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RESUMO 

Introdução: Ao se falar em aprendizagem, faz-se necessário compreender o 
ambiente, a relação entre os sujeitos e destes com os outros elementos 
organizacionais, materiais ou simbólicos (BROCK, 2014; SCORSOLINI-COMIN; 
INOCENTE; MIURA, 2011). Sendo assim, a interdisciplinaridade, a 
multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade enquanto experiências têm como 
principal característica a aproximação de disciplinas, com o objetivo de solucionar 
problemas específicos (ROQUETE et al., 2013), Objetivo: Analisar como a 
interdisciplinaridade pode contribuir com o processo de aprendizagem na formação 
de residentes médicos e multiprofissionais. Metodologia: Revisão bibliográfica 
realizada a partir do recorte de pesquisa de mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Administração da Universidade de Fortaleza. Resultados e 
Discussão: De acordo com Morin (2000), existe uma inadequação entre os saberes, 
quando separados, fragmentados e compartilhados em disciplinas, com a realidade 
ou os problemas cotidianos, que são cada vez mais multidimensionais, 
polidisciplinares e transversais, pois, a hiperespecialização parcela a visão global, 
não permitindo a sua integração com o todo. A interdisciplinaridade na saúde é um 
dos eixos norteadores do SUS, e impõe o desafio da interação entre disciplinas para 
a sistematização sobre a melhor forma de compreender o processo saúde-doença. 
(ARTMANN, 2001). Nesse contexto, Morin (2000) descreve que as noções-chaves 
dentro do conceito de interdisciplinaridade são cooperação, articulação, objeto e 
projeto comum, assim, compreendemos que a adoção de uma abordagem 
interdisciplinar exige a mudança nos valores e nas atitudes dos profissionais de 
saúde, além da mudança de padrões e estruturas organizacionais, para facilitar a 
criação de uma cultura que permita o compartilhamento das tomadas de decisões 
pertinentes à assistência ao paciente. Considerações finais: A interdisciplinaridade 
é complexa, pois envolve diferentes profissionais compartilhando competências e 
conhecimentos, trabalhando em conjunto sob olhares diversos, resultando em ações 
que impactam no cuidado ao paciente. Dessa forma, as práticas coletivas entre os 
residentes médicos e multiprofissionais no cotidiano do trabalho, permitem a 
compreensão das dificuldades pertinentes a cada especialidade, além de possibilitar 
a abordagem de problemas sob diversas perspectivas. 
 
Descritores: Práticas Interdisciplinares. Aprendizagem. Equipe de Assistência ao 
Paciente. 
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RESUMO 

Introdução: A reserva ovariana é um elemento representativo, uma vez que, 
mulheres nascem com um número fixo de folículos primordiais. Estes, após o 
nascimento descansam em um estado latente de meiose II e na puberdade entram 
em estágios de desenvolvimento e maturação. Processos que ocorrem à medida 
que os ovários envelhecem, ou sofrem danos, levam a perda progressiva da função 
ovariana. A comunicação célula-célula proveniente das células somáticas da teca, 
granulosa, cumulus e das células germinativas têm um peso fundamental para o 
processo de foliculogênese e esta conversa bidirecional entre o oócito e células ao 
seu entorno torna-se essencial para seu desenvolvimento, onde seus restos 
metabólitos ficam retidos no fluído folicular, sendo este um microambiente 
importante para o desenvolvimento oocitário. Neste contexto, com o 
desenvolvimento de plataformas metabólicas, uma corrida exaustiva vêm surgindo 
para identificação de biomarcadores de qualidade oocitária presentes no fluído 
folicular. Objetivo: Avaliar através da revisão de literatura o perfil de marcadores 
proteômicos que podem predispor a um perfil de má qualidade oocitária. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura utilizando as bases de dados “
Pubmed”, “Lilacs” e “Scielo”. Como descritores foram utilizados as palavras chave: “
Biomarker”, “Ovarian Follicular Fluid” e “Fertility”. Como critérios de inclusão: foram 
selecionados estudos que abordavam a identificação protéica do fluido folicular em 
humanos publicados durante o período de 2013 à 2019. Como critérios de exclusão: 
artigos de revisão, 
artigos encontrados em duplicata durante a busca na base de dados. Durante a 
busca foram encontrados 48 artigos, destes 10 elegíveis para avaliação. 
Resultados e discussão: Dos 10 artigos elegíveis para revisão, foi possível 
observar em quatro deles uma relação entre fatores da resposta imunológica no 
fluído folicular com o aumento expressivo de quimiocinas: atractina, fator inibitório de 
macrofágos, interleucinas do tipo 1, 2, 6 e 10 e proteínas quimiotáticas de monócito. 
Segundo Wissing e colaboradores 2014, este perfil imunológico ocorre 
principalmente devido a ruptura dos folículos, que desencadeará um processo 
inflamatório local logo após a liberação do oócito maduro, acarretando na 
transformação das células da granulosa vascular em células da granulosa-luteínicas 
altamente vascularizada. 
Este processo é realizado fisiologicamente pelo corpo não indicando uma má 
qualidade oocitária. Por outro lado, em seis estudos, observou-se um perfil protéico 
bem variado, desde hormônios como melatonina, até proteínas presentes na 
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superexpressão genética como Decorin, ADAMTS1, ANKR22, HAS2 . O que 
também é considerado um fato normal por De la Barca e colaboradores em 2017, 
uma vez que existe uma troca de componentes plasmáticos através da barreira 
folicular sanguínea. Considerações finais: A análise proteômica,embora, seja uma 
alternativa viável para verificação da qualidade oocitária não se tornou uma 
alternativa válida devido a falta de proteínas indicadoras de predisposição a 
qualidade fértil, devendo-se haver mais estudos para que haja uma padronização da 
técnica e da metodologia. 

