados de acordo com as 

repercussões no nível da eficiência na produtividade do setor ou da empresa. Esta 

avaliação determinará as intervenções a serem feitas no sentido de controlar a 

rotatividade.  

 

b) Jornada de trabalho  

 Todos os hospitais usam o mesmo sistema de jornada de trabalho em razão 

dos motivos acima citados. O Quadro 6 apresenta os horários de trabalho adotado 

pelos hospitais pesquisados neste trabalho. Todos os hospitais usam o mesmo 

sistema de jornada de trabalho, segundo suas necessidades. 

   
                   Quadro 6: Jornada/turno de trabalho diário na ISHP 

Jornada/turno de trabalho 

Diurno (6 horas) 

Plantão (12/36 horas) 

Diurno (8 horas) 

Plantão (12/48 horas) 

Diurno (4 horas) 
                                 Fonte: SANTOS e TEIXEIRA (2002, p. 35). 

   

Para desenvolver suas atividades, o hospital depende de uma extensa divisão 

de trabalho com jornadas diversificadas entre seus membros e que compreende 
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vários departamentos e equipes multidisciplinares para o seu funcionamento 

ininterrupto, ou seja, os 365 dias do ano.  

 

 

4.1.2 Classificação das ISHP quanto à Capacidade de Ocupação de Leitos 

As ISHP, segundo sua capacidade de lotação, costumam operar suas ações, 

respeitando as normas de classificação dos hospitais preconizadas por Borba (1991) 

quanto à capacidade de leitos demonstrada na Tabela 2. 

 
     Tabela 2: Classificação das ISHP quanto à capacidade de ocupação de leitos. 

PORTE NÚMERO DE LEITOS 

Pequeno 25 – 49  

Médio 50 – 149  

Grande 150 – 500  

Especial Acima de 500 
                      Fonte: BORBA (1991, p. 53) 

 

No FPNQ (2003), os diversos setores/ramos de atividades foram subdivididos 

em cinco categorias de premiação, de acordo com o setor e o porte. Dessa forma, 

pode-se apresentar a seguinte classificação para ISHP: 

§ ISHP de pequeno porte – organizações que possuem 50 ou menos pessoas 

na força de trabalho. 

§ ISHP de médio porte – organizações hospitalares que possuem entre 51 e 

200 pessoas na força de trabalho;  

§ ISHP de grande porte – organizações hospitalares que possuem mais de 

201 a 500 pessoas na sua força de trabalho; 

§ ISHP de porte especial ou extra – organizações hospitalares que possuem 

mais de 500 pessoas na sua força de trabalho; 

 

O Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução 330/MS (2003), 

legisla: 

Considerando Os Princípios e Diretrizes para a Norma Operacional Básica 
RH-SUS que se constituem em mais um dos instrumentos produzidos a partir 
da participação da sociedade organizada, para a consolidação do Sistema 
Único de Saúde – SUS, destacando a importância do trabalho e a 
necessidade da valorização dos profissionais, na implantação dos modelos 
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assistenciais e da regulação das relações de trabalho no setor saúde 
(RESOLUÇÃO 330/MS/CNS, 2003).  

 

Essa Resolução, considerando a aprovação do documento “O 

desenvolvimento do Sistema Único de Saúde: avanços, desafios e reafirmação dos 

seus Princípios e Diretrizes”, pelo Plenário do Conselho Nacional de Saúde, bem 

como a aprovação do documento Princípios e Diretrizes para a Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos para o SUS, cita no item 1: Aplicar os Princípios e 

Diretrizes para a Norma Operacional Básica de R H para o SUS (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/SAS, 2002). 

 

Rosso (2002) afirma que a liga que une as pessoas com os processos em um 

hospital é o comprometimento – o mais difícil pilar de se edificar em uma gestão de 

pessoas. Por sua vez, Cherubin (1998) ressalta que os recursos humanos são os 

principais componentes do hospital em sua prestação de serviço, sendo eles que 

transportam e manifestam a imagem do hospital e que a identificação e descrição 

dos processos com visão multifuncional e foco no cliente representam uma das 

novas ferramentas de gestão, contempladas em diferentes práticas da qualidade. 

 

Como medida auxiliar na identificação de falhas, suas causas e 

desenvolvimento de ações preparadas para eliminar ou evitar a sua recorrência, a 

gestão de qualidade oferece ferramentas aos administradores das ISHP que podem 

ser adaptadas ao Modelo Modificado do Processo de Enfermagem onde todas as 

etapas do processo são interligadas e têm enfermeiros executando papel importante 

em todas as fases, uma vez que eles constituem o maior receptor do serviço 

prestado à saúde dos pacientes do hospital (HORTA, 1979).  

 

Segundo Ramires (1998), os serviços na área hospitalar adotam algum tipo 

de controle normalmente informal, e na prática da enfermagem essa informação 

gera falhas, retrabalho, desgaste físico, emocional, financeiro, bem como reflete a 

inconsistência da liderança. A mesma autora afirma que a equipe de enfermagem, 

dentro de uma ISHP, engloba de 50% a 60% de todo o seu recurso humano, sendo, 

a que mais se faz presente em extensão física dentro da área hospitalar, além de 

permanecer ininterruptamente na assistência direta ao paciente. Fatores como 



    

 

84 

esses determinam necessidade de controle e sistemática de acompanhamento de 

gestão clínica.   

 

Conforme Rosen (1980), à medida que o hospital aumentava em tamanho e 

complexidade, o desenvolvimento da medicina exigia o uso de equipamentos 

custosos, que condições sociais e econômicas em mudança alteravam o 

financiamento da atenção médica e criavam novos padrões de utilização hospitalar, 

as relações organizacionais dentro do hospital foram perturbadas e tornaram-se 

instáveis. Não se tratava mais somente de diretores, administrador e equipe médica. 

Outro conjunto de pessoas, abrangendo os usuários, tem que ser considerado 

organizado, e, se possível, satisfeitos.  

 

Tendo-se tornado uma organização em larga escala, a ISHP exige uma 

divisão organizacional de trabalho mais explícita com gestão mais eficiente e 

responsável. O grau de controle variará, mas a expectativa é de que uma crescente 

racionalidade administrativa caracterizará o desenvolvimento do hospital e que a 

prática do médico estará sob contínua vigilância de outros, não somente de seus 

colegas profissionais, que avaliarão suas atividades. “A própria natureza da 

organização em grande escala coloca problemas de eficiência administrativa e 

racionalidade, produtividade e responsabilidade de todo o pessoal, inclusive dos 

médicos”, afirma Rosen (1980, p. 369). 

 

Dessa forma, os desafios da administração hospitalar estão a exigir amplos 

conhecimentos para as tomadas de decisão em áreas cada vez mais 

especializadas, tais como: informática, eletrônica, ciências políticas, economia, 

finanças e teorias organizacionais, incluindo comunicação e relacionamento 

humano, causando a necessidade de se ter um Gestão Estratégica de Pessoas nas 

ISHP, assunto da próxima seção deste capítulo. 

 

 

4.2 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NAS ISHP 

   

Considerando Ulrich (2000), a gestão estratégica de pessoas envolve a 

procura incessante de alternativas para reforçar e expandir a posição das ISHP, 
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levando-se em conta que a continuidade estratégica não implica uma visão estática 

de concorrência, uma vez que elas devem melhorar sua eficácia operacional e tentar 

mudar seu limite de produtividade e, ao mesmo tempo, se esforçar para expandir 

suas características únicas, enquanto fortalece o ajuste entre as atividades, na 

busca der novas posições estratégicas em virtude do surgimento de mudanças no 

complexo setor de saúde hospitalar. 

 

Para Porter et al. (2007), a ausência de estratégias claras entre os 

prestadores de Serviços de Saúde talvez seja compreensível, em vista da orientação 

para serviços à comunidade e à forte influência de médicos, que tendem a fazer de 

tudo um pouco. Mas esse legado é contraproducente na Assistência à Saúde 

moderna (Anexo A), na qual a variedade e a complexidade dos serviços 

aumentaram drasticamente.  

 
Os prestadores de serviços de saúde tendem a sofrer de três tipos de 
problemas estratégicos. Primeiro a gama de serviços em geral é ampla 
demais em termos de linhas de serviços, especialmente nos hospitais. 
Segundo, dentro de cada linha de serviço, a abordagem de prestação de 
serviços é estreita demais, e os serviços oferecidos não são integrados. 
Terceiro, o foco geográfico da maioria de prestadores de serviços de saúde é 
localizado demais, tanto em termos de escopo de mercado como da 
organização do atendimento em si. Esses três problemas, com freqüência, 
se combinam na mesma organização, subtraindo uma parte substancial do 
valor ao paciente (PORTER et al., p. 141). 

 

 

4.2.1 Estratégias de desenvolvimento de pessoas nas ISHP 

Segundo Marcondes (1978), o emprego de estratégias de desenvolvimento 

de recursos humanos, na área da saúde, teve seu início nos anos 60, tendo sido 

progressivamente adotado, principalmente pelas instituições hospitalares. Por sua 

vez, Pereira (2000) diz que “na atualidade, são muitos os fatores que justificam o 

aperfeiçoamento de pessoal na área da saúde, como o avanço tecnológico, as 

mudanças sociais, as mudanças, [...]”. 

 

Mezomo (1994) destaca a principal responsabilidade do administrador 

hospitalar sendo a de não pensar que a gratificação das pessoas que trabalham com 

ele pode resumir-se, simplesmente, na constatação do dever cumprido. O 

administrador deve encorajar e premiar os membros de sua equipe dentro de uma 



    

 

86 

unidade de saúde hospitalar, bem como se entregar a um amplo trabalho de 

atendimento da comunidade.  

 

O administrador hospitalar deve preocupar-se em orientar a conduta de cada 

integrante de todas as unidades da ISHP, condicionando o comportamento individual 

e coletivo, pois existem normas próprias e rotinas internas que definem padrões de 

serviços de atendimento, de iniciativas e de realizações, dependentes desse sistema 

de valores de natureza institucional e funcional, que tendem a ser preservados para 

garantir elementos básicos de sua atividade. Entre os valores de natureza 

institucional, encontram-se: identificação de cada um dos membros e de todos os 

setores de uma unidade de saúde hospitalar com os objetivos gerais e específicos 

da comunidade, orientação para apropriação de recursos humanos e técnicos, para 

o aperfeiçoamento do desempenho de cada integrante e do padrão de atendimento 

que caracteriza as ISHP (MEZOMO, 1994).   

 

Conforme Ulrich (2000), a formulação de estratégia organizacional tem sido o 

domínio da alta gerência, pois um fator importante vem acontecendo com a 

tecnologia e complexidade no atendimento os quais incidem nos setores de saúde, 

ocorrendo respostas diferentes em cada um deles e incidindo no comportamento do 

pessoal. Assim, o administrador hospitalar analisa de forma criteriosa e equilibrada 

as situações que lhe permitirão desenvolver argumentos que possam justificar a 

proposta de modificação, abrangendo os setores administrativos e técnicos, até 

chegar aos profissionais médicos. 

 

Segundo Pitta (1999) as principais estratégias de defesa dos trabalhadores 

hospitalares são: 

• fragmentação da relação técnico/paciente: se a relação for muito íntima, o 

profissional se tornará mais passível de angústia. Assim, o parcelamento da 

tarefa resulta em redução do tempo de contato com os pacientes; 

• despersonalização e negação da importância do indivíduo (todo paciente é 

igual) que se traduzem no uso dos uniformes; 

• distanciamento e negação de sentimentos através do controle dos mesmos;  

eliminação de decisões através de ritual de desempenho de tarefas, 

buscando rotinas e padronizações; 
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• redução do peso da responsabilidade em função do parcelamento, 

fragmentação e supervisão de tarefas. 

 

Segundo Tachizawa et al. (2001), para a Administração de uma organização 

obter um melhor diagnóstico e gerenciamento, pode fundamentar-se em alguns 

pressupostos: 

a) a caracterização da instituição distingue seus tipos diferentes de organização; 

b) devem existir estratégias genéricas para cada tipo de ISHP; 

c) as estratégias genéricas, comuns às instituições do mesmo setor da saúde, 

podem subsidiar a definição das estratégias específicas (decisões de nível 

estratégico);  

d) às estratégias genéricas agregam-se as específicas, formando o processo 

decisório. Estas estratégias específicas dependem do estilo de gestão do 

Diretor-Geral e das crenças, valores e culturas reinantes no seu âmbito; 

e) o processo decisório se compõe das decisões necessárias à 

operacionalização das atividades empresariais (cadeia de agregação de 

valores/cadeia produtiva); 

f) as decisões estratégicas estabelecem as regras de decisão para a camada 

de decisões operacionais;  

g) a cadeia produtiva (ciclo operacional ou cadeia de agregação de valores) dos 

processos sistêmicos produtivos (atividades-fim) é apoiada por processos de 

apoio; 

h) os processos sistêmicos, produtivos e de apoio, geram eventos econômicos, 

que são processados e mensurados pelo processo decisório (decisões 

operacionais);  

i) finalmente, todos esses pressupostos para serem alcançados necessitam de 

uma administração de RH eficiente e integrada dentro da instituição.  

 

Nesse contexto, a Figura 7 visualiza, esquematicamente, unidades internas 

da Instituição de Saúde Hospitalar Pública em termos de processos produtivos e de 

gestão.  
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Figura 7: Processos da ISHP na cura do paciente através de pessoas 
Fonte: TACHIZAWA et al. (2001, p. 221). Adaptação elaborada pelo autor.  

 
 

Em todos os processos hospitalares citados, encontram-se trabalhadores de 

níveis e especialidades diferentes, os quais, devido à complexidade estrutural e 

organizacional, precisam estar sempre sendo orientados, treinados, reciclados, e em 

perfeita sintonia de interação e de humanização, o que justifica a necessidade de 

uma atuação estratégica de pessoas, na área técnica-médica e administrativa. 

 

 

4.2.2 Influências do porte na Gestão Estratégica de Pessoas nas ISHP 

 O porte das Instituições de Saúde Hospitalares Públicas influencia, 

sobremaneira, no seu desempenho em geral. Dentre as principais influências, 

segundo a pesquisa realizada na pesquisa deste trabalho, foram percebidas as 

seguintes influências : 

• o nível de dificuldade e de trabalho na administração; 

• mecanismos de controle mais rigorosos; 
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• aumento da segurança do trabalho e dos pacientes; 

• ampliação das instalações a medida que a demanda aumenta; 

• necessidade de recursos materiais, pessoais, financeiros e tecnológicos; 

• o nível de insatisfação tende a aumentar; 

• manutenção e conservação dos prédios e instalações.  

 

A Portaria 2.224/MS (2002) – Anexo B – estabelece, no seu artigo 1º, o 

Sistema de Classificação Hospitalar do Sistema Único de Saúde. No parágrafo único 

desse artigo, é aplicada aos hospitais integrantes do SUS, ordenando-os de acordo 

com suas características em um dos seguintes portes: hospital de porte I, hospital de 

porte II, hospital de porte III e hospital de porte IV.  

 

Essa classificação considera: 

• a quantidade e diversidade de ISHP existentes no país, vinculadas ao SUS; 

• a necessidade de estabelecer políticas e planejamentos de ações específicas 

a serem desenvolvidas pelo Ministério da Saúde na saúde e que estas sejam 

compatíveis com as características de cada hospital integrante do Sistema; 

• as diferentes características desses hospitais, especialmente no que diz 

respeito ao número de leitos disponíveis, existência e complexidade de serviços, 

perfil assistencial, capacidade de produção de serviços, dentre outras; 

• que a análise conjuntural das características identificará as semelhanças para 

estabelecer uma classificação e sua inserção no SUS, definindo: grau de 

complexidade de gestão, nível de responsabilidade sanitária e direcionamento 

assistencial; 

• que a classificação hospitalar será a partir do agrupamento de hospitais com 

características semelhantes, sistematizando o conhecimento sobre grupos de 

hospitais e adotando políticas e planejamento de ações específicas a serem 

desenvolvidas; 

• que uma classificação deva refletir fielmente a realidade de cada uma das 

instituições hospitalares e que esta realidade tenha relação direta com as 

informações cadastrais disponíveis sobre cada uma. 
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Os Quadros 7 apresenta exigências mínimas e critérios que norteiam os tipos 

de função da ISHP, de acordo com o seu respectivo porte  I ou II. 

 
Quadro 7: Exigências mínimas e critérios para funções de direção (Portes I e II) 

INFLUÊNCIAS DO PORTE DAS ISHP 

ISHP PORTE I 

• Um responsável pela Direção-Geral: profissional com nível superior e curso de 

aperfeiçoamento em Administração; Hospitalar com um mínimo de 180 horas/aula, 

realizado em instituição de ensino superior – IES legalmente reconhecida. 

• Um responsável pela Direção-Técnica: profissional médico, a quem compete zelar pela 

qualidade da assistência prestada. 

Obs.: se o responsável pela Direção-Geral for profissional médico, este poderá acumular a 

função de Direção-Técnica. 

ISHP PORTE II 

• Um responsável pela Direção-Geral: profissional de nível superior, com curso de 

aperfeiçoamento em Administração Hospitalar com um mínimo 180 horas/aulas, 

realizado em IES legalmente reconhecida. 

• Um responsável pela Direção-Técnica: profissional médico a quem compete zelar pela 

qualidade da assistência prestada. 

• Um responsável pela Direção Administrativa: profissional de nível superior, 

preferencialmente com formação em Administração Hospitalar ou Administração, com 

curso de aperfeiçoamento em Administração Hospitalar com no mínimo 180 horas/aula, 

em instituição de ensino legalmente reconhecida. 

Obs.: deverá ser respeitada a existência de profissional médico responsável pela Direção-

Técnica, a quem compete zelar pela qualidade da assistência prestada. A ISHP, a seu 

critério, pode subdividir as atividades da Direção-Técnica em áreas específicas de atuação, 

como enfermagem, nutrição, fisioterapia e outras, designando responsável um profissional 

com formação superior, devidamente habilitado para a respectiva função. 

Fonte: PORTARIA 2.225/MS (2002). Elaboração feita pelo autor. 
 

 

O Quadro 8 apresenta as exigências mínimas e critérios que norteiam os tipos 

de funções nas ISHP, secundo o respectivo porte III ou IV. 
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Quadro 8: Exigências mínimas e critérios para funções de direção (Portes III e IV) 

INFLUÊNCIAS DO PORTE DAS ISHP 

ISHP PORTE III 

• Um responsável pela Direção-Geral: profissional com nível superior, experiência 

comprovada de 02 (dois) anos na função gerencial em unidade hospitalar e curso de 

especialização em Administração Hospitalar com um mínimo de 360 horas/aula 

realizadas em IES legalmente reconhecida. 