Descritores: Oócito. marcador. Proteômica. 
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RESUMO 

Introdução: A gestão do conhecimento é um desafio contemporâneo. O avanço das 
tecnologias na atualidade relegou a segundo plano a educação corporativa baseada 
na retenção da informação. Em uma era em que as informações circulam de forma 
ininterrupta, capacitar profissionais para o desenvolvimento das competências, 
habilidades e atitudes necessárias para o mundo global do trabalho é fundamental 
para as empresas que pretendem se manter competitivas e inovadoras.Para tanto, é 
necessário repensar a educação corporativa para que esta de fato atinja os objetivos 
relativos à disseminação e compartilhamento da aprendizagem visando o aumento 
da eficiência da organização (EBOLI, 2015). Objetivos: Analisar as mudanças 
necessárias na educação corporativa atual com vistas à efetividade do processo de 
gestão de pessoas com o uso das TICs. Metodologia: Revisão bibliográfica a partir 
dos autores Eboli (2002, 2004, 2015) e Abbad; Borges-Ferreira e Nogueira (2004; 
2006). Resultados e Discussão: A educação corporativa surge como uma tentativa 
de promover o desenvolvimento dos colaboradores para melhorar a gestão do 
conhecimento produzido na e pela empresa, buscando o seu crescimento. Assim, as 
empresas devem oferecer alternativas de capacitação constantes visando a 
superação das fronteiras do conhecimento. O desafio de treinar e desenvolver os 
colaboradores é basilar para as empresas continuarem competitivas. O 
planejamento das ações passa por entender as necessidades de T&D e a 
organização dos meios para concretizá-lo. Com o advento das TIC’s, a possibilidade 
de efetivar os treinamentos à distância ampliou as chances de todos serem 
treinados ao mesmo tempo, com menor custo e maior agilidade, porém há o risco da 
perda da interação que o treinamento presencial pode trazer. Treinamentos somente 
a distância precisam ter muito claros seus objetivos e métodos e devem contar com 
pessoas realmente envolvidas no processo heutagógico necessário para o 
aprendizado.Uma possibilidade que se mostra mais interessante é a modalidade 
híbrida. Entre suas vantagens estão que parte do treinamento, especialmente o 
tempo destinado à aprendizagem conceitual, pode ser feito à distância, dentro das 
possibilidades e horários de cada colaborador, com baixo custo, podendo haver 
também momentos síncronos e assíncronos em uma plataforma que gera debates e 
produção de conhecimento. Além disso, é possível marcar momentos para 
encontros presenciais que podem ser destinados à aplicação daquilo que foi 
debatido na plataforma, criando reais possibilidades de ampliação do conhecimento 
adquirido. Considerações finais: As mudanças necessárias para uma efetiva 
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educação corporativa passam pelo entendimento da necessidade da estruturação da 
gestão do conhecimento e se deparam com o enorme desafio que é estimular os 
colaboradores para que participem adequadamente dos processos. Em uma época 
marcada pela facilidade do acesso à informação, é preciso capacitar os 
colaboradores continuamente, e as TICs podem ser excelentes instrumentos para 
tal. Cabe ao gestor encontrar maneiras para garantir o estímulo necessário aos 
colaboradores, visto que, uma vez sensibilizados, provavelmente os resultados da 
educação corporativa serão melhores. O planejamento, a implantação e a avaliação 
de resultados devem ser bastante cuidadosos para que a gestão do conhecimento 
possa gerar os benefícios que foram estipulados.  

Descritores: Gestão do Conhecimento. Gestão de Pessoas. Tecnologia da 
Informação e Comunicação. 
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RESUMO 

Introdução: O contexto no qual a coexistência humana se desenvolve é permeado 
por uma malha, na qual as práticas e os arranjos materiais são elementos 
intrínsecos, sendo denominada de ordem, ou seja, local onde as entidades humanas 
e não humanas interagem ganhando significado e identidade (SCHATZKI, 2002; 
2005). Para Corradi, Gherardi e Verzelloni (2008) o termo prática é designado para 
referir-se ao modo como as coisas são realizadas, e para a aprendizagem 
organizacional, a forma como as práticas ocorrem no ambiente de trabalho. 
Objetivo: Analisar o conceito de prática na perspectiva de Theodore Schatzki, 
relacionando-o com a aprendizagem organizacional. Metodologia: Revisão 
bibliográfica realizada a partir das pesquisas de Schatzki (1997; 2002; 2005; 2012). 
Resultados e Discussão: Para Schatzki (2005) os elementos fundamentais para a 
organização de uma prática são: os entendimentos, as regras e as estruturas 
teleoafetivas. Os entendimentos são os significados abstratos, que não são os fins 
para os quais as pessoas se esforçam, mas são significados, valores, essência, e o 
lugar das coisas, que estão infundidos e expressos no falar e no agir (SCHATZKI, 
2012), ou seja, estão relacionados à habilidade do saber como fazer ou como 
identificar e/ou entender as ações dos outros (SCHATZKI, 1997). As regras referem-
se a princípios, instruções e preceitos que direcionam, censuram ou instruem o que 
e como deve ser dito pelos participantes de determinada prática (SCHATZKI, 2002). 
A estrutura teleoafetiva refere-se ao conjunto de hierarquias teleológicas que são 
impostas e aceitáveis em determinada prática. Possui o componente afetivo que 
pode e deve ser expresso por meio das emoções e sentimentos das pessoas 
envolvidas (SCHATZKI, 2002; 2012). Considerações finais: A partir da análise dos 
conceitos abordados por Schatzki, percebemos que as práticas acontecem em meio 
às atividades humanas, e é baseada naquelas que ocorre o processo de 
aprendizagem. Como as práticas não podem ser consideradas fenômenos 
individuais, elas se estabelecem no contexto das organizações como ações 
contínuas para apropriação e geração de novos conhecimentos com base na 
reflexão sobre as situações e problemas cotidianos. 

Descritores: Aprendizagem. Organizações. Prática Profissional. 
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RESUMO 

Introdução: A Gestão Lean dentro do âmbito hospitalar é baseada na Teoria das 
Restrições e é entendido por “enxuto”, como uma maneira de enxugar os gastos e 
desperdícios da empresa. Ele passou a ser utilizado na década de 1980 como a 
nomenclatura Lean Manufature e seu objetivo era otimizar a produção de veículos 
da indústria japonesa. Objetivo: O modelo Lean tem como objetivo esclarecer 
algumas questões que engloba a área de gestão de qualidade dentro dos hospitais. 
Este modelo é uma filosofia de gestão inspirada em práticas do Sistema Toyota, que 
serve para orientar da melhor maneira como deve ser feito o controle de qualidade 
dentro das organizações. Para a implementação do modelo Lean, é feito um estudo 
prévio dentro da empresa, onde o gestor vai fazer o mapeamento dos propósitos 
que precisam ser cumpridos. Em seguida, se estabelece uma relação dos gestores e 
colaboradores a respeito das mudanças que precisam ser feitas. Metodologia: Um 
dos métodos mais utilizados para detectar problemas e elaborar uma solução para 
eles, é a partir do Canvas que irá enxugar o modelo de negócio, onde é construído 
um diagrama para identificar o que a empresa tem de valor e o que ela vem 
desperdiçando e como isso afeta seus clientes. A primeira etapa do trabalho 
consistiu em pesquisas sobre o tema, onde foram realizadas pesquisas em artigos 
científicos para que pudéssemos ter um direcionamento sobre o conteúdo estudado. 
Em seguida, foi feita uma descrição de cada etapa para iria ser realizada. 
Resultados e discussão: O projeto é uma revisão integrativa que consiste numa 
síntese de conhecimento que tem como objetivo apresentar o modo como o trabalho 
foi organizado, de acordo com a pesquisa bibliográfica que foi feita. Considerações 
Finais: A produção enxuta está baseada na combinação entre processos gerenciais 
com as máquinas, ou seja, a aliança entre o trabalho humano e o maquinário, afim 
de que isso gere menos custos para a empresa. Um dos conceitos da Manufatura 
Enxuta é a melhoria contínua considerada a chave do sucesso dos métodos 
japoneses de produção. Que nada mais é que o encorajamento de instigar 
mudanças e aperfeiçoamentos constantes, como parte das operações diárias.  

Descritores: Lean Manufacturing. Administração Hospitalar. Gestão em Saúde. 
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RESUMO 