• Um responsável pela Direção-Técnica: profissional médico, a quem compete zelar pela 

qualidade da assistência prestada, com curso de aperfeiçoamento em Administração 

Hospitalar, com no mínimo 180 horas/aula, realizado em IES legalmente reconhecida. 

• Um responsável pela Direção-Administrativa: profissional de nível superior, 

preferencialmente com formação em Administração Hospitalar ou Administração, com 

experiência comprovada de 02 (dois) anos na função gerencial em unidade hospitalar e 

com curso de aperfeiçoamento em Administração Hospitalar, com no mínimo 180 

horas/aula, realizado em IES legalmente reconhecida. 

ISHP PORTE IV 

• Um responsável pela Direção-Geral: profissional de nível superior com 02 (dois) anos de 

experiência comprovada na função gerencial em unidade hospitalar, com curso de 

especialização em Administração Hospitalar, com no mínimo 360 horas/aula, realizado 

em IES legalmente reconhecida. 

• Um responsável pela Direção-Técnica: profissional médico a quem compete zelar pela 

qualidade da assistência prestada, com experiência comprovada de 01 (hum) ano na 

função gerencial em unidade hospitalar e com curso de especialização em Administração 

Hospitalar, com no mínimo 360 horas/aula, realizado em IES legalmente reconhecida. 

• Um responsável pela Direção-Administrativa: profissional de nível superior, 

preferencialmente com formação em Administração Hospitalar ou Administração, com 

experiência de 02 (dois) anos na função gerencial em unidade hospitalar e com curso de 

especialização em Administração Hospitalar, com um mínimo de 360 horas/aula, 

realizadas em IES legalmente reconhecida. 

Fonte: PORTARIA 2.225/MS (2002) 
 

A classificação de cada hospital se dá segundo seu enquadramento em um 

dos portes estabelecidos no artigo 1º desta portaria, de acordo com o somatório de 

pontos obtidos nos respectivos intervalos de pontos estabelecidos para cada porte. 
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Quanto á capacitação de RH para a gestão de trabalho no SUS, a Portaria 

399/MS (2008, p. 47) trata “da qualificação dos gestores e técnicos na perspectiva 

de fortalecimento da gestão do trabalho em saúde” e, quanto ao dever de 

monitoramento pelos Estados, cita: “e manter atualizado o cadastramento no  

Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde, bem 

como [...]” (2006, p. 49). 

 

A essência da formulação de uma estratégia competitiva é analisar a relação 

da empresa com seu meio ambiente. Embora o meio ambiente relevante seja muito 

amplo, abrangendo tanto forças sociais como econômicas, o aspecto principal do 

meio ambiente da empresa é a indústria ou as indústrias em que ela compete. A 

estrutura industrial tem uma forte influência na determinação das regras 

competitivas, assim como das estratégicas, que a empresa poderá empregar. 

 

 

4.2.3 O Comprometimento da Gestão Estratégica de Pessoas nas ISHP 

Uma equipe multiprofissional hospitalar, conhecida por ser aquela que equipe 

que congrega profissionais das diversas áreas de atendimento hospitalar e que, no 

tocante à Acreditação Hospitalar, deve ter, no mínimo, um médico, um enfermeiro e 

um administrador, em busca de melhoria constante dos serviços de saúde e de 

apoio administrativo. A estratégia organizacional nas organizações hospitalares 

públicas precisa ser implementada, existindo a necessidade de transformar a idéia 

estratégica em uma ação real (COSTA; ISNARD, 2005). 

 

Chang e Albuquerque (2005) sugerem que a empresa somente consegue 

vencer a competição por intermédio da cooperação entre empregados e 

empregadores e da flexibilização das relações de trabalho, ou seja, ajustar-se às 

novas condições e tirar o máximo proveito delas. Marras (2005), por sua vez, afirma 

ser necessário que as empresas considerem a importância dos seus ativos 

intangíveis, como o capital intelectual e as competências profissionais dos seus 

trabalhadores. Segundo os autores, a linha de pensamento dominante nas 

organizações modernas é que é preciso investir seriamente nos Recursos Humanos 

que a compõem.  

 



    

 

93 

A relação entre trabalho e o trabalhador nas empresas vem-se transformando 

ao longo dos anos. Devido a esse fato, analisando as mudanças em curso na 

indústria brasileira, recentemente envolvida na globalização produtiva, Fleury (2000, 

p. 273) concorda sobre “a importância de estabelecer o comprometimento da força 

de trabalho, quando discorre sobre os programas de produtividade e qualidade”. A 

questão da qualidade passou para o nível estratégico e de política corporativa, com 

as empresas procurando estabelecer suas ações e o comprometimento de seus 

funcionários a partir de uma visão de empresa, do estabelecimento da missão e do 

compartilhamento de valores. 

 

Por outro lado, não é somente o comportamento dos colaboradores que 

garantirá a uma empresa o sucesso desejado na atual conjuntura. Segundo Dessler 

(1996), a empresa IBM sempre possuiu um quadro de recursos humanos 

comprometido e as suas vendas, lucros e participação no mercado têm diminuído 

rapidamente nos últimos anos. Ele propõe a criação de comprometimento como fator 

estratégico para as empresas obterem êxito no mercado atual, porém alerta que 

somente isso não compensará uma estratégia perdida nem superará as ineficiências 

inerentes de um processo lento de aprovação de um produto. 

 

Albuquerque (1999) realizou um estudo para identificar quais seriam as 

grandes tendências de mudanças no sistema de Gestão de Recursos Humanos e 

nas Relações de Trabalho que possibilitariam às organizações nacionais 

aumentarem sua competitividade empresarial. Dentre outras conclusões, o autor 

refere-se à estratégia de comprometimento da força de trabalho como um diferencial 

na busca de resultados e vantagens competitivas sustentáveis. Portanto, fica claro 

que a gestão do comprometimento organizacional não é condição suficiente, mas é 

condição necessária às organizações que pretendem obter vantagem competitiva 

em longo prazo, com base na gestão de pessoas, num mercado globalizado. 

 

A empresa empreendedora procura a vantagem competitiva pelo projeto de 

produto superior, flexibilidade e comprometimentos organizacionais na solução de 

problemas, persistência em detalhar a integração entre o pensamento e o fazer nas 

atividades do trabalho. Em termos de estratégias de recursos humanos, segundo 

Albuquerque (1999), cada uma dessas visões apresentadas (visão tradicional versus 
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visão transformada) pode originar diferentes abordagens estratégicas, contrapondo-

se duas estratégias básicas de recursos humanos, a estratégia de controle e a 

estratégia de comprometimento da força de trabalho, com os objetivos 

organizacionais. Por outro lado, a estratégia de comprometimento tem seus 

pressupostos associados à visão transformada da administração de RH nas ISHP. 

 

Chang (2001) estabelece que o objetivo principal do seu estudo é mostrar, 

com base em pesquisa, que as variáveis antecedentes ao comprometimento 

possuem maior força de associação com as três dimensões desse comprometimento 

quando a estratégia adotada é a de comprometimento da força de trabalho.  

 

O comprometimento organizacional tem sido conceituado na bibliografia com 

diferentes sentidos, entre os quais se destacam: o desejo de permanecer como 

membro da organização ou orgulho por pertencer a uma organização, a identificação 

com objetivos, metas e valores da organização e o engajamento, o esforço, o 

empenho exercido em favor da organização.  

 

Movidos pela necessidade de compreender como as principais variáveis 

envolvidas na prática organizacional explicam o comportamento das pessoas frente 

ao trabalho, diversos pesquisadores estudam o comprometimento dos 

colaboradores para com os seus trabalhos, desde o início dos anos 80. 

 

Dessler (1996, p. 16) conceitua comprometimento dos trabalhadores na 

empresa com os seguintes termos: 

Poucos argumentam com o fato de que a forma mais poderosa de garantir a 
execução correta do trabalho da empresa é sincronizar as metas com as de 
seus funcionários – garantir, em outras palavras, que os dois conjuntos de 
metas sejam essencialmente os mesmos, de modo que, ao procurar realizar 
suas próprias metas, o funcionário procure realizar também as metas da 
empresa. Criar comprometimento significa forjar tal síntese. 

 

O modelo básico da gestão de talentos é o da segmentação dos 

colaboradores em três classes: a classe dos de alta contribuição – são pessoas que, 

além de apresentarem alto potencial e alto impacto no negócio, estão num alto nível 

de atenção: médicos clínicos e cirurgiões especializados; contribuição sólida – são 

as pessoas que têm bom desempenho, não são estrelas, mas “carregam o piano” e 
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são importantes para o dia-a-dia: enfermeiros; baixa contribuição – são as pessoas 

que por alguma razão não estão apresentando alto nível de contribuição: nutrição e 

dietética, recepção, atendimento ao cliente; retenção de curto prazo – são as 

pessoas que possuem habilidades raras e escassas ou pertencem a um grupo de 

recursos críticos: cirurgião plástico. 

 

Diante destes fatos, convém indicar a utilização de um modelo de 

Administração Estratégica de RH específico para as Instituições de Saúde 

Hospitalares Públicas, no qual o gerente responsável deverá exercer uma nova 

posição no organograma funcional do hospital, conforme modelo sugerido por 

Marras (2000).  
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

                 

5.1  APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo constitui-se de uma pesquisa exploratória, empírica e descritiva  

acerca da administração de recursos humanos nas Instituições de Saúde 

Hospitalares Públicas, conduzido pelo método de estudo de casos.   

 
Foram utilizados três tipos de pesquisas predominantes: 

1. Inicialmente, recorreu-se à realização de uma pesquisa bibliográfica para aportar 

o referencial teórico a respeito das informações atinentes aos conceitos Visão 

Baseada em Recursos, operacional, estratégico, gestão de pessoas e hospitais, 

bem como, a importância da valorização do papel dos administradores hospitalares, 

principalmente os de RH no processo de serviços prestados à saúde pelas ISHP.  

As considerações foram apresentadas na Fundamentação Teórica, abrangendo os 

capítulos 2, 3 e 4, tendo por objetivo nortear o estudo empírico; 

 

2. Pesquisa documental para colher dados referentes às organizações estudadas 

(ISHP): legislações específicas de Política de RH, suas características, força de 

trabalho, estrutura e cultura organizacional, missão e aspectos históricos.  

 

Importantes documentos foram disponibilizados para este trabalho, tais como 

a Portaria 2.224/MS (2002) que estabelece o Sistema de Classificação Hospitalar do 

SUS, a Portaria 2.225/MS (2002) a qual estabelece exigências mínimas para a 

estruturação técnico/administrativa das direções dos hospitais vinculados as SUS, 

de acordo com o porte, Portaria 115/MS (2003) que especifica os tipos de 

Instituições de Saúde Hospitalares Públicas e a Portaria 54/MS (2002). Esta última 

regulamenta a programação físico-funcional dos estabelecimentos de assistência á 

saúde. O trabalho contou com consultas no site da empresa na internet. 

 

3. Pesquisa empírica (qualitativa e de campo) realizada para identificar o nível de 

satisfação dos usuários e dos profissionais das instituições estudadas, a existência, 

ou não, de gestão estratégica de pessoas, a qualidade dos serviços prestados á 

saúde dos pacientes e relações trabalhistas dos profissionais de saúde, utilizando-se 
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o formato estudo de caso múltiplo para hospitais. O método adotado para a pesquisa 

empírica será detalhado a seguir, neste capítulo 

 

 

5.2 NATUREZA E TIPO DE PESQUISA 

 

O enfoque do estudo não incidiu sobre os aspectos técnicos de uma política de 

recursos humanos, mas sobre os fatores motivacionais, relacionais e de gestão 

propriamente ditos, gerando o envolvimento do profissional e, principalmente, o 

aumento de produtividade e desempenho individual e coletivo na área de ambiência 

hospitalar pública. 

 

Este estudo de natureza qualitativa pode ser classificado como descritivo 

porque teve como objetivos principais descrever as características das áreas de RH 

das ISHP de Rio de Janeiro e identificar práticas adotadas por eles de 

gerenciamento de pessoas. No entanto, pode ser vista também como exploratória, 

uma vez que investigou um tema inexplorado no Estado do Rio de Janeiro, 

pretendendo-se proporcionar uma visão geral da prática gerencial desse tipo de 

recursos. 

 

De acordo com Gil (1999, p. 43),  

As pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 
uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato e são 
realizadas especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e 
torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.   

 

O trabalho é desenvolvido como um estudo exploratório que, segundo Gil 

(1999) tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com um problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou constituir hipóteses. 

 

Assume a forma de pesquisa documental, pois foi desenvolvido a partir de 

material já elaborado, constituído daqueles que ainda não receberam um tratamento 

analítico: documentos impressos para um determinado público, textos legais, tais 

como decretos, leis, portarias, resoluções, tendo, ainda, documentos de segunda 

mão que, de alguma forma já analisados, com relatórios de pesquisa e tabelas.  
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A natureza exploratória e qualitativa da pesquisa empírica é justificável, uma 

vez que, objetivando a ampliação do conhecimento a respeito das ISHP, pretende-

se observar a sua implementação e utilização dentro do contexto das organizações 

hospitalares públicas, buscando identificar novos aspectos envolvidos e novas 

relações entre esses aspectos e os levantados através da literatura, procurando-se 

modelos teóricos que definam o fenômeno. 

 

Assim, pode-se dizer que o estudo desse fenômeno ainda se encontra em 

seus estágios iniciais, de construção teórica, justificando um estudo exploratório com 

o objetivo de oferecer uma proposta de um modelo específico para o tipo de 

organização pesquisado. Além da pesquisa bibliográfica e documental, realizou-se 

pesquisa empírica de tipo qualitativa de natureza descritiva, caracterizada como um 

estudo exploratório, direcionada pelo método de estudo de caso. Por meio da 

pesquisa documental, tendo como base as informações coletadas em Diários 

Oficiais da União sobre Hospitais Públicos, os aspectos significativos desse tipo de 

organização de saúde foram conhecidos, o que possibilitou o uso da observação 

sistemática e participante.  

 

Todavia, o estudo também justificou o uso da pesquisa exploratória de 

natureza qualitativa, uma vez que procurou uma maior familiaridade com o problema 

ao investigar a assimilação e força dos valores culturais pelos líderes e funcionários 

o que ocorre através observações participativas registradas em protocolo. Esse 

protocolo de observações, segundo Yin (2005, p. 92), é uma das táticas principais 

para aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e destina-se a 

orientar o pesquisador ao realizar a coleta de dados a partir de um estudo de caso 

único, mesmo que o caso único pertença a uma pesquisa empírica em um estudo de 

casos múltiplos. 

 

Para Gil (1999), uma pesquisa de natureza descritiva é aquela que tem como 

principal objetivo escrever as características de um objeto de estudo ou de 

estabelecimento de relações entre variáveis.  
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Segundo Selttiz et al. (1965, p. 237), é importante notar, quanto aos dados 

observacionais:  

A observação pode ser útil a uma variedade de propósitos. Pode ser 
empregada de modo exploratório, para obter discernimentos que 
posteriormente serão testados por outros técnicos; sua finalidade pode ser no 
sentido de colher dados suplementares que possam qualificar ou concorrer 
para a interpretação de averiguações obtidas por outras pessoas técnicas; ou 
ser usada como método imediato de coleta de dados, em que estudos 
destinados a fornecer descrições exatas de situações ou para testar 
hipóteses causais.  

 

 

5.3 O DELINEAMENTO DA PESQUISA 

  
Segundo Yin (2005), qualquer tipo de pesquisa empírica deve ter um 

delineamento que é a seqüência lógica que conecta as questões propostas pela 

pesquisa aos dados coletados e, finalmente, às conclusões que serão traçadas. É 

um plano de ação que indica o caminho que será seguido para sair das questões 

propostas, e chegar às respostas desejadas. Para esse autor, o delineamento de 

uma pesquisa baseada no método de estudo de caso deve apresentar cinco itens 

considerados essencialmente importantes que se aplicam às modalidades de 

pesquisa diferentes: a) questões da pesquisa; b) proposições; c) definição das 

unidades de análise; d) descrição da lógica, ligando os dados obtidos às 

proposições; e) definição de critérios para interpretar as descobertas da pesquisa. 

 

 

5.3.1 Questão de Pesquisa 

 Segundo Yin (2005), para identificar qual o tipo de delineamento de pesquisa, 

é importante analisar a formulação da questão de pesquisa. Para o autor, as 

questões do tipo “como?” e “por quê?” (ou derivados) sugerem uma maior 

probabilidade de estarmos diante de uma estratégia de estudo de caso. 

 

Conforme Selltiz et al. (1965, p. 238), o estudo tem como questões principais 

de pesquisa: “1) O que deve ser observado? 2) Como devem ser registradas as 

observações? 3) Que métodos serão usados para pôr à prova a precisão da 

observação? 4) Que relação deve existir entre o observador e o observado, e como 

pode ser estabelecida esta relação?”. 
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5.3.2 Proposição e Modelo da Pesquisa 

Segundo Yin (2005), a definição de proposições dirige a atenção da pesquisa 

para determinados aspectos que devem ser examinados dentro do escopo do 

estudo. Proposições podem ser entendidas como afirmações que estabelecem, de 

certa maneira, relações teóricas entre os fatores que estão sendo estudados. O 

autor salienta que mesmo no caso de pesquisas exploratórias onde objetivo principal 

é a busca de novas idéias e hipóteses para explicação de fenômenos, é importante 

que sejam induzidas a partir de um referencial teórico para que se possa chegar a 

algum objetivo determinado, iniciando a exploração com lógica e direção. 

 

Com a finalidade de estabelecer uma referência teórica para o trabalho ou, de 

acordo com a definição de Yin (2006), para elaborar proposições da pesquisa, 

realizou-se um levantamento bibliográfico através do qual se buscou identificar, na 

literatura e na imprensa especializada, as principais questões e aspectos referentes 

às ISHP. 

 

Segundo Yin (2005), um protocolo para o estudo tem apenas uma coisa em 

comum com um questionário de levantamento: ambos convergem para um único 

ponto de dados – coletar dados tanto de um estudo de caso único quanto de um 

único correspondente. O autor diz que um protocolo para o estudo de caso é mais 

do que um instrumento, contendo o instrumento, mas também contém os 

procedimentos e as regras gerais que deveriam ser seguidas ao utilizar o 

instrumento.  

 

Para Gil (1999, p. 141), “um dos maiores problemas na interpretação dos 

dados no estudo de caso deve-se à falsa sensação de certeza que o próprio 

pesquisador pode ter sobre suas conclusões”. De todos os métodos, o estudo de 

caso é o que mais apresenta carência de sistematização para interpretação dos 

dados. Segundo o autor, Com o objetivo de testar a confiabilidade, utilizou-se o 

protocolo na fase de coleta de dados. 