Introdução: A Doença de Chagas (DC) ou também conhecida como 
tripanossomíase americana, é considerada uma doença negligenciada pela 
Organização Mundial de Saúde. De acordo com o relatório de Iniciativas 
Medicamentos para doenças negligenciadas (DNDi), mais de 6 milhões de pessoas 
estão infectadas com DC em 21 países da América Latina. O tratamento padrão é o 
benznidazol, que se apresenta de forma limitada na fase crônica e efeitos colaterais 
expressivos. A busca por novas alternativas terapêuticas a partir de compostos 
derivados de plantas medicinais cresceu bastante nos últimos anos. Com isso, as 
quinonas são um grupo de compostos orgânicos, aromáticos e biologicamente 
ativos. De acordo com o sistema aromático que sustenta o anel das quinonas, elas 
podem ser classificadas em naftoquinonas. As principais naftoquinonas são os 1,2,4 
oxadiazóis que apresentam  propriedades farmacológicas conhecidas, como 
antioxidantes, antineuplásicas, antibacterianas e antitripanomicidas. Objetivo: 
Avaliar, em modelo in vitro, a atividade antiparasitária de compostos sintéticos 1,2,4-
oxadiazóis. Metodologia: As formas evolutivas epimastigotas foram utilizadas e os 
compostos oxadiazólicos incubados em diferentes concentrações (15,6; 31,25; 62,5; 
125; 250; 500 e 1000μM) em placas de microcultura, com inóculo de 1x106 
parasitos/poço, em meio LIT, a 28ºC por 24h, 48h e 72h. O percentual da viabilidade 
celular foi determinado utilizando a IC50 (concentração capaz de inibir o crescimento 
de 50% dos parasitos). Resultados e discussão: O efeito do potencial 
antiparasitário das substâncias foi avaliado quando epimastigotas entraram em 
contato com os compostos oxadiazólicos em concentrações e tempos distintos, 
estas apresentaram alterações morfológicas diversas, como perda de motilidade, 
falta de flagelo e alteração de seu formato típico, acreditando-se que também ocorra 
colapso mitocondrial interno, inchaço de organela e aumento de espécies reativas 
de oxigênio e morte celular parasitária. Foi observado efeito inibitório crescente 
sobre essas formas evolutivas. Foram considerados viáveis os parasitos que 
preservaram a sua mobilidade e formato típico.  Considerações finais: 
Considerando a necessidade da realização de novos fármacos contra a Doença de 
Chagas e que essa tripanossomíase é uma doença endêmica, negligenciada, que 
afeta a vida de um bilhão de pessoas em todo o mundo e é um desafio social e 
econômico para os países latinos, é de extrema importância à obtenção de uma 
substância ou molécula promissora que tenha capacidade antiparasitária. A 
abordagem de moléculas propostas com ação contra estes parasitos poderá servir 
como base para estudos futuro como potencial bioterapêutico, através de mais 
ensaios in vitro e in vivo, visando um maior conhecimento e estudos na área. 
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RESUMO 

Introdução: Canvas é uma ferramenta de gestão estratégica que auxilia no 
planejamento e análise, facilitando a visualização de determinada situação acerca 
do modelo de negócio. Sua estrutura é composta por nove blocos que apontam para 
reflexão dos seguintes aspectos: qual valor que determinada empresa oferece aos 
seus clientes, o segmento de cliente, os canais de acesso aos clientes, como 
promover o relacionamento com cada segmento de cliente, as atividades essenciais, 
os recursos necessários, principais parcerias, fontes de receita e estrutura de 
custos. Em função da simplicidade e entendimento dos conceitos, esta ferramenta 
visual também contribui para comunicação entre membros da equipe, tornando-se 
um aliado ao gerenciamento das estruturas organizacionais. Essa ferramenta 
inicialmente aplicada no mundo corporativo vem sendo também adotada no 
segmento hospitalar, dentre eles destacam-se os hospitais Einstein e Sírio-Libanês. 
Objetivo: Mostrar a utilização do Canvas na Gestão Hospitalar. Metodologia: 
Aplicação da ferramenta com gestor e colaboradores do laboratório de patologia de 
um hospital Filantrópico na cidade de Fortaleza. Resultados: Foi possível observar 
durante sua a utilização pontos de melhorias, o controle de estoque dos reagentes 
do exame imunohistoquímico no próprio laboratório. Aspecto que dará ao gestor 
melhor controle de entrada e saída dos reagentes, agilizando os processos inerentes 
na preparação do deste exame, o qual foi identificado como o que mais gera valor 
para o cliente. Considerações finais: O Canvas é utilizado na gestão hospitalar 
como ferramenta de gerenciamento de processos. Dessa maneira, o gestor 
hospitalar pode avaliar pontos essenciais da rotina diária, direcionando sua tomada 
de decisão, gerando maior competividade. 

 Descritores: Administração Hospitalar. Gestão de Serviços de Saúde. 
Gerenciamento. Processos 
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RESUMO 
Introdução: A gestão hospitalar é complexa perdendo apenas para a indústria 
aeroespacial (SILVA et al., 2008). Para atender e suprir toda essa complexidade a 
tecnologia tornou-se uma das melhores aliadas na gestão hospitalar. Muitos são os 
benefícios do uso da tecnologia, desde gerenciamento de escalas de equipes, 
acompanhamento de processos, emissão de relatórios analíticos e financeiros, além 
de garantir agilidade e redução de falhas, tornando a governança dos hospitais mais 
segura e eficiente. Objetivo: descrever como a tecnologia favorece a gestão 
hospitalar na tomada de decisão. Metodologia: Foi realizado levantamento 
bibliográfico em base de dados cientifica no período de janeiro a abril de 2019 com 
as seguintes palavras-chave: tecnologia, gestão hospitalar. Resultados: Fizeram 
parte do estudo cinco trabalhos indexados nas bases de dados científicos. As 
principais tecnologias que contribuem para a gestão hospitalar são: digitalização e 
uso de sistemas informatizados para eliminação de papel, software de gestão de 
pessoas, prontuários eletrônicos, análises utilizando inteligência artificial, aplicativos 
para saúde, tecnologia 3D como impressora 3D ou biomodelos. Considerações 
finais: Pode-se concluir que a tecnologia não pode ser vista como objetivo final, mas 
sim como aliada a gestão para otimizar tempo, processos, reduzir custos. 
Proporcionando uma gestão mais eficiente que traz repercussão direta na qualidade 
do atendimento e na saúde das pessoas. 
 
Descritores: Tecnologia Médica. Tecnologia em Saúde. Administração Hospitalar. 
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RESUMO 

Introdução: O ambiente hospitalar é caracterizado por situações complexas e 
demandas diversas que exige atuação e perfil profissional criativo, inovador, agente 
de mudanças, focado em resultados que promova a motivação da equipe no 
direcionamento dos objetivos organizacionais. O segmento hospitalar é desafiador 
que exige dos gestores conhecimentos, habilidades e atitudes, porém, é necessário 
visão sistêmica e ampla do gerenciamento de todas as áreas. A área de saúde 
enfrenta escassez de gestão profissionalizada nos níveis de atuação, principalmente 
no que se refere ao planejamento, controle e integração com o ambiente interno e 
externo. A gestão por competências propõe-se a orientar esforços para planejar, 
captar, desenvolver as competências necessárias à realização dos objetivos nos 
diferentes níveis da organização; segundo BRANDÃO e GUIMARÃES (2001), a 
definição de competência está baseada à sigla CHA (Conhecimentos; Habilidades e 
Atitude). Para este autor, o conhecimento tem relação com a formação acadêmica - 
o conhecimento teórico; a habilidade se vincula ao aspecto prático, à vivência e ao 
domínio do conhecimento; atitude representa as emoções, os valores e sentimentos 
das pessoas, constituindo as competências comportamentais. Outra definição que 
merece destaque é apresentada pelo autor FLEURY (2002) que a competência 
individual está associada às expressões como saber agir, mobilizar recursos, 
integrar saberes múltiplos e complexos, saber se engajar, aprender, ter visão 
estratégica e assumir responsabilidades. Objetivo: Identificar as principais 
competências e habilidades necessárias ao gestor hospitalar na 
contemporaneidade. Metodologia: Tratou - se de um estudo tipo descritivo, 
qualitativo e revisão bibliográfica , a partir de artigos nos bancos de dados: Scientific 
Library Online (Scielo), e base de dados da Biblioteca Virtual da Saúde . As coletas 
e armazenagem de dados foram realizadas em artigos publicados entre os anos de 
2001 a 2010 sobre o tema abordado. Resultados: Segundo os autores pesquisados 
o desenvolvimento das competências (conhecimento, habilidades e atitudes) é 
indispensável ao gestor hospitalar para atuar de forma eficaz nos processos e nos 
resultados da organização. Considerações finais: O gestor hospitalar atuando em 
pleno desenvolvimento de suas competências, influenciará de forma efetiva nos 
objetivos organizacionais.  

Descritores: Liderança. Habilidades. Competências. Administração Hospitalar. 
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RESUMO 

Introdução: No contexto atual, âmbito globalizado, como em toda sociedade 
formadora a comunicação é um elemento fundamental para um convívio harmonioso 
entre a sociedade. A comunicação Não Violenta (CNV) é um poderoso modelo de 
comunicação, é um modo de ser, de pensar e de viver. Seu propósito é inspirar 
conexões sinceras entre as pessoas de maneira que as necessidades de todos 
sejam atendidas por meio da doação compassiva. Ela nos inspira a nos doarmos de 
coração. E também nos ajuda a nos conectarmos à nossa divindade interior e ao 
que existe de mais vivo dentro de nós. (Rosenberg, Marshall, 2019). O objetivo 
deste artigo foi investigar o arsenal bibliográfico existente sobre a temática a fim de 
apreender o que tem sido escrito no meio científico atualmente. Metodologia: A 
metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica descritiva, tendo como base os 
livros de Marshall Rosenberg, como também foram realizadas pesquisas 
bibliográficas utilizando sites da internet que abordam o assunto e apresentam 
argumentos e materiais como artigos, reportagens que contribuem para a realização 
do trabalho. As referências principais são os livros Comunicação Não Violenta: 
técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e interpessoais e Vivendo a 
Comunicação Não Violenta. Resultados: Como resultado, observou-se que o tema 
mesmo não sendo novo, ele pode ser uma prática revolucionária para as relações 
humanas com base na COMUNICAÇÃO Não Violenta. Considerações finais: Após 
a realização deste estudo conclui-se a importância da Comunicação Não Violenta 
nas relações humanas através de nossa linguagem e nossos métodos de 
comunicação e sua aplicabilidade no mundo moderno. 
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Pessoais. 