  

Este trabalho será utilizado o estudo de caso, cujo objetivo é possibilitar a 

comparação entre benefícios e problemas em diferentes hospitais públicos quanto à 
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gestão de pessoas. A escolha pela utilização de casos deve ser tomada com base 

na estratégia da pesquisa e deve ter objetivos definidos. O presente trabalho se 

utiliza do estudo de caso único, tendo como base a fundamentação lógica de ser um 

caso representativo e típico. 

O objetivo é capturar as circunstâncias e condições de uma situação lugar-
comum ou do dia-a-dia. O estudo de caso pode representar um projeto típico 
entre muitos projetos diferentes, uma manufatura no mesmo setor industrial, 
um bairro urbano típico, ou uma escola representativa, como exemplos. 
Parte-se do princípio de que as lições que se aprendem desses casos 
fornecem muitas informações sobre experiências da pessoa ou instituição 
usual (YIN, 2005, p. 63). 

 

 

5.3.3 Elaboração do protocolo 

O protocolo atua como ferramenta que se aplica a qualquer tipo de pesquisa 

o, pois, além de conter o instrumento, ele contém os “procedimentos e regras gerais 

que deveria seguir ao utilizar o instrumento” (YIN, 2005, p. 92). Segundo este 

mesmo autor, o protocolo de observação seguiu quatro seções: 

1) Visão Global do Projeto: deve fornecer informações sobre os propósitos e 

cenários do estudo de caso, podendo conter literaturas sobre o tema; 

2) Procedimentos de Campo: fornecendo aos informantes ou organizações, 

informações gerais sobre os métodos adotados; 

3) Determinação das questões: utilizadas como “memória” a respeito das 

informações que devem ser coletadas. Devem estar acompanhadas das 

fontes de informação; 

4) Guia para elaboração do relatório: contém esboço, formato para dados, 

informações bibliográficas; 

 

O quadro 09 aponta o protocolo como tática de estudo para o aumento da 

confiabilidade, considerando diversas fontes realizando coleta de dados por meio de 

diversas fontes de evidências. Para proceder à pesquisa pelo método de observação 

participativa, preparou-se um sumário, a fim de orientar o estudo e, para avaliar a 

qualidade do estudo de caso, Yin (2006) recomenda a aplicação de quatro critérios:  
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Quadro 09 – Táticas do Estudo de Caso para quatro testes de projeto 

TESTES DE CASO TÁTICA DO ESTUDO 

FASE DA PESQUISA NA 

QUAL A TÁTICA DEVE 

SER APLICADA 

Validade do 

constructo 

§ Utiliza fontes múltiplas de evidências 

§ Estabelece encadeamento de evidências 

§ O rascunho do relatório do estudo de caso 

é revisado por informantes-chave 

Coleta de dados 

Coleta de dados 

 

Composição 

Validade interna 

§ Faz adequação ao padrão 

§ Faz construção da explanação 

§ Estuda explanações concorrentes 

§ Utiliza modelos lógicos 

Análise de dados 

Análise de dados 

Análise de dados 

Análise de dados 

Validade externa 

§ Utiliza teoria em estudos de caso único 

§ Utiliza lógica de replicação em estudos de 

casos múltiplos 

Projeto de pesquisa 

Projeto de pesquisa 

Confiabilidade 

§ Utiliza protocolo de estudo de caso 

§ Desenvolver banco de dados para o 

estudo de caso 

Coleta de dados 

Coleta de dados 

Fonte: YIN (2006, p. 55) 

 

 

5.4 AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.4.1 As Fontes 

Buscou-se identificar nos arquivos do Ministério da Saúde, particularmente na 

Secretaria de Assistência à Saúde, que sucedeu a Secretaria Nacional de 

Assistência à Saúde e o INAMPS, os documentos que pudessem estar relacionados 

ao tema em estudo do ano 2000 até dezembro de 2007. 

 

A pesquisa será fundamentada numa linha mais qualitativa, através de dados 

primários e secundários obtidos através obras bibliográficas e de relatórios de 

pesquisas anteriores sobre o tema. Os dados primários serão coletados também por 
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meio de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, direcionadas para os 

membros de ISHP, técnicos e administrativos, a serem escolhidas e seus usuários, 

de forma esporádica. 

 

Conforme Gil (1996), a estratégia do estudo de caso possibilita a utilização de 

diversas técnicas para obtenção de dados, Yin (2005, p. 113) relata seis fontes de 

evidências que podem ser utilizadas para o estudo de casos: documentação (cartas, 

memorandos, documentos administrativos, recortes de jornal, ou artigos da mídia em 

geral); registro de arquivos (clientes assistidos, tabelas e orçamentos 

organizacionais, mapas e gráficos geográficos, listas de nomes, dados de 

levantamentos – censo, coleta de dados do local –, registros pessoais: diários, 

anotações, agendas); entrevistas; observação direta, observação participante e 

artefatos físicos ou culturais. 

 

Dentre as fontes, destacam-se, para o escopo deste trabalho, as entrevistas, 

que podem ser não-estruturadas ou espontâneas, focadas, por pautas e estruturada 

(formato de levantamento formal), bem como a observação direta e a observação 

participante. 

 

5.4.1.1   Fontes documentais 

Considerando-se a grande quantidade e diversidade de ISHP existentes no 

País, vinculadas ao SUS, bem como a necessidade de estabelecer políticas e 

planejamento de ações específicas compatíveis com as características de cada 

hospital, desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para hospitais, no que diz respeito 

à quantidade de leitos disponíveis, existência e complexidade de serviços, perfil 

assistencial, capacidade de produção de serviços, dentre outras, foi estabelecido o 

Sistema de Classificação Hospitalar do SUS (PORTARIA 2.224/MS, 2002). 

 

Considerada uma diretriz para aumentar a eficácia da gestão do trabalho nas 

ISHP em prol da melhoria da qualidade serviço de saúde à população e, visando o 

controle e acompanhamento do seu desenvolvimento no desempenho das 

atividades específicas, pode ser considera uma Portaria Estratégica, quando sugere: 

“A política de RH para o SUS é um eixo estruturante e deve buscar a valorização do 
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trabalho e dos trabalhadores de saúde, o tratamento dos conflitos e a humanização 

das relações de trabalho.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE/SPS, 2002, p. 47). 

 

Como uma importante fonte documental, a PORTARIA 2.224/MS (2002) 

conduziu a pesquisa a Tabela 3 que estabelece parâmetros de classificação 

estratégica das ISHP onde essas instituições são classificadas ou enquadradas em 

um dos portes estabelecidos. É respeitando o intervalo de pontos atribuídos para 

cada porte, sendo uma forma justa e avançada de apuração da qualidade através de 

pontos alcançados nos itens exigidos e que dizem respeito a unidades estratégicas. 

 

  Tabela 3: Itens de pontuação das ISHP para classificação por Acreditação Hospitalar. 

ITENS DE AVALIAÇÃO 

Pontos 

por item 

A 

Nº de 

leitos 

B 

Leitos de 

UTI 

C 

Tipo de 

UTI 

D 

Alta 

complexidade 

E 

Urgência/ 

Emergência 

F 

Gestação de 

alto risco 

G 

Salas 

cirúrgicas 

Pontos 

Totais 

1 ponto 20 a 49 01 a 04 ……… 1 
Pronto 

Atendimento 
………… 

Até  

02 

2 

pontos 

50 a 

149 
05 a 09 Tipo II 2 

Serviço de 

Urgência/ 

Emergência 

Nível I 
Entre 03  a 

04 

3 

pontos 

150 a 

299 
10 a 29 …….. 3 

Referência 

Nível I ou II 
Nível II 

Entre 05 a 

06 

4 

pontos 

300 ou 

mais 

30 ou 

mais 
Tipo III 4 ou mais 

Referência 

Nível III 
……….. 

Acima de 

08 

 

 

 

Mínimo 1 

 

Máximo 27 

  Fonte: PORTARIA 2.224/MS (2002) 
 

No final do processo, considera-se o somatório da pontuação alcançada como 

resultado da aplicação dos itens de avaliação estipuladas. Trata-se da última 

legislação do Ministério as Saúde na tentativa de classificar as ISHP, de forma justa 

e adequada, levando-se em conta requisitos importantes para a qualidade na 

prestação de serviços à saúde.  

 

A pontuação obtida pela ISHP para classificação passa a ter como base a 

Tabela de Pontuação realizada pela atribuição dos respectivos números de pontos 

previstos nas colunas denominadas “Ponto por item” e identificadas pelas letras de 

“A” a “G” em cada um dos “Itens de avaliação”, sendo que o somatório dos pontos é 
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utilizado segundo os intervalos de pontuação estabelecidos para enquadramento do 

hospital em seu correspondente porte (PORTARIA 2.224/MS, 2002). 

  

Dessa forma, a classificação estabelecida é aplicada às ISHP integrantes do 

SUS de acordo com suas características, num dos seguintes portes: 

• Hospital de Porte I; 

• Hospital de Porte II; 

• Hospital de Porte III; 

• Hospital de Porte IV. 

 

O total de pontos obtidos resultante da aplicação da Tabela de Pontuação, 

conforme Portaria 2.224/MS (2002), enquadra as ISHP no Sistema de Classificação 

Hospitalar do SUS segundo o porte, tal como apresentado na Tabela 4.  

 

Para maior credibilidade à classificação, os Níveis de Complexidade são 

limites utilizados para hierarquizar os estabelecimentos do sistema de prestação de 

serviços de saúde, segundo a diversificação das atividades prestadas, a 

profundidade de especialização das mesmas e a freqüência com que ocorrem 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE/SNABS, 1983). 

 
             Tabela 4: níveis de pontuação para Classificação Hospitalar 

Porte da ISHP  Faixa de pontos 

I De 01 a 05 pontos 

II DE 06 a 12 pontos 

III De 13 a 19 pontos 

IV De 20 a 27 pontos 
Fonte: PORTARIA 2.224/MS (2002) 

 

Através da Portaria 2.225/MS/SAS (2002), são estabelecidos mecanismos de 

controle e acompanhamento do cumprimento do disposto na Portaria, utilizando-se 

do Banco de Dados Nacional de Estabelecimentos de Saúde e dos critérios 

estabelecidos, classificar nos respectivos portes os hospitais integrantes do SUS, 

segundo exigências mínimas, e a estruturação técnico/administrativa das direções 
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das ISHP vinculadas, de acordo com o porte e sua classificação atribuída sob os 

critérios do Sistema de Classificação Hospitalar do SUS  

 

O Quadro 10 apresenta os critérios e enquadramento de avaliação das ISHP 

no momento da Classificação Hospitalar em cada um dos “Itens de avaliação”.  

 
Quadro 10: Itens de avaliação para a Classificação Hospitalar das ISHP 

ITENS COLUNA QUANTITATIVO CONSIDERADO 

Leitos cadastrados A Nº de leitos existentes no hospital. 

Leitos de UTI B 

Nº de leitos cadastrados em Unidades de 

Terapia Intensiva (Adulto, Neonatal e 

Pediátrica). 

Tipo de UTI C UTI, de acordo com seu tipo II ou III. 

Alta complexidade D 

Serviços da alta complexidade e cadastrados: 

Sv/Centros de Alta Complexidade em 

Assistência Cardiovascular, tratamento das 

Lesões Palatais e Implante Coclear, 

Neurocirurgia, Traumato-Ortopedia, Tratamento 

Cirúrgico da Epilepsia, Assistência na 

Queimados, Oncologia, Cirurgia Bariátrica, e 

Transplantes. 

Urgência/Emergência E 

1) Serviços de Pronto Atendimento nas 24 horas 

do dia com equipe presente pelo menos, de 

urgência em Pediatria e Clínica Médica 

especializadas. 

2) Serviços de Urgência e Emergência com 

atendimento de 24 horas do dia, com equipe 

presente, de urgências e emergências em 

Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral 

Ortopedia e Anestesia. 

Gestação de Alto 

Risco 
F 

Serviços de Atendimento de Gestação de Alto 

Risco, de acordo com seus níveis I e II. 

Salas Cirúrgicas G Nº de salas cirúrgicas existentes no hospital. 
Fonte: PORTARIA 2.224/MS (2002). Adaptação elaborada pelo autor. 
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Dessa forma, torna-se necessário uma eficiente operacionalização da 

estratégia na gestão de pessoal da ISHP, técnica e administrativa, a fim de que em 

todos os setores internos haja um desempenho eficaz de todas as suas atividades. 

 

Observação participante (Anexo D) 

Segundo Yin (2005, p. 121), “é uma modalidade especial de observação na 

qual você não é apenas um observador passivo. Você pode assumir uma variedade 

de funções dentro de um estudo de caso e pode, de fato, participar dos eventos que 

estão sendo estudados”. Selltiz et al. (1965, p 241), embasam a discussão, 

afirmando: “A técnica da observação sem contextura tem sido uma contribuição, 

principalmente para a antropologia social onde, com freqüência, ela toma a forma de 

observação participante”. Estes autores, com relação à técnica, afirmam:  
 

Em geral, o grau de estrutura e o grau de participação tendem a variar, 
segundo a finalidade do estudo. É de se esperar que, em um estudo 
exploratório, os métodos observacionais sejam relativamente não-
estruturados, e que o observador tenha maior possibilidade de participar da 
atividade do grupo do que em um estudo que se concentre na descrição 
precisa de uma situação (SELLTIZ et al., 1965, p. 238). 

 

Entrevistas e coleta de dados 

A realização da entrevista com os clientes usuários ocorreu, no período de 

trinta dias, diariamente, com seis cinco colaboradores (três médicos, uma 

recepcionista e uma secretária), além do pesquisador deste trabalho , nas seguintes 

unidades das três ISHP pesquisadas: Ambulatório, Emergência, Internação, 

Recepção e Sala de espera, com duração aproximada de dez minutos para cada 

pessoa para preenchimento do questionário e prestação de algum depoimento, 

sendo esse questionário respondido paralelamente às entrevistas. 

 

O trabalho utilizou questionários para identificar o que viesse de encontro da 

pesquisa percebida pelos seus líderes e funcionários, aplicando-a em um universo 

reduzido, mas significativo, do quadro funcional. O questionário foi adaptado para 

possibilitar que o entrevistado anotasse, em um único formulário, os valores 

percebidos como reais (que orientam a vida de sua organização) e os ideais (que 

gostaria de adotar ou enfatizar) 
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Foram pesquisadas, pelo método de observação, através de questionários 

estruturados, três ISHP: dois do porte médio e um de porte grande, do Estado do 

Rio de Janeiro, assim classificados quanto à capacidade de ocupação do número de 

leitos, o que ficou constatado nesta pesquisa; a presente intervenção ocorreu 

durante o período entre 01 de dezembro de 2007 a 15 de janeiro de 2008. 

 

Utilizou-se observação direta do tipo sistemática para perceber os recursos de 

apoio para os profissionais, tais como softwares aplicativos, carro para vendedores, 

panfletos, materiais de escritório, mobiliário, espaço de trabalho, comentários de 

corredores. As observações diretas ocorreram nos dias de visita.  As entrevistas e 

observações diretas foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro.  

 

Para situar as ISHP, identificar seus serviços, produtos e expectativas, 

realizou-se pesquisas documentais em documentos internos da empresa e coleta de 

dados no site que a organização mantém na Internet, possibilitando visualizar a 

posição da instituição no setor de saúde e, para a coleta de dados, utilizou-se a 

técnica da entrevista por pautas, que se justifica devido ao tema e aos clientes 

internos e externos entrevistados: 
A entrevista por pauta apresenta certo grau de estruturação, já que se guia 
por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao 
longo de seu curso (...). O entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa 
o entrevistado falar livremente à medida que refere às pautas assinaladas 
(...). As entrevistas por pautas são recomendadas, sobretudo nas situações 
em que os respondentes não sintam a vontade para responder a indagações 
formuladas com maior rigidez (GIL, 2006, p. 120). 

 

As entrevistas e preenchimento de questionários semi-estruturados tanto com 

os pacientes quanto com os profissionais das ISHP ocorreram ao longo de 40 dias, 

apenas nos dias úteis, nessas instituições previamente selecionadas. Por ocasião da 

coleta de dados, foi explicado a cada um dos questionados os motivos da presente 

pesquisa social e sua importância para a sociedade. 

O entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, 
mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se para a sua 
retomada.  Este modelo de pesquisa foi utilizado, pois é adequado às 
situações experimentais de caráter exploratório e bastante utilizado com 
grupos de pessoas que passaram por experiência específica (GIL, 2006, 
p.120). 
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Nas entrevista, aplicou-se um questionário composto de perguntas fechadas 

(aquelas em que as possíveis respostas são colocadas de antemão, algumas 

dessas dicotômicas e outras de múltiplas alternativas), de perguntas mistas (as 

quais apresentam alternativas e permitem a inclusão de comentários) e de 

perguntas abertas (aquelas em que o questionado responde livremente). As 

perguntas referiam-se ao pré-conhecimento, avaliação e pré-disposição para o 

trabalho hospitalar (Anexos G, H, I, J). 

 

A pesquisa deverá mostrar um índice aproximado de 64% de participação de 

um total de 44 funcionários. O motivo pelo qual não foi possível realizar a pesquisa 

com todo o corpo funcional dos hospitais deveu-se ao fato de os profissionais de 

saúde se encontrar totalmente envolvidos na atenção aos usuários, principalmente 

os médicos e membros da equipe de enfermagem, outros por estarem gozando 

férias ou afastados, em virtude de repouso de escalas de plantão e outros. 

 

As entrevistas envolvendo diretores, gestor de RH e de outros setores e 

funcionários tiveram por objetivo levantar maiores informações sobre a organização 

hospitalar pública, sua cultura, suas dificuldades, o nível de satisfação e de 

insatisfação que ajudarão na identificação e compreensão dos problemas 

específicos do setor de saúde hospitalar pública. 

 

Análise dos Dados  

Na Tabela 6, quanto menor a pontuação dada pelos usuários nos 

questionários para cada critério das três ISHP pesquisadas, isto significa que maior 

é o nível de insatisfação ou descontentamento para com o hospital. As observações 

apresentadas indicam que o nível relativo de satisfação dos usuários  

 

Por último, uma etapa mais complexa que teve como objetivo relacionar a 

hipótese com o problema do trabalho. Na leitura interpretativa, buscou-se ir além dos 

dados, conferindo-lhes significado através de sua ligação com outros conhecimentos 

já obtidos. O processo de análise foi realizado conjuntamente com a interpretação 

dos dados que consistiu em estabelecer a ligação entre os achados com outros 

resultados conhecidos. 
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O universo da pesquisa compreende o setor de saúde, especificamente o 

caso das organizações hospitalares. A amostra da pesquisa foi intencional, 

constituindo-se de três hospitais públicos. 