 

Referências 

ROSENBERG, Marshall B. Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar 
relacionamentos pessoais e profissionais. 2º edição. São Paulo: Editora Ágora, 
2003.   

 
 
 



 

   

 
 
 

Página 22 de 44 

ANAIS DA I SEMANA ACADÊMICA DE GESTÃO HOSPITALAR DA FRT - 2019 
 

 
MATTOS, Frederico. Comunicação não-violenta: o que é e como praticar. Papo de 
homem.  Disponível em: https://papodehomem.com.br/comunicacao-nao-violenta-o-
que-e-e-como-praticar/. Acesso em: 02 de set. 2019.  
 
 
 

 

  

https://papodehomem.com.br/comunicacao-nao-violenta-o-que-e-e-como-praticar/
https://papodehomem.com.br/comunicacao-nao-violenta-o-que-e-e-como-praticar/


 

   

 
 
 

Página 23 de 44 

ANAIS DA I SEMANA ACADÊMICA DE GESTÃO HOSPITALAR DA FRT - 2019 
 

 

DESENHO DE PROCESSO DE UMA LAVANDERIA HOSPITALAR: UM RELATO 
DE EXPERÊNCIA 

 
Ariadna de Sousa Nascimento1, Vitória Kevia Mourão Alves2, Karen Kristean 
Miranda Nogueira Silva3, Igor Laécio Silva Farias4, Raiane Maria Barbosa5 e 

Esp.Maria Tatiana Feitosa6 
 

1 Autor principal Discente do Curso de Gestão Hospitalar - Faculdade Rodolfo Teófilo 

2,3, 4 e 5 Co-autores Discentes do Curso de Gestão Hospitalar - Faculdade Rodolfo Teófilo 

6 Orientador Docente do Curso de Gestão Hospitalar - Faculdade Rodolfo Teófilo 

 

RESUMO 

Introdução: O setor de lavanderia de um hospital é um dos principais serviços de 
apoio ao atendimento dos pacientes, responsável pelo processamento de roupas e 
sua distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação e em quantidade 
adequada a todas às unidades do hospital, auxiliando diretamente em seu 
funcionamento. Nesse contexto o mesmo serviço abriga diversos processos 
diferentes como: lavagem, secagem, centrifugação e distribuição, e portanto se faz 
necessário o estudo, mapeamento e desenho de processos da lavanderia 
hospitalar. Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos do curso de Tecnologia 
em Gestão Hospitalar em atividade para desenho de processo do setor de 
lavanderia hospitalar. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência, que ocorreu em maio de 2019 em um setor de lavanderia hospitalar 
em um hospital filantrópico no município de Fortaleza. Os acadêmicos realizaram 
cinco visitas em dias previamente agendados ao setor de lavanderia, onde 
puderam conhecer bem a rotina do setor. Foi elaborado desenho do processo de 
trabalho dos profissionais envolvidos e após conclusão deste, foi apresentado ao 
gestor do setor e ao diretor administrativo da instituição. Resultados e discussão: 
O gestor da lavanderia e diretor administrativo acolheram bem o desenho do 
processo e ratificaram sua importancia dentro do setor, identificando oportunidades 
de melhorias no processo e pontos positivos que ainda podem ser trabalhados para 
constantes aperfeiçoamentos. Considerações Finais: Para os acadêmicos foi uma 
experiência muito proveitosa, pois além  de proporcionar um conhecimento de 
como funciona uma lavanderia hospitalar, entender e desenhar o seus processos, 
os acadêmicos puderam deixar sua contribuição para a melhoria do setor na 
instituição. 

Descritores: Lavanderia. Serviço Hospitalar de Lavanderia. Avaliação de 
Processos. 
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RESUMO 
Introdução: As organizações preocupadas com a manutenção da competitividade 
no mercado precisam desenvolver estratégias de atualização contínua de suas 
competências organizacionais e individuais. Partindo dessas premissas, as 
organizações precisam investir em treinamento e desenvolvimento dos seus 
colaboradores. Objetivo: Definir a diferença entre treinamento e desenvolvimento e 
entender o seu impacto como vantagem competitiva como estratégia empresarial. 
Metodologia: Foi realizada busca de artigos em base de dados pela internet entre 
os meses de janeiro a abril de 2019. Resultado: Treinamento é utilizado para 
preparar o colaborador a curto prazo, oferecendo-lhe habilidades para um cargo 
específico, tarefas profissionais. Já o desenvolvimento é a preparação de 
capacidades 

e habilidades que serão necessárias para qualquer cargo que o funcionário poderá 
ocupar na organização. Considerações finais: É indispensável toda e qualquer 
forma de treinamento e desenvolvimento e sua continuação deve ser mantida como 
fator de geração de competências humanas adequadas para se atuar e competir no 
novo cenário econômico que se desponta. 
 
Descritores: Treinamento. Desenvolvimento, Pessoas. Organização. 
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RESUMO 
 

Introdução: O presente artigo traz ao estudante da FRT, principalmente do curso de 
gestão hospitalar, as noções fundamentais acerca do direito à saúde estabelecida 
pelo ordenamento jurídico brasileiro. O direito público subjetivo e universal à saúde 
está previsto no art. 196 da CF, que também impõe ao Estado o dever de garantir o 
acesso à saúde mediante políticas sociais e econômicas, visando à redução do risco 
de doenças e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a promoção, proteção e recuperação. Nesse sentido, o direito à saúde é 
efetivado e prestado pelo SUS a fim de garantir o seu acesso igualitário e universal, 
sendo que a execução das suas ações e serviços é realizada diretamente pelo 
Poder Público ou terceirizado, pessoa física ou jurídica de direito privado, conforme 
arts. 197 e 198 da CF. Objetivo: Analisar a legislação e dispositivos constitucionais 
brasileiros que versem sobre o direto à saúde. Metodologia: Utilizou-se de pesquisa 
bibliográfica e qualitativa, buscando as informações a partir da leitura de livros e de 
legislações relativos à matéria em questão. Aplicou-se o método dedutivo, partindo-
se do que vem sendo desenvolvido acerca das pesquisas com o SUS e legislação 
pertinente ao assunto. Resultados e Discussão: Constatou-se que existem vários 
dispositivos legais na CF e legislações específicas que versam sobre o presente 
assunto, demonstrando que o direito à saúde possui amparo legal, e ainda, quem 
são os destinatários e os responsáveis por sua execução. Considerações Finais: 
Infere-se que a saúde é um direito fundamental social inerente à vida e que deve ser 
assegurado pelo Poder Público, conforme art. 196 da CF. Contudo, o dever do 
Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Conclui-
se ainda que no contexto da saúde pública no Brasil, aplicam-se os princípios do 
SUS, que englobam a universalidade, a integralidade e a equidade. A universalidade 
refere-se ao respeito à saúde como um direito de todos. A integralidade diz respeito 
à inclusão na atenção a saúde tanto dos meios curativos quanto dos preventivos, 
como individuais e coletivos. A equidade retrata a igualdade de oportunidade em 
usar o sistema de saúde.  
 
Descritores: Saúde. Constituição Federal. SUS.  
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RESUMO 

Introdução: A auditoria na gestão em saúde vem se destacando por seus 
impactos significativos sobre a qualidade continuada da assistência e o controle 
financeiro da instituição. Consiste no exame sistemático e independente dos fatos 
obtidos através da observação, medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas, de 
uma atividade, elemento ou sistema, para verificar a adequação aos requisitos 
preconizados pelas leis e normas vigentes e determinar se as ações de saúde e 
seus resultados, estão de acordo com as disposições planejadas. Objetivo: essa 
pesquisa tem como objetivo principal demonstrar a importância da auditoria na 
gestão em saúde. Metodologia: Trata-se de revisão integrativa com pesquisa 
realizada nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS) e biblioteca Scientific Eletronic Library Online (SciELO) onde 
foram pesquisadas as palavras chaves: auditoria, gestão e saúde. Como critérios 
de exclusão foi decidido por somente estudos brasileiros publicados nos últimos 5 
anos (2014- 2019). Resultados e discussão: A pesquisa econtrou 82 artigos, dos 
quais o principal assunto foi a qualidade da assistência prestada com 43 artigos 
publicados. Com a pesquisa pode-se evidenciar a importância do serviço de 
auditoria na gestão em saúde como instrumento de melhoria continua da qualidade 
da assistência prestada ao paciente e importante ferramenta para gerenciar as 
atividades operacionais prevenindo gastos desnecessários e entregando ao 
paciente o melhor resultado pelo custo justo. Considerações Finais: O estudo 
permitiu a percepção de que o tema é relevante e atual e que ratifica a importância 
do setor de auditoria na gestão em saúde. 

Descritores:  Auditoria. Saúde Suplementar.Gestão. 
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RESUMO 

Introdução: Em uma organização de saúde existem vários setores que precisam 
interagir entre si da melhor forma possível. Gerenciar todas essas atividades é 
tarefa dificil, contudo o gestor pode contar com uma ferramenta que auxilia na 
gestão de processos, possibilitando a integração desses diferentes setores de 
forma flexível e harmoniosa, que são os desenhos ou fluxogramas. Objetivo: 
Relatar a experiência de acadêmicos do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar 
em atividade para desenho de processo do setor de Tecnologia da Informação (TI) 
de um hospital. Metodologia: Os acadêmicos realizaram visitas, previamente 
agendadas e orientadas por docente da faculdade, ao setor de TI, onde puderam 
conhecer sua rotina para desenhar o fluxo do trabalho dos profissioanis envolvidos. 
As visitas aconteceram em de maio de 2019, em um hospital filantrópico no 
municipio de Fortaleza. Os acadêmicos realizaram desenho do processo e 
posteriormente realização apresentação em slides ao diretor administrativo da 
instituição no auditório, explicando o que era o fluxograma, qual a sua importancia 
e como utilizar essa ferramenta. Resultados e discussão: O gestor da instituição 
foi receptivo ao trabalho executado pelos acadêmicos, confirmando a importancia 
de utilizar a ferramenta, e inclusive identificando gargalos em seu processo no 
setor de TI, além de encontrar oportunidades de melhorias. Considerações 
Finais: Para os acadêmicos foi uma experiência muito proveitosa que proporcionou 
aplicar na prática o conhecimento teórico adquirido em sala de aula. A experiência 
trouxe ainda aos acadêmicos uma percepção de que um gestor precisa estar 
atento aos processos desempenhados na organização e para tanto conta com a 
ajuda de ferramentas que auxiliam na otimização de processos e proporciona maior 
segurança nas tomadas de decisão. 