 

O próximo capítulo apresenta e analisa os resultados alcançados na pesquisa 

realizada nas instituições hospitalares selecionadas. 
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 6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para melhor compreensão da necessidade de mudanças estratégicas na 

gestão dos recursos das ISHP, fez-se uma distinção entre o operacional e o 

estratégico. 

 

Segundo Marras (2005, p. 123), “a gestão de RH, ainda vigente na maioria 

das atuais estruturas organizacionais, é, tipicamente, orientada para a prestação de 

serviços operacionais”. Por isso, o autor entende que a gestão de RH das ISHP tem 

a trajetória marcada desde os anos 80 como operacional e geradora de despesas, 

portanto, com pouca ou nenhuma possibilidade de atuação política nas 

organizações, pois não está posicionada adequadamente nos organogramas.  

 

Diante deste impasse, convém indicar a utilização de um modelo de 

Administração Estratégica de RH nas ISHP no qual o gestor deverá exercer uma 

nova posição no organograma funcional do hospital, no nível de staff, conforme 

Marras (2000). Finalizando esta temática operacional, Ulrich (2000) sugere: 

Uma empresa deve sempre melhorar sua eficácia operacional e que existe a 
necessidade de se esforçar para expandir suas características únicas, 
enquanto fortalece o ajuste entre suas atividades. A continuidade estratégica, 
na verdade, deve tornar mais eficaz a busca pelo aprimoramento contínuo em 
uma organização.  

 
 

As ISHP do Brasil não possuem um modelo específico de gestão estratégica 

de pessoas de forma integrada. Faltam quantidade e qualidade nesta gestão nestas 

organizações hospitalares brasileiras. 

 

 

6.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE INDIVIDUAL DOS CASOS 

 

6.1.1 Caracterização do Universo e Amostras da Pesquisa 

O universo da pesquisa está referido às pessoas diretamente envolvidas na 

prestação da assistência à saúde pelas ISHP, além de usuários. Com relação a 

estes, o tipo de amostragem utilizada será a por tipicidade que parece ser mais 

adequada no presente caso. 
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A pesquisa foi realizada no período de 1º de janeiro a 10 de fevereiro de 2008 

em três Instituições hospitalares públicas no Estado do Rio de Janeiro. Quanto ao 

universo, a pesquisa foi realizada com pessoas de ambos os sexos, com idade entre 

18 anos e 65 anos, todas residentes na área em estudo. 

 

Foram entrevistados 56 usuários dos hospitais pesquisados. Esses usuários 

são, apenas, pacientes externos em sala de espera ou atendimento, conforme o 

caso, (emergência, ambulatório, internação e recepção). Dos entrevistados, 58.93% 

eram do sexo feminino e 41.07% do sexo masculino. A faixa etária apresentou 

distribuição aproximadamente uniforme, com pequena alteração de importância para 

as idades entre 18 e 65 anos. 

 

A amostragem utilizada baseia-se no modelo de gestão tradicional utilizada 

pelas ISHP, independente do porte e em três estágios. No primeiro estágio, as ISHP 

são selecionadas de forma não probabilística através do método de 

proporcionalidade através do tamanho, compreendendo essa medida a população 

de pessoas envolvidas com as instituições pesquisadas (pacientes externos, 

médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e de 

apoio), devido ao seu volume de efetivo e do papel que desempenham. 

 

No segundo estágio, são selecionadas por tipicidade (seleção de elementos 

considerados representativos da população-alvo) as áreas de estudo: aquelas 

consideradas de atividade-fim, ou seja, que estão envolvidas diretamente com os 

pacientes e exercidas pelos “profissionais da área técnica de saúde”. No terceiro 

estágio, é selecionado um número fixo de pessoas segundo variáveis de cotas 

amostrais, para cada ISHP selecionada para a pesquisa. Essas variáveis são: 

Sexo: masculino e feminino; 

Categoria Profissional: médicos, enfermeiros (supervisora de enfermagem, auxiliar 

de enfermagem e técnico de enfermagem); 

Número de Entrevistas: foram realizadas 111 entrevistas, seguidas de 

preenchimento do questionário semi-estruturado em três ISHP do Estado do Rio de 

Janeiro (Tabela 5); 

Coleta de Dados: Entrevistas pessoais com a utilização de questionários 

elaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram realizadas 
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pelo autor e por uma equipe composta de três médicos, um administrador hospitalar 

e uma secretária, devidamente treinados para esse tipo de abordagem; 

Controle de Qualidade: Foi feito filtragem e verificação de todos os questionários.  

 

A Tabela 5 resume o universo das entrevistas e dos sujeitos que 

responderam ao questionário, num total de 111, distribuídas por profissionais das 

ISHP, no momento da entrevista individual. Percebe-se que o número maior de 

entrevistados refere-se aos pacientes externos com um percentual de 50.45%, 

seguidos pelos profissionais de RH (13.51%). Foi entrevistado o Diretor-Geral do 

Hospital ALFA, prestando informações interessantes para reforçar a pesquisa. 

 

       Tabela 5: Distribuição de entrevistas 
            Unidades: Paciente e Profissional 

ISHP TIPO 
ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Pacientes externos 9 28 19 56 50.45 
Profissionais administrativos 4 4 - 8 7.22 
Profissionais de RH 4 7 4 15 13.51 
Profissionais médicos 1 5 8 14 12.61 
Profissionais de enfermagem 2 6 4 12 10.81 
Acadêmicos de medicina 1 2 - 3 2.70 
Técnico de laboratório 1 - - 1 0.90 
Fisioterapeuta - 1 - 1 0.90 
Diretor-Geral 1 - - 1 0.90 
TOTAL 23 53 35 111 - 

% 20.72 47.75 31.53 - 100.0 
 

ISHP ALFA 

Instituição destinada à prestação de atendimento nas especialidades médicas 

básicas (clínica médica, clínica cirúrgica, ginecologia e pediatria) por especialidades 

e/ou outras especialidades médicas, dispondo de Serviço de Apoio de Diagnose e 

Terapia de média complexidade e de Urgência/Emergência.  

 

Quanto à estrutura, trata-se de uma instituição de médio porte, possuindo 

Direção-Geral, Divisão Médica, Divisão de Apoio Técnico, Divisão de Administração 

e Divisão de Enfermagem, todas tendo unidades internas específicas a elas 

subordinadas, com uma força de trabalho composta de 50 médicos, uma enfermeira-

chefe, 4 enfermeiras auxiliares, 100 técnicos de enfermagem, um administrador, 4 
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auxiliares administrativos e 4 trabalhadores de manutenção. Seu efetivo de saúde é 

composto de 155 profissionais, e de 45 funcionários de apoio administrativo . 

  

Além de prestar assistência nas especialidades básica, oferece serviços de 

emergência 24 horas e de laboratório. Sua capacidade instalada é de 80 leitos, 

abrangendo uma média de ocupação mensal de leitos em torno de 2.100 pacientes, 

bem como leitos clínicos e UTI de emergência. Possui dois centros cirúrgicos. O 

tempo médio de permanência dos pacientes hospitalizados é, em média, 15 dias.  

 

O hospital ALFA não possui programa de capacitação, treinamento e 

desenvolvimento de pessoas e a Seção de Recursos Humanos é subordinada à 

Vice-Direção Administração, segundo seu Diretor-Geral. 

 

Perfil dos entrevistados da ISHP ALFA 

Sexo: masculino (50%) e feminino (50%). 

Idade: Tabela, contendo faixas etárias de 20 a 65 anos, totais e percentuais. 

Resultados gerais dos atributos: Foram avaliados, junto aos usuários das ISHP 

pesquisadas, 10 atributos isolados e mais uma apreciação geral da organização. O 

nível de satisfação dos usuários em relação ao sistema como um todo atinge 

patamares diferentes, conforme o atributo que se está avaliando. 

  

Quando questionados sobre os atributos que consideravam mais importantes 

(os usuários escolhiam três tributos hierarquicamente), 63,4%, dos usuários citaram 

a pontualidade com um dos principais aspectos. Um quarto dos entrevistados elegeu 

a pontualidade como o atributo mais importante na prestação da saúde. 

 

ISHP BETA 

A ISHP BETA, municipal, possuindo um efetivo de 700 trabalhadores dos 

quais 500 são profissionais de saúde. É uma instituição de médio porte, pois possui 

110 leitos. A Seção de RH é subordinada à Vice-Direção Administrativa.       

 

Estrutura: Direção-Geral, Divisão Médica, Divisão de Apoio Técnico, Divisão de 

Administração e Divisão de Enfermagem com suas unidades internas subordinadas. 
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Trata-se de uma instituição destinada à prestação de atendimento nas 

especialidades médicas básicas (Clínica médica, Cirúrgica, Ginecologia e Pediatria), 

e/ou outras especialidades médicas, dispondo de Serviço de Apoio e Diagnose e 

Terapia de média complexidade e de Urgência/Emergência 24 horas.  

 

ISHP GAMA 

Tratando-se de uma ISHP de grande porte, com mais de 500 leitos, é um 

Hospital Universitário para servir como campo de estágio aos cursos da área da 

saúde com a missão de promover assistência integral à saúde, ensino e pesquisa 

cujo atendimento é realizado por equipe multidisciplinar composta por profissionais 

da área médica, enfermagem, nutrição, serviço social, psicologia, farmácia e outros.               

 

Estrutura: Direção-Geral, Divisão Médica, Divisão de Apoio Técnico, Divisão de 

Administração e Divisão de Enfermagem. 

 

A ISHP em tela ministra, atualmente, os cursos de Uso Racional de 

Medicamentos em Enfermagem e o de Preparo e Administração de Medicamento 

por Via Parenteral com Foco no Uso Racional de Medicamentos. 

 

Serviços e áreas especializadas:  

A ISHP GAMA presta os Serviços de Ergo Design, Arquivo Médico e 

Estatística, Farmácia, Social, Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

 

Áreas Especializadas:  

Fazem parte da área atendimento especializado à saúde na Instituição GAMA 

as unidades de: Anatomia Patológica, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia 

Cardíaca, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia do Abdômen, Cirurgia Geral, Cirurgia 

Pediátrica, Cirurgia Plástica Reparadora, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, 

Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, 

Hematologia, Neurologia e Neurocirurgia, Oftalmologia; Ortopedia, Traumatologia, 

Otorrinolaringologia, Patologia Clínica, Pediatria, Pneumologia e Cirurgia Torácica, 

Psicologia, Reumatologia, Urologia, Eco cardiograma, Endoscopia Digestiva, 
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Laboratório de Anatomia Patológica, Micro cirurgia Tubária, Raios-X, Tomografia, 

Ultra-som Computadorizado e Ultra-som Tridimensional.  

 

 

6.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS CASOS 

 

Esta parte do trabalho apresenta a tabulação dos dados coletados das três 

ISHP selecionadas para a pesquisa, conforme seu objetivo a ser alcançado.    

   
  Tabela 6: Distribuição dos clientes entrevistados 

    Unidade: Paciente externo 

ISHP UNIDADE (SETOR) 
ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Emergência 06 23 18 47 83.93 

Internação 03 - 02 05 8.93 

Ambulatório - 02 01 03 5.36 

Outros - 01 - 01 1.78 

TOTAL 09 28 19 56 - 

% 16.07 50.0 33.93 - 100.0 

          

Dos 56 pacientes externos entrevistados, de acordo com a Tabela 6, a maior 

freqüência coube aos usuários do setor de Emergência com 83.93¨% contra a 5.36% 

do setor de Ambulatório. O Hospital Beta, por sua vez, participou com a maior 

freqüência (50%), seguido do Hospital GAMA (33.93%).   

 

          Tabela 7: Distribuição dos entrevistados por faixa etária  
         Unidade: Paciente externo 

ISHP        UNIDADE INTERNA 

(SETOR) ALFA BETA GAMA 
TOTAL % 

Até 20 anos 01 - 04 05 10.71 

De 21 a 40 anos 05 19 10 34 60.71 

De 41 a 65 anos 03 09 05 17 30.36 

TOTAL 09 28 19 56 - 

% 16.07 50.0 33.93 - 100.0 
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Os entrevistados com maior participação e freqüência eram pacientes do 

Hospital BETA, 28 pessoas (50%), porém, a faixa etária de 21 a 40 anos obteve 

60.71% contra 30.36% da faixa etária 41 a 65 anos, seguido da faixa de menos de 

20 anos (10.71%). 

 
    Tabela 8: Número de familiares atendidos pelas ISHP pesquisadas. 

     Unidade: Cliente familiar 
ISHP CLIENTES 

FAMILIARES ALFA BETA GAMA 
TOTAL % 

Familiares 46 156 120 322  - 
% 14.3 48.45 37.22 - 100.0 

 

A Tabela 8 apresenta um total de 322 familiares que foram apontados pelos 

entrevistados serem pacientes dos respectivos ISHP da área de residência. BETA 

representou 48.45%, GAMA, 37.22% e ALFA, 14.3%. Convém justificar que a 

pesquisa contou com 9 entrevistados, ao passo que o do Hospital BETA participou 

com 28 entrevistados, o Hospital GAMA com 19. 

 

    Tabela 9: Distribuição dos entrevistados por sexo  
        Unidade: Paciente externo 

ISHP SEXO 
ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Masculino 04 11 08 23 41.07 
Feminino 04 17 12 33 58.93 
TOTAL 08 28 20 56 - 

% 14.29 50.0 35.71 - 100.0 
           

A Tabela 9 indica a distribuição por sexo. 23 usuários eram do sexo 

masculino e 33 do feminino, isto é, 41.07% e 58.93% respectivamente.  A ISHP 

BETA permanece com maior índice de participação (50%) e o menor com ALFA 

(14.29%). 

 
         Tabela 10: Distribuição dos entrevistados por tempo de atendimento 

     Unidade: Cliente familiar 
ISHP TEMPO DE ATENDIMENTO 

ALFA BETA GAMA 
Tempo (anos) 1-10 1-08 1-04 

 

A Tabela 10 mostra que o maior tempo de cliente dos entrevistados é de 10 

anos (ALFA), 8 anos (BETA) e 4 anos (GAMA). 
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    Tabela 11: Nível de satisfação do atendimento geral  
  Unidade: Paciente externo 

ISHP NÍVEL DE 
ATENDIMENTO ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Péssimo - 01 01 02 3.57 
Satisfatório 04 13 05 22 39.28 

Bom 03 09 05 17 30.36 
Ótimo 02 02 04 08 14.29 

Excelente - 03 04 07 12.5 
TOTAL 09 28 19 56 - 

% 16.08 50.0 33.92 - 100.0 
 

Segundo a Tabela 11, o nível de satisfação com a ISHP pesquisada é 

satisfatório, pois 39.28% dos entrevistados acharam satisfatório, seguido de 30.36 

de entrevistados que julgaram o atendimento BOM, 14.29% acharam o atendimento 

Ótimo e 12.5%, que o atendimento geral dos hospitais era Excelente. 
 
    Tabela 12: Nível de satisfação com o atendimento médico  

  Unidade: Paciente externo 
ISHP ATENDIMENTO DOS 

MÉDICOS ALFA BETA GAMA 
TOTAL % 

Péssimo - - 01 01 1.79 
Satisfatório 04 05 04 13 23.21 

Bom 04 08 08 20 35.71 
Ótimo 01 06 01 08 14.29 

Excelente - 09 05 14 25.0 
TOTAL 09 28 19 56 - 

% 16,07 50.0 33.93 - 100.0 
 

A Tabela 12 registra os números informativos julgados necessários para o 

estudo, colhidos pelo autor e demais integrantes da equipe encarregada de 

participar das observações nas ISHP, a fim de verificar o nível de satisfação dos 

usuários quanto ao serviço prestado e o ambiente organizacional.  

 
              Tabela 13: Nível de satisfação com o atendimento de enfermagem  

  Unidade: Paciente externo 

ISHP ATENDIMENTO DAS 
ENFERMEIRAS ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Péssimo - 03 01 04 7.14 
Satisfatório 04 07 08 19 33.93 

Bom 03 07 - 10 17.86 
Ótimo 02 09 01 12 21,43 

Excelente - 02 09 11 19.64 
TOTAL 09 28 19 56 - 

% 16.07 50.0 33.93 - 100.0 
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Pela Tabela 13, nível de satisfação com o atendimento do serviço de 

enfermagem, 7.14% dos entrevistados julgou (péssimo), 33.93% (satisfatório), 

17.86%, (bom), 21.43% (ótimo) e 19.64% (excelente).  

 
           Tabela 14: Nível de satisfação com o sistema de comunicação/informação 

        Unidade: Paciente externo 
ISHP COMUNICAÇÃO/ 

INFORMAÇÃO ALFA BETA GAMA 
TOTAL % 

Péssimo - 02 01 03 5.36 
Satisfatório 04 09 04 17 30.36 

Bom 03 09 05 17 30.36 
Ótimo 02 02 09 13 23.21 

Excelente - 06 - 06 10.71 
TOTAL 09 28 19 56 - 

% 16.07 50.0 33.93 - 100.0 
 

A Tabela 14 registra os números informativos julgados necessários para o 

estudo, colhidos pelo autor e demais integrantes da equipe encarregada de 

participar das observações nas ISHP, a fim de verificar o nível de satisfação dos 

usuários quanto ao sistema de comunicação e de informação disponibilizados para 

os usuários.  

 

Para 5.36% deles, o nível de satisfação foi avaliação foi “péssimo”. Contudo, 

a avaliação foi favorável, com demonstração de muita satisfação com as às ISHP 

pesquisadas com os seguintes resultados: Excelente (10.71%), ótimo (23.21%), bom 

(30.36%) e satisfatório (30.36%), levando-se em conta o fato de muitos dos usuários 

já chegam ao hospital com de dores e preocupações, além das irritações com o 

trânsito, dificuldades várias dentre outras, que os deixam pré-dispostos a 

descontentamentos. 
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     Tabela 15: Nível de satisfação com recursos internos  
Unidade: Paciente externo 

ISHP 
CRITÉRIOS 

ALFA BETA GAMA 
TOTAL % 

1. Apresentação roupa de cama 4,1  5,0 6,5 15,6 7.44 
2.Tempo de atendimento 5,5  7,0 5,5 18,0 8.57 

3. Limpeza do ambiente interno 4,9  7,5 8,3 20,7 9.85 
4. Comida adequada e quente 3,8  6,2  6,2 16,2 7.72 

5. Atenção dos médicos 7,1  7,9  8,5 23,5 11.20 
6. Atenção das enfermeiras 7,1  8,5  7,4 23,0 11.03 
7. Equipamentos modernos 1,5* 6,6  5,3 13,4 6.38 

8. Boa comunicação 5,7  7,5 7,1 20,3 9.65 
9. Pouco ruído 1,5* 5,6  6,4 13,5 6.43 
10. Conforto 5,9  8,6  6,9 21,4 10.20 

11. Bons médicos 7,2  8,5  8,5 24,2 11.53 
TOTAL 54,3 78,9 76,6 209,8 - 

% 37,7 36,5 25,8 - 100,0 
 

Um questionário foi elaborado com os 11 itens. Feito os ajustes o instrumento 

foi aplicado em 56 pessoas, sendo 33 do sexo feminino e 23 do sexo masculino, 

envolvendo três Hospitais Públicos diferentes.  

 

O nível maior de satisfação foi com os médicos (11.53%), seguido das 

enfermeiras (11.03%). Os pacientes reclamaram muito do excesso de ruído (6.43%). 

Isso se deve ao fato de os hospitais estarem localizados à margem de estradas/ruas 

muito movimentadas com veículos e o local de espera muito pequeno, facilitando o 

aumento de barulho.  

 
        Tabela 16: Distribuição de entrevistas com profissionais 

              Unidade: Profissional hospitalar 
ISHP PROFISSIONAL DO 

HOSPITAL ALFA BETA GAMA 
TOTAL % 

Médico 1 8 5 14 35.90 
Enfermeira 1 1 2 4 10.25 

Auxiliar de enfermagem - - - - - 
Técnico de enfermagem 1 4 2 7 20.51 
Técnico administrativo 1 4 - 5 12.82 

Recepcionista 1 - - 1 2.56 
Atendente de saúde 1 - - 1 2.56 

Serviços gerais 1 - - 1 2.56 
Técnico de laboratório 1 - - 1 2.56 

Acadêmica de medicina 1 2 -  3 7.72 
Fisioterapeuta - 1 -  1 2.56 

TOTAL 9 21 9 39 - 
% 23.08 53.85 23.07 - 100.0 
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Pesquisa com Profissionais Médicos das ISHP Selecionadas 

 
             Tabela 17: Distribuição dos entrevistados por faixa etária 

       Unidade: Médico 

ISHP IDADE 
ALFA BETA GAMA 

Total % 

Menos de 25 anos - 1 1 2 14.28 
Entre 25 e 35 anos - 1 2 3 21,43 
Entre 35 e 45 anos - 1 1 2 14,28 
Entre 45 e 55 anos 1 2 1 4 28.58 
Mais de 55 anos - 3 - 3 21.43 

TOTAL 1 9 4 14 - 
% 7.14 64.28 28.58 - 100.0 

               

       Tabela 18: Distribuição dos entrevistados por sexo  
           Unidade: Médico 

ISHP SEXO 
ALFA BETA GAMA 

Total % 

Masculino 1 5 2 8 57.14 
Feminino - 3 3 6 42.86 

TOTAL 1 8 5 14 - 
% 7.14 57.14 35.72 - 100.0 

         

    Tabela 19: Distribuição do tempo de serviço prestado na ISHP pesquisada  
     Unidade: Médico 

ISHP Tempo de serviço  
no hospital ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Menos de 01 ano - 1 1 2 14.29 
Entre 1 e 5 anos - 3 2 5 35.71 
Entre 5 e 10 anos - 3 2 5 35.71 
Entre 10 e 20 anos - - - - - 
Mais de 20 anos 1 1 - 2 14.29 

TOTAL 1 8 5 14 - 
% 7.14 57.15 35.71 - 100.0 

           

    Tabela 20: Distribuição do tempo total de serviço hospitalar público 
      Unidade: Médico 

ISHP Tempo de serviço  
em ISHP ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Menos de 1 ano - 1 2 3 21.43 
Entre 1 e 5 anos - 3 2 5 35.70 
Entre 5 e 10 anos - 1 1 2 14.29 

Entre 20 e 30 anos 1 1 - 2 14.29 
Mais de 30 anos - 2 - 2 14.29 

TOTAL 1 8 5 14 - 
% 7.14 57.15 35.71 - 100.0 
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Os médicos com tempo de serviço na ISHP de 1 a 5 anos representam 

35.70% dos entrevistados, 21.43% representam os esses profissionais com menos 

de 1 ano de serviço. O Hospital BETA, com 57.15% de índice possui o maior índice 

de distribuição contra 7.14% do Hospital ALFA. 

 

                   Tabela 21: Distribuição do número de participações em reuniões de RH 
           Unidade: Médico 

ISHP 

PARTICIPAÇÕES  ALFA BETA 
 

GAMA 
 

TOTAL % 

Nenhuma - 6 4 10 71.43 
Menos de 05 1 2 1 4 28.57 

TOTAL 1 8 5 14 - 
% 7.14 57.14 35.72 - 100.0 

 
 
       Tabela 22: Motivos para trabalhar na área hospitalar  

   Unidade: Médico 

ISHP MOTIVO DE TRABALHAR  
NA ÁREA DE SAÚDE ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Espírito de humanização 1 5 5 11 26.19 
Salário satisfatório - 2 5 7 16.67 

Salário ótimo - - - - - 
Falta oportunidade de outro emprego - - - - - 

Vocação 1 7 4 12 28.57 
Reconhecimento ao trabalho - 2 1 3 7.14 
Possibilidade de promoções - - - - - 

É gratificante 1 6 - 7 16.67 
Outros (citar) - 2 - 2 4.76 

TOTAL 3 24 15 42 - 
% 7.14 57.14 35.72 - 100.0 

 

A Tabela 22 apresenta os níveis de satisfação para motivar os médicos a 

trabalharem nas ISHP: a vocação com 28.57% aparece em 1º lugar e o espírito de 

humanização (26.19%) surge em 2º lugar, e 16.67% consideram gratificante o 

trabalho.  
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   Tabela 23: Níveis de insatisfação com o ambiente de trabalho  
     Unidade: Médico 

ISHP MOTIVOS QUE DESAGRADAM  
ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Salário baixo - 8 3 11 26.19 
Falta de equipamentos médicos 1 8 4 13 30.96 

Falta de recursos financeiros 1 1 3 5 11.90 
Falta de organização - 1 1 2 4.76 

Atraso de pagamento de salário - 1 - 1 2.38 
Falta de comunicação - - 1 1 2.38 
Excesso de trabalho 1 5 3 9 21.43 

Outros - - - - - 
TOTAL 3 24 15 42 - 

% 7.14 57.14 35.72 - 100.0 
 

O nível de insatisfação demonstrado pelos médicos com o ambiente 

organizacional é apresentado na Tabela 23 com 30.96% para a falta de 

equipamentos, em segundo lugar 26.19% para salário baixo e 11.90% para falta 

excesso de trabalho, seguido de falta de recursos financeiros com 11.90%. 

 

               Tabela 24: Treinamento e desenvolvimento na ISHP  
                  Unidade: Médico 

ISHP CRITÉRIO 
ALFA BETA GAMA 

TOTAL 
 % 

Nunca tive 1 6 3 10 71.43 
De vez em quando - 2 2 4 28.57 

Várias vezes - - - - - 
TOTAL 1 8 5 14 - 

% 7.14 57.14 35.72 - 100.0 
 

A Tabela 24 visualiza que 71.43% dos médicos afirmaram nunca ter recebido 

treinamento e desenvolvimento profissional, de forma programada mas, sim, durante 

o próprio exercício da medicina e 28.57% afirmaram tê-los de vez em quando. O 

Hospital BETA teve o maior índice de respostas com 75% de entrevistados que 

nunca tiveram e 25% que tiveram de vez em quando. 
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          Tabela 25: Avaliação do ambiente de trabalho 
          Unidade: Médico 

ISHP COMO TEM SIDO SEU 
AMBIENTE DE TRABALHO? ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Excelente - 2 - 2 14,28 
Ótimo - - 1 1 7.14 
Bom - 6 1 7 50.0 

Agradável 1 - 2 3 21.44 
Ruim - - 1 1 7.14 
Total 1 8 5 14 - 

% 7.14 57.14 35.72 - 100.0 
 

Pela Tabela 25, observa-se que 50%, dos médicos consideram o ambiente de 

trabalho “bom”. Para 7.14% deles, o ambiente é “ótimo”. O percentual de 14.28% 

considerou “excelente” e, apenas, 7.14% julgou “ruim”. 

 

Pesquisa com Profissionais de RH das ISHP Selecionadas 

Quinze profissionais de RH foram entrevistados e responderam os 

questionários a seguir, com dezessete itens cada. Participaram da pesquisa quatro 

profissionais da ISHP ALFA, sete da BETA e quatro da GAMA, totalizando 68 

respostas atinentes à instituição e à área específica. 
 
Tabela 26: Distribuições das atribuições 

  Unidade: Profissional de RH 
ISHP ATRIBUIÇÕES 

ALFA BETA GAMA 
TOTAL % 

Convocação de candidatos 3 2 6 11 31.43 
Treinamento e seleção 1 1 2 4 11.43 

Desenvolvimento de pessoal - - - - - 
Admissões e demissões 3 4 2 9 25.70 

Planejamento estratégico de RH - 1 - 1 2.86 
Capacitação profissional - 1 1 2 5.71 

Participação em reuniões da Direção 1 6 1 8 22.82 
TOTAL 8 15 12 35 - 

% 22.85 42.86 34.28 - 100.0 
  

A Tabela 26 mostra que as duas atribuições mais exigidas são: convocação 

de candidatos e admissão/demissão, justificando o fato de, ocorrer considerável 

nível de rotatividade de pessoal. Além disso, os dados sugerem que a Direção da 

ISHP BETA prestigia e se preocupa com os trabalhadores e seu desempenho. 

Porém, nenhum dos respondentes citou participação no Desenvolvimento de 

pessoal, embora o respondente pudesse citar mais de uma atribuição. 
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             Tabela 27: Distribuição do tempo total de serviço nas ISHP selecionadas 
 Unidade: Profissional de RH 

ISHP TEMPO DE SERVIÇO  
NA INSTITUIÇÃO ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Menos de 02 anos 2 3 1 6 40.0 
Entre 2 e 5 anos 1 3 2 6 40.0 
Entre 5 e 10 anos - 1 1 2 13.33 

Entre 10 e 15 anos 1 - - 1 6.67 
TOTAL 4 7 4 15 - 

% 26.67 46.66 26.67 - 100.0 
 

Conforme os dados da Tabela 27, os profissionais de RH, na sua maioria, têm 

menos de cinco anos de serviço na instituição (40.0%) o que pode implicar na falta 

de experiência profissional, carecendo, portanto da necessidade de treinamento e 

desenvolvimento, o que a Tabela anterior indica não haver. 
 
    Tabela 28: Cursos de graduação realizados  

          Unidade: Profissionais de RH 
ISHP CURSOS DE GRADUAÇÃO 

ALFA BETA GAMA 
TOTAL % 

Administração de Empresas - 3 4 7 38.88 
Administração Pública -   - - 

Administração Hospitalar 1 1 1 3 16.67 
Administração de Saúde - 1 1 2 11.10 

Nenhum 3 1  4 22.25 
Análise de Sistemas  1  1 5.55 
Ciências Contábeis  1  1 5.55 

TOTAL 4 8 6 18 - 
% 22.22 44.44 33.34 - 100.0 

 

Três profissionais do Hospital ALFA e um do BETA, não possuem curso 

superior. Somente um representante de cada Instituição possui curso de 

Administração Hospitalar, ao passo que no BETA, um profissional possui os cursos 

de Administração de Empresas, Hospitalar e de Saúde. Outro profissional possui 

Curso de Ciências Contábeis, apenas.  

             
                 Tabela 29: Conhecimento sobre legislação de RH  

       Unidade: Profissionais de RH 

ISHP LEGISLAÇÃO 
SOBRE RH ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Conheço  2 2 4 26.67 
Não conheço 4 5 2 11 73.33 

TOTAL 4 7 4 15 - 
% 26.67 46.66 26.67 - 100.0 



    

 

126 

 

Os números da Tabela 29 mostram que um percentual relativo de 73.33% dos 

trabalhadores entrevistados que desconhecem qualquer tipo de legislação sobre 

própria área de trabalho, contra 26.67% que conhecem. Na instituição ALFA, 100% 

dos entrevistados desconheciam os tipos de leis indagadas.  

 

     Tabela 30: Opinião sobre o tipo de gestão de pessoas da ISHP  
          Unidade: Profissional de RH 

ISHP GESTÃO DE PESSOAS 
ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Operacional - - 1 1 6.67 
Estratégico - - - - 0.00 

Operacional e Estratégico - 1 - 1 6.67 
Tradicional 4 6 3 13 86.66 

TOTAL 4 7 4 15 - 
% 26.67 46.66 26.67 - 100.0 

 

A Tabela 30 demonstra que existe uma interpretação errônea sobre gestão 

operacional e tradicional de Recursos Humanos, pois ambas significam a mesma 

coisa, ou seja, o que se costumava chamar de RH tradicional, hoje em dia chama-se 

RH operacional. Portanto, pode-se dizer que no Hospital ALFA, a totalidade dos 

entrevistados diz que a gestão de RH é operacional (26.67%).  Nas ISHP BETA e 

GAMA, 46.66% e 26.67%, respectivamente. A Tabela indica que 100% dos 

entrevistados acham que a gestão de RH não é estratégica. 

             
      Tabela 31: Freqüência do nível de reclamação dos médicos e enfermeiros 

          Unidade: Profissional de RH 

ISHP MOTIVOS QUE DESAGRADAM 
ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Remuneração baixa 1 4 4 9 27.28 
Atraso de pagamento 1 - 1 2 6.06 

Falta de conforto - 1 - 1 3.03 
Alimentação - 3 1 4 12.12 

Falta de recursos materiais 1 3 4 8 24.24 
Falta de equipamentos 1 2 4 7 21.21 
Falta de comunicação - 2 - 2 6.06 

TOTAL 4 15 14 33 - 
% 12.12 45.46 42.42 - 100.0 

 

Na relação da Tabela 31, cada entrevistado assinalou as suas reclamações, 

sem ordem prioritária. Assim, o item “Remuneração baixa” totalizou 27.28% e, em 

segundo lugar mais reclamado foi “Falta de recursos” (24.24%). Apesar de se tratar 
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de ISHP, a “Falta de conforto” sofreu 3.03%, o correspondente a uma reclamação. 

Em seguida, com maior índice de insatisfação a Falta de recursos materiais e de 

equipamentos, com 24.24% e 21.21%, respectivamente. Isso sugere que, apesar 

das demais reclamações, os profissionais de saúde parecem desejar o necessário 

para o desempenho das suas tarefas de humanização.  

 
                   Tabela 32: Programa de capacitação, treinamento e desenvolvimento 

                   Unidade: Profissional de RH 
ISHP CONHECIMENTO 

DE PROGRAMAS ALFA BETA GAMA 
TOTAL % 

Não 4 6 4 14 93.33 
Sim - 1 - 1 6.67 

TOTAL 4 7 4 15 - 
% 26.67 46.66 26.67 - 100.0 

 

A pesquisa aponta, na Tabela 32, que 93.33% dos profissionais de RH 

reconhecem a não existência de programas internos de capacitação, treinamento e 

de desenvolvimento de pessoal. Somente 6.67% dos entrevistados responderam 

existir.  

 

Para construção da Tabela 33, cada entrevistado marcou no questionário três 

alternativas, totalizando 45. A vocação ficou em primeiro lugar dentre os motivos 

(24.44%), sendo que ela diz respeito, conforme entrevista, à profissão de RH, 

independente da organização. A seguir, o espírito de humanização ficou em 

segundo lugar (17.78%) apesar de esses profissionais não estarem envolvidos 

diretamente com os pacientes internos ou externos.   

 

       Tabela 33: Motivos para trabalhar na área hospitalar pública  
       Unidade: Profissionais de RH 

ISHP MOTIVOS 
ALFA BETA GAMA 

Total % 

Espírito de humanização - 5 3 8 17.78 
Salário satisfatório - 5 - 5 11.11 

Falta de outro emprego 3 2 3 8 17.78 
Vocação 2 5 4 11 24.44 

Reconhecimento ao trabalho - - - - - 
Possibilidade de promoções 3 2  5 11.11 

É gratificante 4 1 2 7 15.56 
Outros - 1* RP - 1 2.22 
TOTAL 12 21 12 45 - 

% 26.66 46.68 26.66 - 100.0 
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Pesquisa com Profissionais da Equipe de Enfermagem 

 
                Tabela 34: Distribuição dos entrevistados por sexo  

                    Unidade: Profissional de enfermagem 

ISHP SEXO 
ALFA BETA GAMA 

Total % 

Masculino - 2 1 3 25.0 
Feminino 2 4 3 9 75.0 
TOTAL 2 6 4 12 - 

% 16.67 50.0 33.33 - 100.0 
 
                 

   Tabela 35: Distribuição dos entrevistados por faixa etária 
                      Unidade: Profissionais de Enfermagem 

ISHP IDADE 
ALFA BETA GAMA 

Total % 

Menos de 25 anos - 1 2 3 25.0 
Entre 25 e 35 anos 1 3 - 4 33.33 
Entre 35 e 45 anos 1 2 2 5                                                                                                                                                                                                           41.67 

TOTAL 2 6 4 12 - 
% 16.67 50.0 33.33 - 100.0 

 

As Tabelas 34 e 35 mostram o perfil dos profissionais de enfermagem das 

ISHP pesquisadas, quanto ao sexo e à idade. No primeiro caso, 75% dos 

entrevistados eram do sexo feminino (enfermeiras, auxiliares de enfermagem e 

técnicas de enfermagem) e 25%, do sexo masculino (enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem e técnicos de enfermagem).  

 

Dentre os entrevistados, todos têm menos de 45 anos, dos quais três com 

menos de 25 anos. A faixa etária mais representativa é a de 35 a 45 anos de idade 

(41.67%). 

 
              Tabela 36: Distribuição do tempo total de serviço nas ISHP selecionadas 

          Unidade: Profissional de Enfermagem 

ISHP TEMPO DE SERVIÇO  
EM ISHP ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Menos de 1 ano - 2 1 3 25.0 
Entre 1 e 5 anos 1 2 2 5 41.67 
Entre 5 e 10 anos - 1 - 1 8.33 
Entre 10 e 20 anos 1 1 1 3 25.0 

TOTAL 2 6 4 12 - 
% 16.67 50.0 33.33 - 100.0 
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A Tabela 36 mostra que 41.67% dos entrevistados das três ISHP estão 

exercendo suas atividades a menos de cinco anos, e que na faixa de 5 a 10 anos de 

serviço se encontram os de 5 a 10 anos (8.33%). Não consta, dentre os 

entrevistados, profissional com mais de 20 anos de serviço na instituição. 
 

                 Tabela 37: Distribuição do tempo total de serviço em hospitais públicos 
  Unidade: Profissional de Enfermagem 

ISHP TEMPO DE SERVIÇO  
NA INSTITUIÇÃO ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Menos de 01 ano - 1 2 3 25.0 
Entre 1 e 5 anos 1 4 1 6 50.0 
Entre 5 e 10 anos - -  - - 

Entre 10 e 20 anos 1 1 1 3 25.0 
TOTAL 2 6 4 12 - 

% 16.67 50.0 33.33 - 100.0 
 

 O mesmo efetivo pesquisado na Tabela anterior foi computado quanto ao 

tempo total de serviços prestado à saúde em ISHP, conforme mostra a Tabela 37, 

onde o maior tempo é de 20 anos.  

 

      Tabela 38: Motivos para trabalhar na área hospitalar  
            Unidade: Profissional de Enfermagem 

ISHP MOTIVO DE TRABALHAR  
NA ÁREA DE SAÚDE ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Espírito de humanização 1 3 4 8 22.22 
Salário satisfatório - 1 3 4 11.11 

Salário ótimo 1 - - 1 2.78 
Falta oportunidade de outro emprego - 1 - 1 2.78 

Vocação 2 5 3 10 27.78 
Reconhecimento ao trabalho - 2 1 3 8.33 
Possibilidade de promoções - 1 - 1 2.78 

É gratificante 2 5 - 7 19.44 
Outros (citar): aprender - - 1 1 2.78 

TOTAL 6 18 12 36 - 
% 16.67 50.0 33.33 - 100.0 

 

Dos indicadores motivacionais para trabalhar na área da saúde, listados na 

Tabela 38, a vocação para o exercício da enfermagem (27.78%) coloca-se em 

primeiro lugar, seguida do espírito de humanização (22.22%). 
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Logo após, com 19.44%, que “é gratificante o serviço” e o “salário satisfatório” 

(11.11%). Finalmente, empatados com 2.78%: Salário ótimo, falta oportunidade de 

outro emprego e o aprendizado no Hospital GAMA.  

 

    Tabela 39: Níveis de insatisfação com o ambiente de trabalho 
          Unidade: Profissional de Enfermagem 

ISHP MOTIVOS QUE DESAGRADAM  
ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Salário baixo 1 5 4 10 27.78 
Falta de equipamentos médicos 2 3 4 9 25.0 

Falta de recursos financeiros 1 1 1 3 8.33 
Falta de organização - 3 - 3 8.33 

Atraso de pagamento de salário 2 - - 2 5.56 
Falta de comunicação - 1 - 1 2.78 
Excesso de trabalho - 4 4 8 22.22 

Outros - - - - - 
TOTAL 6 17 13 36 - 

% 16.67 47.22 36.11 - 100.0 
 

 A Tabela 39 mostra o percentual de entrevistados por ISHP em relação ao 

seu grau de satisfação segundo os atributos relacionados. Além disso, foi 

computado um percentual para cada atributo, dando uma idéia geral do percentual 

de usuários que o considera insatisfatório. 

 

Mais de 27% dos profissionais de enfermagem acham o salário insatisfatório, 

seguido da falta de equipamentos médicos (25%) e o excesso de trabalho (22.22%). 

Entre esses profissionais da instituição de porte grande, o percentual de insatisfação 

sobe para 47.22% e na de porte especial, 36.11%%. Na instituição de grande porte, 

ocorre o maior percentual de insatisfeitos, ou seja, 47.22% contra apenas 16.67%.  

 

               Tabela 40: Treinamento e desenvolvimento profissional 
         Unidade: Profissional de Enfermagem 

ISHP CRITÉRIO 
ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Nunca tive 2 6 3 11 91.67 
De vez em quando -  1 1 8.33 

TOTAL 2 6 4 12 - 
% 16.67 50.0 33.33 - 100.0 

 

Segundo o apresentado na Tabela 40, é significativo o percentual de 

Profissionais de Enfermagem que nunca tiveram treinamento e desenvolvimento na 
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ISHP onde trabalham, isto é, 91.67% contra, apenas, 8.33% referente, somente, um 

profissional do Hospital GAMA, de porte especial. O percentual maior dos 

profissionais que nunca tiveram treinamento e desenvolvimento é 50% (BETA).  

 

                  Tabela 41: Número de participações em reuniões de RH  
      Unidade: Profissionais de Enfermagem 

             
       
 
 
 
 
 
 

A Tabela 41 apresenta a freqüência dos profissionais de enfermagem nas 

reuniões de RH da ISHP onde trabalham. Mais de 66% deles, por algum motivo que 

não souberam dizer o porquê de nunca participarem de reuniões. Outros afirmaram 

que sequer sabem quando e onde elas ocorrem e 33.34% citaram ter freqüentado 

até cinco reuniões. 

          
              Tabela 42: Avaliação do ambiente de trabalho  

          Unidade: Profissional de Enfermagem 
ISHP AMBIENTE  

DE TRABALHO ALFA BETA GAMA 
TOTAL % 

Ótimo 1 - 1 2 16.67 
Bom 1 2 - 3 25.0 

Agradável - 2 3 5 41.66 
Ruim - 2  2 16.67 
Total 2 6 4 12 - 

% 16.66 50.0 33.34 - 100.0 
 

O ambiente de trabalho das ISHP é avaliado percentualmente segundo a 

Tabela 42 pelos Profissionais de Enfermagem. A maior avaliação diz respeito ao 

aspecto de agradabilidade (41.66%), seguida dos atributos ótimo e ruim, empatados 

com 16.67%.  

ISHP NÚMERO DE 
PARTICIPAÇÕES ALFA BETA GAMA 

TOTAL % 

Nenhuma 1 5 2 8 66.66 
Menos de 05 1 1 2 4 33.34 

TOTAL 2 6 4 12 - 
% 16.66 50.0 33.34 - 100.0 
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6.3 CRITÉRIOS PARA INTERPRETAR OS RESULTADOS E LIMITES DA 

PESQUISA 

 

O trabalho desenvolve-se através de um estudo exploratório, girando em 

torno da formulação do problema e indutivo-dedutivo, com a utilização de uma 

pesquisa bibliográfica e de entrevistas individuais semi-estruturadas, pretendendo 

propor um modelo de gestão estratégico de pessoas para as ISHP, a fim de que 

estas sejam mais eficientes na assistência prestada à saúde.  

 

Além deste, o trabalho pretende alcançar objetivos, tais como: analisar as 

relações pessoais de trabalho na produção do serviço de assistência prestada à 

saúde nas suas diversas modalidades, sistematizar o conhecimento sobre os 

elementos que figuram na gestão de pessoas para atuação flexível num ambiente 

em constante mutação tecnológica, analisar as competências individuais, grupais e 

respectivas interações no ambiente da ISHP.  

 

O objetivo principal deste capítulo é analisar as práticas de gerenciamento de 

pessoas nas ISHP do Estado do Rio de Janeiro, enfocando aspectos tradicionais de 

gerência de RH, como convocação, seleção, salários, análise de rotatividade, 

causas de absenteísmo e promoção, além de outros tópicos que fazem parte da 

agenda atual da área, tais como benefícios, avaliação de desempenho, higiene de 

trabalho, segurança do trabalho e relações trabalhistas. As informações foram 

coletadas em entrevistas pessoais com os gerentes de pessoal de três ISHP do 

Estado do Rio de janeiro.  

 

Observou-se que essas instituições trabalham limitando-se ao mero controle 

burocrático e legal das atividades de pessoal, e que, apesar da necessidade de 

gestão eficiente das pessoas nessas instituições, ainda não existe, por parte de 

muitos dos seus dirigentes, consciência da importância desses recursos para a 

prestação dos serviços à saúde. Por suas características, o hospital é considerado 

uma organização de grande complexidade, pois mesmo sendo uma organização 

encarada como humanitária, encontra os mesmos problemas das demais atividades 

econômicas, exigindo planejamento e gestão eficiente na íntegra.  
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Este estudo tem como objetivo principal identificar as práticas gerenciais de 

RH adotadas nas ISHP do Estado do Rio de Janeiro, enfocando as variáveis 

tradicionais de gerenciamento de pessoas, tais como convocação, seleção, 

treinamento, salários, análise de rotatividade, promoção e outras que fazem parte 

das discussões mais recentes, bem como benefícios, segurança no trabalho e 

relações trabalhistas. O trabalho pretende contribuir para o aperfeiçoamento dessas 

práticas, assim como sugerir estratégias para a implantação de uma política de RH 

nessas instituições.  

 

A utilização de vários indicadores permite uma visão de produtividade global 

da instituição, bem como setorial, propiciando medidas preventivas e corretivas da 

situação e fazendo com que a efetividade e a eficiência das ações sejam 

constantemente observadas BITTAR (1996).  

 

A pesquisa foi desenvolvida em três ISHP de porte diferentes, pequeno, 

médio e grande, e que prestam assistência nos níveis (secundário e terciário), 

ocorrendo a investigação por meio de observações pessoais e entrevistas com os 

membros das respectivas instituições pesquisadas.  

 

Foram entrevistados vários membros dos hospitais pesquisas que têm 

conhecimento amplo de todo o processo da organização, entre eles, o responsável 

pelo setor de recursos humanos e finanças, médicos, enfermeiros, totalizando 112 

entrevistados, além de 56 usuários entrevistados individualmente nas suas unidade 

(ambulatório, emergência, internação e sala de espera). 

 

O estudo de uma amostra de três ISHP do Estado do Rio de Janeiro realizado 

através de questionários com o objetivo de identificar os programas de qualidade 

efetivamente em funcionamento nessas instituições. Os resultados apontaram que 

nenhum dos hospitais tinha implantado algum sistema estratégico de pessoas, e que 

os indicadores hospitalares nas ISHP são pouco utilizados.  

 

Aquino (1992) procurou analisar as principais causas do desligamento dos 

profissionais e identificar as conseqüências da alta rotatividade sob o ponto de vista 

da instituição e do profissional, concluindo: 1) o índice de rotatividade de enfermeiros 
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é elevado para os padrões vigentes e parece relacionado com diversos fatores, 

entre eles, 2) a política salarial da instituição, que acarreta baixos níveis salariais, 

parece ter grande influência na elevação do índice de rotatividade do pessoal 

estudado. A insatisfação pessoal e profissional é significativa, aparece 

precocemente e sugere relação com o fenômeno objeto de estudo. 

 

A pesquisa concluiu que a identificação dos profissionais com a área 

hospitalar ficou evidente, pois todos afirmaram gostar de trabalhar na área da saúde. 

Essa posição ficou evidente pelo baixo índice de respostas positivas ao 

questionamento sobre a possibilidade de mudança de atividade. Esse 

posicionamento foi mais enfaticamente justificado pelos profissionais médicos e 

enfermeiros, provavelmente em razão da sua relação mais direta com os pacientes. 

Como afirmam os mais variados estudiosos da área de RH, o salário não é o 

principal fator motivacional. 

 

A maioria das pessoas demonstrou satisfação com o ambiente 

organizacional, destacando-se o bom relacionamento entre todas as áreas. A maior 

parte das opiniões dissonantes veio dos médicos. Provavelmente, essa situação se 

deve à grande interdependência existente entre as áreas, sendo que os profissionais 

da área médica demonstraram grande insatisfação com as condições para o seu 

desenvolvimento técnico, mas atribuíram à própria categoria as deficiências nessa 

área. 

 

Como principais limitações, a ênfase nos aspectos perceptivos, a pouca 

profundidade no estudo da estrutura dos processos sociais e uma limitada 

apreensão do processo de mudança. 

 

O instrumento utilizado foi um questionário com combinações de perguntas 

abertas e fechadas previamente definidas, cuja ordem e redação foram invariáveis 

para todos os entrevistados.  A aplicação dos questionários deu-se por contato 

direto do pesquisador com os entrevistados, possibilitando explicações sobre os 

objetivos da pesquisa e esclarecimento das dúvidas que os entrevistados 

levantavam. 
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Este estudo foi realizado com chefes do setor de pessoal em hospitais do 

Estado do Rio de Janeiro, segundo a capacidade de lotação (média, grande e 

especial), respeitando-se as normas de classificação dos hospitais preconizados por 

Borba (1991, p. 53) quanto à capacidade ocupacional dos leitos. 

 

A próxima seção deste capítulo se encarregará de propor um modelo 

estratégico de gestão de pessoas que atenda a exigibilidade da qualidade de 

prestação de serviços à saúde, fundamentado nos princípios aplicados nos modelos 

de organização formal, funcional e verticalizada, essencialmente, nos ensinamentos 

de Marras (2001, 2003 e 2005). 

 

 

6.4 MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS PARA AS ISHP 

 

 A integração vertical pode simplificar as transações de faturamento e 

promover economias administrativas nas organizações de serviço. O modelo 

verticalmente integrado permite rigidez no controle orçamentário de modo que a 

quantidade de serviços fornecida e os custos possam ser gerenciados. Esse 

controle orçamentário, por sua vez, pode amenizar a demanda gerada pela oferta, 

segundo Porter et al. (2007). Trata-se de exigência marcante no contexto brasileiro 

contemporâneo assinalado por desequilíbrio entre a demanda e a oferta de 

atendimentos de saúde. A demanda por atendimento tende a ser crescente, seja 

quantitativa, seja qualitativamente.  

 

Segundo Tachizawa et al. (2001), o modelo de gestão para diagnosticar e 

gerenciar uma organização hospitalar, proposto de forma simplificada, está 

fundamentado nos seguintes pressupostos: 

• a caracterização da organização distingue diferentes tipos de organizações; 

• existem estratégias genéricas para cada tipo de organização; 

• as estratégias genéricas, comuns a todas as organizações que fazem parte do 

mesmo setor econômico podem subsidiar a definição das estratégias específicas 

(decisões de nível estratégico) e, que no seu conjunto, torna cada empresa singular; 

• às estratégias genéricas agregam-se as estratégias específicas que formam o 

processo decisório da organização. Estas estratégias específicas dependem do 
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estilo de gestão do principal executivo da organização e das crenças, valores e 

cultura reinante no âmbito da organização; 

• o processo decisório, função direta da cadeia produtiva da organização pode ser 

hierarquizado em camadas/níveis decisórios, dentro dos contornos delineados pelo 

foco estratégico definido para o negócio da empresa; 

• o processo decisório é composto pelas decisões necessárias à 

operacionalização das atividades empresariais (cadeia de agregação de 

valores/cadeia produtiva da organização); 

• como resultado da hierarquização em diversas camadas, no modelo proposto 

sugere-se trabalhar com apenas duas (decisões de nível estratégico e decisões de 

nível operacional), onde as decisões de nível operacional, que agrupam as decisões 

de gestão ambiental e de responsabilidade social, e interagem com as ações da 

cadeia produtiva da organização; 

• as decisões estratégicas estabelecem as regras de decisão para a camada de 

decisões operacionais, que por sua vez retroalimentam a camada decisória de nível 

superior (estratégica) com dados dos eventos ocorridos no seu nível operacional; 

• a cadeia produtiva (ciclo operacional) composta dos processos sistêmicos 

produtivos (atividades-fim da organização) é suportada pelos processos de apoio; 

• os processos sistêmicos, tanto os produtivos quanto os de apoio, geram eventos 

econômicos que são processados e mensurados pelo processo decisório (decisões 

operacionais), que, por sua vez, geram as ações no âmbito daqueles processos. 

 

É necessário valorizar os recursos humanos, com a contínua aquisição de 

conhecimentos, habilidades e competências pelos que compõem a força de 

trabalho, bem como o bem-estar e a sua satisfação em colaborar com a empresa.  

 

 

6.4.1 Modelo de Gestão de Pessoas, segundo Marras 

Segundo Marras (2005), a gerência de RH deve se estruturar para manter um 

relacionamento permanente e positivo com organizações de representação coletiva, 

estabelecer interface com os diversos mercados que interagem com a organização 

(usuários dos serviços de saúde, tecnologia, fornecedores, produtos, comunicação 

etc.) e a sua evolução e tendências que possibilitem uma visão cósmica da realidade 
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do trabalho hospitalar, sem permitir que áreas específicas filtrem e canalizem 

influência, poder e status. Desse modo, o fator trabalho assume papel estratégico 

nas ISHP, sugerindo o avanço na concepção de um modelo de gestão de RH 

moderno, igualitário e participativo. 

 

Segundo Marras (2005, p. 133), “é preciso deixar de ver a Administração de 

RH como algo simplesmente operacional, como era conhecido o antigo DP 

(Departamento de Pessoal) que  alguns teimam em chamar de RH” e, ainda, 

segundo o mesmo autor (2005, p. 134), “o ponto de vista sindical, (...), induz a 

pensar que o próprio sindicalismo entende e sugere que a área de administração de 

RH, nas organizações, deveria ter um campo de autonomia e decisão”. 

 

O modelo apresentado por Marras (2001; 2003) refere-se a organizações 

industriais, de porte médio e grande, com o órgão de RH posicionado a nível de 

Direção de RH e a inclusão do o Órgão de Relações Trabalhistas com Staff da 

Direção de RH, em virtude da sua grande importância para a organização e seus 

trabalhadores.  

 

6.4.1.1   Posicionamento de Relações Trabalhistas no modelo de Marras 

“A área de Relações Trabalhistas deve estar subordinada à área de RH por 

ser um subsistema desse conjunto, pois que trata diretamente de assuntos ligados 

ao atendimento das necessidades humanas dos trabalhadores” (MARRAS, 2001, p. 

109). Diz o mesmo autor que se trata de um subsistema de RH voltado para o lado 

humanístico, ou seja, administrar as relações trabalhistas de um estabelecimento, 

inclusive o hospitalar é, antes de tudo, trabalhar no sentido de prevenir eventuais 

conflitos entre capital e trabalho, servindo como uma moderadora entre a instituição 

e os seus trabalhadores, participando em todas as instâncias da formação de 

políticas, normas e procedimentos que venham a inter 
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6.4.2 Proposta de um Modelo de Gestão de Pessoas para as ISHP 

 

Aplicando Marras (2005, p. 14), que diz “existe um novo modelo de gestão de 

pessoas, atualmente reconhecido no mercado com o título de Gestão Estratégica de 

Pessoas”, este trabalho e o modelo de gestão proposto mais adiante, tem a mesma 

linha de raciocínio de Marras (2001; 2003; 2005) para as ISHP brasileiras, levando-

se em conta que, ao enaltecer esse modelo, afirma que o mesmo tem alguns 

objetivos, dentre os quais: a) otimizar os resultados operacionais das empresas em 

termos de produtividade; b) otimizar os resultados das empresas em termos de 

qualidade; c) propiciar um avanço na qualidade da trajetória profissional dos 

trabalhadores; d) melhorar a qualidade de vida de seus empregados efetivos.  

 

Este estudo, baseando-se em Marras (2001; 2003; 2005) com respeito ao 

atual modelo de gestão para as organizações industriais, o gestor de RH deve tomar 

posição nos organogramas das ISHP, participando ativamente das políticas de RH 

emanadas de órgãos do MS e de decisões diretoras, assumindo papéis de maior 

amplitude comparativamente aos gestores de RH operacional. Segundo Porter et al. 

(2007), mesmo em âmbito de um determinado hospital, as várias unidades tendem a 

focar, de forma muito estreita , a sua própria função, sendo envolvidas no círculo de 

atendimento à saúde (Anexo A) e a dedicar atenção limitada ao que aconteceu ou 

que acontecerá com o paciente. Freqüentemente, essas unidades são separadas e 

raramente trabalham em conjunto ou aceitam responsabilidade em melhorar esse 

círculo de atendimento.  
Para serem estratégicos, os prestadores de serviços precisarão que todos os 
envolvidos na prestação dos serviços de saúde tenham um objetivo comum 
centrado no paciente e um compromisso compartilhado com os resultados 
gerais, e não agendas individuais (PORTER et al., 2007, p. 143). 

 
 

O modelo operacional de gestão de pessoas utilizado ainda na atualidade 

pelas ISHP poderá ser adaptado a passar a ser estratégico. Para tal, basta que o 

Ministro de Estado da Saúde, através de Portaria, determine que a Secretaria de 

Atenção à Saúde adote este posicionamento estratégico do Órgão de RH, 

considerando, dentre outras, “a necessidade de promover a utilização de práticas 

gerenciais que possibilitem maior eficácia e eficiência na aplicação de recursos 

públicos” PORTARIA 2.225/MS (2002, p. 1).  
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No modelo proposto no trabalho, a Direção de Pessoas está posicionada em 

linha, porém em nível diretor porque cabe à área de RH estabelecer diretrizes, 

normas e critérios de como administrar pessoas. Além do que, a relação capital-

trabalho não é propriamente uma área de envolvimento direto de RH, mas que sua a 

responsabilidade de emitir as linhas de conduta (reflexo dos valores culturais da 

direção da ISHP) e disseminá-las, enquanto a responsabilidade do relacionamento 

capital-trabalho passa a ser distribuída a cada gerente da estrutura organizacional-

hospitalar.   

 

A Figura 8 apresenta, como parte da proposta oferecida por este trabalho, um 

organograma para Instituições de Saúde Hospitalares Públicas, de caráter 

operacional, mas que pode ser perfeitamente adaptado para funcionar com gestão 

estratégica, inclusive no que concerne à gestão de pessoas, sugerindo o avanço na 

concepção de modelo de gestão de RH moderno, igualitário e participativo, 

conforme Marras (2005). 

 
   Figura 8: Proposta de organograma para as Instituições de Saúde Hospitalares Públicas 
   Fonte: MARRAS (2001, p. 104 e 109; 2003 p. 66 e 254). Adaptação elaborada pelo autor. 
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Estrutura 

1. Diretor geral; 

2. Diretor Médico-Assistencial; Diretor de Enfermagem, Diretor de 

Recursos Humanos, Diretor Administrativo e Diretor de Controladoria; 

3. Subordinados ao Diretor de Pessoas, as gerências de: Remuneração; 

Convocação e Seleção; Higiene e Segurança do Trabalho; Treinamento 

e Desenvolvimento; 

4. Subordinados à gerência de Remuneração, as sub-gerências de: 

Remuneração de Pessoal de Saúde e de Apoio Administrativo e 

Técnico;  

5. Subordinados à gerência de Convocação e Seleção, as sub-gerências 

de: Banco de Dados, Convocação e Seleção; 

6. Subordinado à gerência de Treinamento e Desenvolvimento, as sub-

gerências de: Treinamento de Pessoal de Saúde e de Treinamento de 

Pessoal de Apoio Administrativo e Técnico; 

7. Subordinado à gerência de Higiene e Segurança do Trabalho, as sub-

gerências de Higiene e Segurança do Trabalho Interno e Externo. 

 

Segundo Marras (2001), as ISHP precisam de um profissional de Relações 

Trabalhistas que saiba gerenciar a prevenção de conflitos, prioritariamente dentre 

outros tipos de conflitos, sendo suas responsabilidades principais: conhecer, analisar 

e sugerir programas, estratégias e ações à sua instituição para manter um clima 

organizacional adequado ao progresso da instituição e dos seus colaboradores. 

Assim, diz o sugere o autor, a Gerência de Relações Trabalhistas deve ser inserida 

normalmente no organograma de RH e, preferencialmente, cumprindo uma função 

de staff, por tratar-se de uma área especificamente de assessoria para toda a 

instituição. 

 

No contexto das relações trabalhistas, a importância da área de RH é 

fundamental. Não apenas por ser aquela que normalmente recebe o setor de 

relações trabalhistas, mas, principalmente, porque é de responsabilidades que 

nascem as razões primeiras que regem o bom ou o mau andamento das relações na 

instituição, inclusive as trabalhistas. 
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Colocado dessa forma, entende-se que a administração das relações 

trabalhistas depende diretamente da instância maior que é RH, pois, como visto, é 

de RT que emanam as políticas e filosofias que norteiam o futuro das relações 

trabalhistas, tal como acontece com outros subsistemas: medicina do trabalho, 

higiene e segurança, remuneração, convocação e seleção, treinamento e 

desenvolvimento. 

 

 

6.4.3 Posicionamento e papel do Setor de Relações Trabalhistas  

 

Segundo Marras (2001, p. 111), “a função reservada ao profissional de 

Relações de Trabalho vem, dia-a-dia, ganhando espaço nas organizações 

brasileiras”. O autor afirma que é atravessado, nesse terreno, um momento de 

evolução com organizações se preocupando com questão sindical, reconhecendo-se 

a necessidade de inserir, no seu quadro, profissionais que exerçam especificamente 

essa responsabilidade. Alguns resultados que devem ser cobrados do profissional 

responsável pelas Relações Trabalhistas nas ISHP, segundo Marras (2001): 

• Clima organizacional calmo e produtivo; 

• necessidades pessoais atendidas em níveis satisfatórios; 

• acompanhamento das mudanças na instituição; 

• conhecimento dos ambientes internos e externos das Relações Trabalhistas; 

• negociações bem elaboradas e com resultados previstos; 

• controle absoluto de “temperatura” organizacional; 

 

Este trabalho indica que sejam agregadas ao modelo proposto as mesmas 

atribuições sugeridas por Marras (2001), para a descrição de cargo de um 

profissional de Relações Trabalhistas nas ISHP, segundo o seguinte perfil: 

• prestar assessoria a todo e qualquer órgão da instituição que necessite de 

informações ou sugestões na maneira de agir com relação aos trabalhadores; 

• emitir relatórios informativos periódicos à Direção-Geral sobre o andamento do 

clima trabalhista sindical nos ambientes internos e externos à organização; 

• participar de reuniões estratégicas, informativas ou de trabalho, sempre que a 

pauta envolver o relacionamento capital-trabalho; 
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• representar a instituição hospitalar em negociações sindicais (acordos) com 

comissões, representantes sindicais ou outros; 

• acompanhar todas as reclamações trabalhistas dos trabalhadores, sugerindo ou 

modificando posicionamentos à luz dos acordos ou políticas em vigor; 

• acompanhar junto ao departamento de RH os índices de resultados 

(absenteísmo, remuneração, rotatividade, produtividade, qualidade, níveis de 

satisfação), participando das discussões e análises das causas e soluções. 

 

O Quadro 11 apresenta os conhecimentos, habilidades e as atitudes 

indispensáveis do profissional de relações trabalhistas das ISHP, 
 

         Quadro 11: Perfil do profissional de relações trabalhistas nas ISHP. 
CONHECIMENTO HABILIDADES ATITUDES 

Nível de estudo superior Discurso versátil Calma 

Psicologia Controle emocional Escutar muito, falar pouco 

Sociologia Inteligência Humildade 

Administração Empatia Negocial 

Administração hospitalar Empatia Negocial 

Legislação social Simpatia Justiça 

Técnicas de negociação Transmitir confiança Disponível 
          Fonte: MARRAS (2001, p. 121). 

 

Finalmente, segue a conclusão deste trabalho com considerações gerais e 

recomendações para futuros estudos.  
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CONCLUSÃO 

 

Este Trabalho apresenta e propõe um Modelo de Gestão de Pessoas 

moderno que poderá atender com eficácia a exigibilidade da qualidade de prestação 

de serviços à Saúde. Esta proposta, além de necessária é também justa, uma vez 

que, anteriormente, as ISHP eram gerenciadas por dois grandes órgãos: Direção 

Técnico-Profissional de Saúde e Direção Administrativa, ambas gerenciadas pelo 

profissional médico. Atualmente, algumas dessas instituições de saúde já possuem 

no seu organograma a Direção de Enfermagem, gerenciada por profissional 

graduado em enfermagem . 

Esta pesquisa tratou de um estudo de caso em hospitais públicos e procurou 

identificar a sua força de trabalho profissional do setor de prestação de serviços à 

saúde, como esses serviços são avaliados pelos usuários num alinhamento com 

uma percepção de valor ideal. Os resultados da intensidade com que os valores são 

considerados nos diversos segmentos da organização foram apresentados nas 

análises do capítulo 6. 

De forma mais específica, procurou-se verificar a intensidade com que os 

recursos são considerados nos segmentos analisados. 

Foram seis as questões fundamentais instigadoras da investigação: 

1. Como os profissionais de RH da ISHP poderão contribuir para um serviço de 

assistência à saúde com mais qualidade? 

2. Que poder o órgão de RH possui na ISHP?  

3. Quais são as discrepâncias apontadas pela ISHP e por seus usuários 

considerando-se as percepções reais e ideais?  

4. O modelo tradicional de Gestão de RH poderá ser adaptado para um modelo 

estratégico?  

5. Quais legislações específicas do Ministério da Saúde e/ou de outros Órgãos 

da Saúde nacionais e/ou internacionais, tratam da gestão de pessoas, 

tradicional e/ou estrategicamente nas ISHP?  

6. Os serviços prestados pelos profissionais de saúde têm um nível de 

atendimento satisfatório? 
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A pesquisa realizada apontou que, embora muitos dos profissionais de RH 

não possuam curso de especialização em Administração Hospitalar, eles poderão 

contribuir de forma mais eficiente com a prestação do serviço à saúde hospitalar, se 

a Gerência de RH for posicionada adeqüadamente , a nível de direção, e, 

conseqüentemente, valorizados, participando mais das reuniões de Direção e das 

tomadas de decisão. 

 

Concluiu-se que a identificação dos profissionais diversos com a área de 

saúde hospitalar ficou evidente,pois quase todos afirmaram gostar de trabalhar na 

área de saúde. Essa posição foi confirmada pelo baixo índice de respostas positivas 

ao questionamento sobre a possibilidade de mudança de atividade (especialmente 

se o nível salarial fosse o mesmo). Esse posicionamento foi mais enfaticamente 

justificado pelos profissionais médicos e profissionais da equipe de enfermagem, 

provavelmente em razão de sua relação mais próxima com os pacientes. 

 

Os estudos indicaram que os órgãos de RH das ISHP pesquisadas trabalham, 

ainda, regidos pelo modelo tradicional, desempenhando atividades operacionais com 

poder de decisão limitado a nível de seção, longe de qualquer movimento a fim de 

torná-los estratégicos. Essa Administração Operacional compreende, normalmente, 

as atividades de Convocação e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, 

Remuneração (cargos e salários), Serviços Gerais, Serviços Especiais e Relações 

Trabalhistas. 

 
As discrepâncias apontadas entre as ISHP e os usuários foram quanto ao 

atendimento prestado e ao tempo de espera para tal, aos equipamentos 

inoperantes, ao ruído em excesso e quanto às faltas de: recursos materiais, 

equipamentos hospitalares, conforto, atenção e informação. Por sua vez, as 

instituições reconhecem e  justificam essas deficiências: 

a. O atendimento em geral, não é de melhor qualidade em virtude do grande 

número de usuários/dia a ser atendido, sobrecarregando o número de 

profissionais de saúde disponíveis; 

b. Os equipamentos inoperantes são descarregados ou reparados após 

liberação de recursos financeiros específicos, inclusive para aquisição de 

outros novos; a falta de recursos materiais e equipamentos hospitalares 
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ocorrem em virtude da demanda na sua utilização, tornada susceptíveis a 

defeitos;  

c. As instituições pesquisadas, por estarem localizadas à beira de ruas com 

intenso movimento de veículos, são suscetíveis a barulhos. Outro causador 

de ruído refere-se ao tamanho da sala de espera de, normalmente abrigando 

uma quantidade significativa de usuários.  

d. O capítulo 6 apresentou um modelo de organograma de hospital público a 

partir do modelo tradicional, no qual é sugerida uma alteração dos órgãos de 

RH que enseja um tipo de gestão com possibilidade de atender com mais 

qualidade o serviço de assistência à saúde. Falta, apenas, o Ministério da 

Saúde reconhecer, a importância das modificações necessárias quanto ao 

posicionamento a nível de Direção da Gerência de Pessoas. 

 

Acontece que o fator básico apresentado neste trabalho não é mudado, 

ou seja, o de ser a Seção de RH elevada para o nível de Direção 

(subordinado direto do Diretor–Geral). Constatou-se que o setor de RH 

continua sem prestígio e poder de participação ativa nas reuniões de Direção, 

tão somente para coisas banais, triviais e sem cunho de política de RH ou 

doutrina organizacional, de relações trabalhistas de vulto como deveria, 

visando à força de trabalho da instituição, num gerenciamento da área técnica 

e da área de apoio ou administrativa.   

 

e. Através de pesquisas bibliográficas realizadas na Secretaria de Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro, nas consultas a Diários Oficiais da República 

Federativa do Brasil e à Internet, conclui-se que todas as legislações sobre 

RH citadas são de caráter operacional. Elas estabelecem atribuições legais, 

em virtude dos avanços tecnológicos e da complexidade das ações 

assistenciais de saúde. Contudo, a Portaria nº 2.225 de 5 de dezembro de 

2002 dá importância à inserção do Ministério da Saúde no processo de 

modernização gerencial da rede hospitalar vinculada ao SUS, visando um 

sistema de saúde de qualidade e adequada relação custo/benefício, além de 

incentivar a implementação de modelos gerenciais que permitam planejar, 

quantificar, avaliar, acompanhar e controlar a prestação da assistência 

hospitalar. 
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f. A pesquisa verificou que o nível de satisfação dos usuários para com os 

profissionais de saúde da equipe de enfermagem foi considerado 

“satisfatório” e quanto aos profissionais médicos, o nível considerado foi 

“bom”, além de trabalharem por vocação, espírito de humanização e por 

acharem gratificante.  

 

A pesquisa concluiu, através da verificação da estrutura existente e da 

legislação em vigor, que o Ministério da Saúde tem se esforçado para ampliar e 

dinamizar a política de RH em prol de uma estrutura por esfera de governo, embora 

extensa e complicada, em prol de se ter uma assistência à saúde mais eficiente e, 

ainda, que o salário não é o principal fator motivacional. As pessoas entrevistadas 

somente o citam como fator negativo (salário baixo) quando também estão 

insatisfeitas com outros aspectos (relação de poder, falta de materiais e de 

equipamentos, falta de reconhecimento, valorização do trabalho , de conforto etc.) e 

nunca isoladamente. 

 

Considerações Finais  

 

Este estudo procurou identificar as características e práticas de 

gerenciamento de recursos humanos nos hospitais de porte médio, grande e 

especial, tendo como objetivo principal propor um modelo estratégico de gestão de 

pessoas que atenda a exigibilidade da qualidade de prestação de serviços à saúde 

nas Instituições de Saúde Hospitalares Públicas. 

 

Segundo a Portaria 54/MS (2002), tem-se uma base para se buscar uma 

posição estratégica em nível de Vice-Direção de Pessoal, quando se percebe, que 

as atividades citadas referem-se ao Corpo Técnico-Médico ou ao Corpo 

Administrativo/Apoio.  

 

A evidência mais gritante é que essas instituições ainda desempenham um 

tipo de gestão não condizente com as exigências e necessidades modernas dos 

dias de hoje. Contudo, as provas apresentadas no desenrolar do trabalho não são 

conclusivas, merecendo novos estudos a respeito do assunto. Considerando-se 
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essa situação, sugere-se a seguir algumas ações que podem subsidiar uma política 

de recursos humanos por parte dessas organizações e, até mesmo pela Secretaria 

de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. 

 

É necessário que esses hospitais tenham nos seus quadros pessoas com 

formação gerencial, especificamente em administração hospitalar. Esses 

administradores, baseados em técnicas gerenciais, teriam a função de buscar a 

máxima eficiência dos recursos materiais e humanos, dentro dos preceitos que as 

teorias da Visão Baseada em Recursos sugerem, visando a um serviço de 

atendimento de alta qualidade à saúde.  

 

Essa administração pode ser iniciada pela convocação e seleção através de 

editais para concurso público dos diversos cargos, para atrair profissionais 

preparados para exercer funções em um ambiente tecnologicamente desenvolvido. 

 

A seguir, devem ser mais bem equacionados, de acordo com as 

necessidades variadas da complexidade hospitalar, os cargos, salários e benefícios. 

Por outro lado, o treinamento e o desenvolvimento das pessoas são elementos 

fundamentais para a implantação dos programas e serviços hospitalares, bem como 

do modelo proposto neste trabalho, o qual representa uma inovação no setor 

hospitalar e, por isso, um verdadeiro desafio a ser tentado, uma vez que ele 

atenderá à exigibilidade da qualidade. As ISHP se deparam com carência de força 

de trabalho qualificada e gerencial, a ponto de haver impedimento do seu próprio 

desenvolvimento. Assim, o investimento na formação gerencial possibilitaria a 

definição de um modelo de gerência mais dinâmico e profissional. 

 

O investimento em pessoas será de importância capital, pois a complexidade 

da estrutura e dos processos hospitalares exigirá, cada vez mais, pessoas treinadas 

e capacitadas. Deve haver, também, a criação e implantação de programas de 

estímulo à competência e a valorização dos seus profissionais como um todo, 

contemplando os aspectos técnicos e humanos. 

 

A administração de instituições complexas, como os hospitais, implica, 

necessariamente, uma filosofia gerencial baseada na valorização das pessoas, 
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atentando para uma Visão Baseada em Recursos Humanos, pois hospitais que 

desejam ser eficazmente gerenciados têm na gestão de seus recursos humanos o 

seu maior desafio, pois nem sempre existe, pelos seus dirigentes, a consciência da 

importância desses recursos para a prestação de serviços de qualidade. 

 

A demarcação da origem e desenvolvimento da instituição hospitalar 

possibilita identificar alguns fatores determinantes da divisão social e técnica do 

trabalho no seu ambiente interno e a sua influência sobre as atividades hospitalares. 

 

A demanda do mercado de trabalho de profissionais de saúde com mais 

qualificação e saber tecnológico e, ao mesmo tempo, a demanda de pessoal menos 

qualificado para atender aos programas simplificados e as necessidades de 

barateamento da mão-de-obra são um fato. 

 

Tratar de gestão de pessoas é, basicamente, falar sobre seu administrador 

principal: o gerente. Por gerente, entende-se qualquer pessoa que, dentro da 

organização, é responsável pela condução de pessoas no alcance de resultados 

desejados de acordo com os objetivos organizacionais estabelecidos. Estão 

incluídos nesta categoria, diretores, coordenadores, superintendentes, gerentes, 

chefes de seção supervisores, líderes de grupo.  Todos estes são chamados de 

gerentes, porém, transformar efetivamente todo gerente em um gerente de RH 

institucional, torna-se um desafio premente. 

 

A fim de que as ISHP venham a alcançar maior competência, deverá 

desenvolver seus gerentes em habilidades humanas, conceituais e técnicas, 

estabelecer um processo descentralização de autoridade, implantar programas de 

qualidade de vida no trabalho, abrir canais novos de comunicação e implantar 

formas estratégicas de gerenciamento de pessoas, mais integrativas, participativas e 

inovadoras. 

 

Por conseguinte, convém que o órgão de RH das ISHP assuma o papel de 

maior responsável pela condução estratégica das atividades dos trabalhadores, 

ocupando um espaço no mesmo nível dos demais órgãos de planejamento, 

coordenação, controle. Além destas responsabilidades, o Gestor de RH deverá 
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acumular a de Assessoria de RH da Administração do Hospital, representada pelo 

Diretor Geral do hospital no nível mais alto da cúpula diretiva que representa o 

hospital perante a sociedade, ao Governo (federal, estadual ou municipal), 

responsável pelo estabelecimento das políticas a serem seguidas, tendo, 

participação e autoridade para contribuir para a realização das políticas delineadas 

pela direção geral. 

 

A adequação dos hospitais às necessidades da comunidade imprimiu 

mudanças na sua imagem, na sua política e na sua atuação, manutenção e 

desenvolvimento, exigindo um administrador hospitalar, com curso de graduação 

específico e, de preferência, com curso de especialização e de mestrado em 

administração hospitalar. Dessa forma, este importante ator administrativo hospitalar 

estará adequadamente preparado e modernizado para tal tarefa, de uma prestação 

de serviços mais estratégico á área da saúde nos hospitalar pública do Brasil, 

abrindo uma nova perspectiva para a logística de gerir hospitais, tornando-se 

requisito e condição para a sobrevivência institucional. 

 

A administração dos hospitais não tem conseguido acompanhar esse 

progresso. Tal fato ocorre por culpa do próprio sistema de saúde brasileiro, que sabe 

e sente que quer e que precisa resolver, mas não sabe como fazê-lo, talvez por 

motivos culturais, relutando em treinar, desenvolver e, acima de tudo, contratar 

administradores hospitalares especializados. 

 

 

Recomendações para Novos Estudos 

Recomenda-se dar continuidade aos estudos para viabilizar o 

desenvolvimento do modelo aqui proposto, no sentido de que possa haver a 

possibilidade de serem criadas, estrategicamente e distintamente, a Seção de 

Profissionais de Saúde e a Seção de Pessoal Administrativo/Apoio, ambos 

subordinados à Direção de Recursos Humanos do hospital, com atribuições 

específicas para esses tipos de categorias profissionais, alterando-se, 

conseqüentemente, o organograma apresentado no trabalho. 
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Recomenda-se, ainda, ampliar esse conceito estratégico nas ISHP com a 

participação de toda a força de trabalho na gestão de pessoas, independentemente 

do nível hierárquico. Dessa forma, o controle da qualidade total em todo o hospital 

envolverá uma completa mobilização integrada de esforços para a qualidade dos 

serviços prestados à saúde.  
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ANEXO A 
CÍRCULO VIRTUOSO NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

(CÍRCULO DE PORTER) 
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ANEXO B 
PORTARIA 2.224/MS DE 05 DE DEZEMBRO DE 2002 
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(continuação) 
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ANEXO C 

PORTARIA 2.225/MS DE 05 DE DEZEMBRO DE 2002 

 



    

 

166 

ANEXO D 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÕES 

 

I. Propósito do estudo de caso 

Visitar três ISHP do Rio de Janeiro para observações participantes, a fim de  

constatar através de observações, se as ISHP ainda desempenham gestão 

de pessoas tradicional e, caso afirmativo, quais os motivos. 

II. Agenda para realizar os estudos de caso (prazos) 

A. Período de preparação: 20 a 30 de dezembro de 2007. 

B. Organização das visitas ao local: combinada com a Direção Geral do Hospital 

ou seu representante legal. 

C. Atividades de acompanhamento: solicitada autorização por escrito à Direção 

Geral para os membros da equipe de observadores transitarem no interior da 

instituição, menos nas unidades de pacientes internados. 

D. Realização da visita local: as visitas foram, praticamente sem necessidade de 

agendar as visitas, combinando-se ser a qualquer momento, 

preferencialmente pelas manhãs, horário de maior movimento de atendimento 

aos usuários. 

E. Preparação do relatório do estudo: realizado continuamente a partir da 

primeira semana de pesquisa. 

III. Revisão do protocolo do estudo de caso: 

A. Discussão da literatura e estruturas teóricas relevantes: a equipe fez leitura 

das portarias atinentes aos hospitais, principalmente as sobre RH. 

B.  Desenvolvimento e revisão de modelos lógicos hipotéticos: a medida em que 

as visitas iam se estendendo, procurava-se  revisar os passos dados e o que 

poderia ser modificado no sentido de colher informações mais adequadas. 

IV. Lembretes metodológicos: 

A. Procedimentos de trabalho de campo 

B. Uso de evidências 

C. Tomada de notas e outras práticas de campo, tal como: conversar com os 

usuários, observar o trabalho dos profissionais, o ambiente organizacional, 

listar os recursos existentes e as faltas 
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ANEXO E 

 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÀS ISHP PESQUISADAS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE .............................. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOSPITAL MINICIPAL.................. 

 

 

 

AUTORIZO O SR. ALMIR DIONYSIO RANGEL, PORTADOR DO 

RG 04879641-1 DO IFP E CPF 047.462.287-87, E MEMBROS DA 

SUA EQUIPE DE PESQUISA , A CIRCULAR PELAS UNIDADES 

DESTE NOSOCÔMIO, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2008 

A 08 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA FINS DE PESQUISA 

ACADÊMICA SOBRE HOSPITAL MUNICIPAL PÚBLICO, ATRAVÉS 

DE OBSERVAÇÕES PARTICIPANTES.  

 

 

 

 

.......................................................... 

DIRETOR-GERAL  
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ANEXO F 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ASSESSORIA ESTATÍSTICA 

 

 

 

 

 

Eu, Evandro Pereira Arsênio , brasileiro, estatístico registrado no CONRE da 

2ª Região, sob nº 3.578 e RG 0155956-0, IFP-RJ, declaro que orientei e respondi 

aos Questionamentos feitos pelo Senhor Almir Dionysio Rangel na execução do 

seu trabalho acadêmico para fim específico de elaboração da dissertação de 

mestrado na Universidade Metodista de São Paulo – UMESP, em São Bernardo do 

Campo – SP. Informamos que a utilização inadequada da orientação, bem como 

interpretações errôneas, é de sua inteira responsabilidade. 

 

 

 

 

  

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2008 

 

 

Evandro Pereira Arsênio 
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ANEXO G 

MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA COM A ADMINISTRAÇÃO 

SETOR: Administração     DATA: ......./......./2008 

1. Nome do Hospital a ser visitado para fins de pesquisa acadêmica: ................................... 

2. MUNICÍPIO: ..............................................   ESTADO: Rio deJaneiro 

3. Qual o número total de pessoas que compõem a força de trabalho do Hospital? (     ) 

Distribuição: Médicos (   ); Enfermeiras-chefe (   ); Enfermeiras (   ); Auxiliares de 

enfermagem (    ), Técnicos de enfermagem (    ); Pessoal de apoio técnico-hospitalar (    ); 

Administradores (   ); Auxiliares administrativos (    ); Técnicos de administração (    ); 

Pessoal de manutenção (   ) 

4. Qual o efetivo dos funcionários de saúde?  

5. Qual o efetivo dos funcionários de apoio? 

6. Quais especialidades são atendidas?  

7. Qual o tipo de atenção prestada à saúde? Primária (   ); Secundária (   ); Terciária (   ) 

8. Qual a classificação do Hospital pela Portaria 2.224/MS de 05/dez./2002? 

(    ) Hospital de Porte I 

(    ) Hospital de Porte II 

(    ) Hospital de Porte III 

(    ) Hospital de Porte IV 

9. Quantos leitos o Hospital possui? 

10. Qual média de ocupação mensal dos leitos? 

11. Qual o Tempo Médio de Permanência (internação) nos dois últimos meses? 

12. Qual o tamanho do Hospital? 

13.  Quais os serviços prestados à clientela atendida? 

14. O Setor de RH está subordinado diretamente a qual Departamento do Hospital? 

Resp.: ............................................................. 

15. O Hospital possui um programa anual de capacitação, treinamento e desenvolvimento 

de pessoal? 

Sim (    )   Não (     )  

16. Capacidade instalada: 

LEITOS: Clínicos (   ); cirúrgicos (    ); materno-infantil (    ); UTI; unidades especiais/ 

emergenciais (    ); outras unidades especiais (    ) 

SALAS NO AMBULATÓRIO: Clínicas básicas (    ); Clínicas especializadas (    ); Clínicas 

cirúrgicas e  de procedimentos (    ) 

SALAS CIRÚRGICAS: Clínicas cirúrgicas (    ); Clínicas médicas gerais (    ) 

CENTROS CIRÚRGICOS: número de salas (    ) 
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ANEXO H 

MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA COM PROFISSIONAIS  

ADMINISTRATIVOS – Data: ....../Jan/2008 

1. NOME DO HOSPITAL:  
 
2. MUNICÍPIO:      ESTADO: Rio de Janeiro 
 
3. Você trabalha em qual setor ou seção deste hospital? 

Setor/seção: .................................................................. 
 
4. Qual função ou cargo você ocupa? 

(    ) Chefe de Seção 
(    ) Auxiliar de escritório 
(    ) Técnico administrativo 
(    ) Escriturário 
(    ) Protocolista 
(    ) Outros (citar o setor): 

 
5. Qual o seu grau de instrução? 

(    ) Pós-graduação 
(    ) Superior (3º grau) 
(    ) Médio (2º grau) 
(    ) 1º grau (Técnico) 
(    ) 1º grau (normal) 
(    ) Primário 

 
6. Qual a sua idade? 

(    ) Menos de 25 anos 
(    ) Entre 25 e 35 anos 
(    ) Entre 35 e 45 anos 
(    ) Entre 45 e 55 anos 
(    ) Mais de 55 anos 

 
7. Qual seu sexo? 

(    ) Masculino 
(    ) Feminino 

 
8. Há quanto tempo você trabalha neste hospital? 

(    ) Menos de 1 ano 
(    ) Entre 1 e 5 anos 
(    ) Entre 5 e 10 anos 
(    ) Entre 10 e 20 anos 
(    ) Mais de 20 anos 

 
9. Durante esse tempo, quantas vezes você participou de reuniões com a Seção de RH? 

(    ) Nenhuma 
(    ) Menos de 5 
(    ) Entre 5 e 10 
(    ) Mais de 10 
(    ) Semanalmente 
(    ) Quinzenalmente 
(    ) Mensalmente 
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(continuação) 

10.  Se você trabalhou em mais hospitais públicos, quanto tempo de serviço tem? 
(    ) Menos de 1 ano 
(    ) Entre 1 e 5 anos 
(    ) Entre 5 e 10 anos 
(    ) Entre 10 e 20 anos 
(    ) Entre 20 e 30 anos 
(    ) Mais de 30 anos 
 

11.  Marque, apenas, três motivos pelos quais você trabalha na área hospitalar. 
(    ) Espírito de humanização para com os doentes 
(    ) Salário satisfatório 
(    ) Salário ótimo 
(    ) Falta de oportunidade em outro emprego 
(    ) Vocação  
(    ) Reconhecimento ao meu trabalho 
(    ) Possibilidade de promoções 
(    ) É gratificante 
(    ) Outros (citar): 

 
12.  Marque, apenas, três motivos que desagradam você na área hospitalar. 

(    ) Salário baixo 
(    ) Falta de equipamentos médicos e outros 
(    ) Falta de recursos financeiros 
(    ) Falta de organização 
(    ) Atrasos de pagamento de salário 
(    ) Falta de comunicação 
(    ) Excesso de trabalho 
(    ) Outros (citar): 

 
13.  Você tem tido treinamento profissional no hospital? 

(    ) Nunca tive 
(    ) De vez em quando 
(    ) Várias vezes 

 
14. Como tem sido seu ambiente de trabalho no hospital?   

(    ) Excelente 
(    ) Ótimo 
(    ) Bom 
(    ) Agradável 
(    ) Ruim 
(    ) Péssimo 
 

15.  Se você desejar escrever alguma coisa mais, favor utilizar o espaço abaixo:  
     
___________________________________________________________________   
___________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
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 ANEXO I 
 

MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO COM PACIENTES (USUÁRIOS) 

  Data:___/___/2008 
Unidade de Saúde Pesquisada:  

Categoria do(a) cliente: paciente 

Local da pesquisa: Emergência     (    ) 

            Internação     (    ) 

            Ambulatório   (    ) 

          Outros           (    ) 

Idade do paciente entrevistado: _____ anos 

Sexo do paciente entrevistado: _____ anos 

Número de familiares do paciente: ____ 

1) Quantas pessoas da sua família se tratam neste Hospital? 

2) Há quantos anos sua família é atendida neste Hospital? 

Marque com X dentro dos parênteses abaixo: 

3) Nesse período, como tem sido o atendimento, em geral? 

Péssimo (    ); Satisfatório (    ); Bom (    ); Ótimo (    ); Excelente (    ) 

4) Qual a sua avaliação sobre o atendimento dos médicos deste Hospital? 

Péssimo (    ); Satisfatório (    ); Bom (    ); Ótimo (    ); Excelente (    ) 

5) Qual a sua avaliação sobre o atendimento das enfermeiras deste Hospital? 

Péssimo (    ); Satisfatório (    ); Bom (    ); Ótimo (    ); Excelente (    ) 

6) Qual a sua avaliação sobre as orientações e informações dadas? 

Péssimo (    ); Satisfatório (    ); Bom (    ); Ótimo (    ); Excelente (    ) 

7) Dê uma nota de 1 (menos importante) a 10 (mais importante) dentro de cada parêntese, 

de acordo com o grau de importância para você das qualidades abaixo: 

a) Apresentação da roupa de cama e banho (    ) 

b) Tempo disponível para o atendimento (    ) 

c) Limpeza do ambiente interno (    ) 

d) Comida adequada e quente (    ) 

e) Atenção dos médicos (    ) 

f) Atenção dos médicos (    ) 

g) Equipamentos modernos (    ) 

h) Boa comunicação (    ) 

i) Pouco ruído (    ) 

j) Conforto (    ) 

MUITO OBRIGADO 
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ANEXO J 

MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO COM PROFISSIONAIS DE RH 

SETOR DE TRABALHO: Seção de Recursos Humanos  DATA: ..../......../2008 
 
1. NOME DO HOSPITAL: .................................................................... 

2. MUNICÍPIO:............................................... ESTADO: Rio de Janeiro 

3. Qual é o nome da função ou cargo que você ocupa na Seção de Pessoal? 

4. Qual é o efetivo total do Hospital?.....................trabalhadores 

5. Qual é o efetivo do pessoal de saúde do Hospital?.............trabalhadores 

6. Quantos o Hospital leitos possui? 

7. O setor de RH está subordinado a qual órgão interno no organograma do Hospital?  

8. Marque com (x) todas as atividades ou atribuições que você exerce: 

(    ) Convocação de candidatos 

(    ) Treinamento e seleção 

(    ) Desenvolvimento de pessoal 

(    ) Admissões e demissões 

(    ) Planejamento estratégico de RH 

(    ) Capacitação profissional 

(    ) Participação em reuniões da Direção 

(    ) Outras (citar): 

9. Há quanto tempo você trabalha na área de RH desse Hospital? 

(    ) Menos de 2 anos 

(    ) Entre 2 e 5anos 

(    ) Entre 5 e 10 anos 

(    ) Entre 10 e 15 anos 

(    ) Entre 15 e 20 anos 

(    ) Mais de 20 anos 

10. Há quanto tempo você trabalha na área de RH em Hospitais Públicos? 

(    ) Menos de 2 anos 

(    ) Entre 2 e 5anos 

(    ) Entre 5 e 10 anos 

(    ) Entre 10 e 15 anos 

(    ) Entre 15 e 20 anos 

(    ) Mais de 20 anos 

11. Você faz reuniões com o pessoal de saúde, de apoio e administrativos?  

(    ) Sim 

(    ) Não 
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(continuação) 

 
12. Você é graduado em quais cursos? 

(    ) Administração de Empresas 

(    ) Administração Pública 

(    ) Administração Hospitalar 

(    ) Administração de Saúde 

(    ) Outros (citar): 

13. Você conhece alguma legislação do Ministério da Saúde ou de outro órgão que trate da 

Política de RH estratégico para as instituições de saúde? Caso afirmativo, quais? 

(    ) Sim   (    ) Não 

14. Você acha que a Gestão de RH do Hospital é: 

(    ) Operacional (tradicional) 

(    ) Estratégico 

(    ) Operacional e Estratégico 

15. Quais são as reclamações do pessoal de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem) mais comuns? 

(    ) Remuneração baixa 

(    ) Atraso de pagamento 

(    ) Falta de conforto 

(    ) Alimentação 

(    ) Falta de recursos materiais 

(    ) Falta de equipamentos 

(    ) Falta de comunicação 

(    ) Nenhuma 

(    ) Outras (citar): 

16. O Hospital possui programa de capacitação, treinamento e desenvolvimento de pessoal? 

(    ) Sim   (    ) Não 

17. Marque, apenas, três motivos pelos quais você trabalha na área hospitalar: 

(    ) Espírito de humanização para com os doentes 

(    ) Salário satisfatório 

(    ) Salário ótimo 

(    ) Falta de oportunidade em outro emprego 

(    ) Vocação 

(    ) Reconhecimento ao meu trabalho 

(    ) Possibilidades de promoção 

(    ) É gratificante 