Descritores: Gestão Hospitalar. Gestão de Processos. Tecnologia da Informação. 
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RESUMO 

Introdução: O Health Navigator ou Navegador em Saúde é um profissional de 
saúde, em sua grande maioria enfermeiro, que acompanha e monitora o paciente 
dentro de um sistema de saúde ou linha de cuidado específica, com a finalidade de 
agilizar a confirmação do diagnóstico e garantir a continuidade do tratamento do 
início ao fim. Objetivo: Conhecer a produção científica sobre o navegador em 
saúde ou health navigator. Metodologia:  Trata-se de revisão integrativa com 
buscas nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE/PubMed) e e a biblioteca Scientific Eletronic Library Online (SciELO) 
utilizando os descritores: navigators, navigator, nurse, health e patient. Foram 
usados para a busca as combinações entre descritores e o operador boleano AND 
desta forma: health navigator AND nurse navigator AND patiente navigator AND 
navigators. Resultados e discussão: Com a pesquisa foram obtidos 26 artigos 
completos. Destes, todos estão na base de dados MEDLINE e apenas 1 na 
LILACS. Somente 1 artigo é brasileiro, demais são distribuídos desta forma: 12 
artigos publicados nos Estados Unidos, 5 artigos publicados no Canadá, 2 na 
Austrália, 2 Reuno Unido, Albania, Colombia, Dinamarca e Singapura como apenas 
1 artigo. Quanto a ano de publicações: o artigo mais antigo foi publicado em 2010 e 
as demais publicações em sua grande maioria são de 2016, 2017, 2018 e 2019 
com apenas 4 publicações. Considerações Finais: O estudo permitiu a percepção 
de que o tema é relevante e atual e que o conhecimento científico produzido sobre 
ele se concentra em paises como Estados Unidos, Canadá e Austrália e que o 
Brasil ainda carece de mais estudos  acerca da temática, o que demosntra a 
importancia e relevancia deste artigo. 
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RESUMO 
 
Introdução: Tendo em vista as mudanças nas organizações de saúde e a 
complexidade dos hospitais, considerando também a vasta concorrência neste 
segmento, eis que a hotelaria hospitalar torna-se diferencial competitivo, agregando 
valor ao serviço e influenciando na satisfação e na humanização do atendimento. O 
cliente vem a cada dia, evidenciando seu nível de exigência, buscando conforto, 
qualidade no serviço, humanização, hospitalidade e segurança para amenizar de 
certo modo sua dor. “A hospitalidade pode e reduz radicalmente o sofrimento de 
pacientes e clientes, minimizando a dor para pacientes e familiares em momentos de 
dor e de fragilidade”(GODOI, 2004). Investir em hotelaria hospitalar é investir em 
humanização, é ser o diferencial que o vai fazer toda a diferença quando o cliente 
necessitar dos cuidados de uma organização de saúde, “abraçar a hotelaria 
hospitalar pode representar a sobrevivência da instituição de 
saúde”(TARABOULSI,2003). Objetivos: Demonstrar a importância e a correlação 
direta entre a oferta de um serviço de hotelaria hospitalar de qualidade como parte 
do atendimento humanizado, enfatizando a relevância desse serviço como 
diferencial competitivo. Metodologia: Tratou-se de um estudo tipo descritivo e 
qualitativo com revisão bibliográfica ampla sobre hotelaria hospitalar e a 
humanização do atendimento, assim como pesquisa em diversos artigos científicos. 
Resultados e discussão: Ressalta-se a importância do aprofundamento do 
referente estudo para o segmento da hotelaria hospitalar, em virtude da associação 
do termo aos empreendimentos hoteleiros e a necessidade de estabelecer um 
vínculo entre hotelaria hospitalar e a humanização do atendimento. Considerações 
finais: A hotelaria hospitalar é parte integrante e essencial na promoção de serviços 
de excelência, pautados nos princípios da humanização. 
 
Descritores: Administração Hospitalar. Satisfação do paciente. Humanização. 
 
Referências 

GODOI, A. F. Hotelaria Hospitalar e Humanização no atendimento em hospitais: 

pensando e fazendo. 1. Ed. São Paulo: Ícone, 2004. 

TARABOULSI, F. A Administração de Hotelaria Hospitalar. Ed. São Paulo, Atlas, 

2003. 



 

   

 
 
 

Página 35 de 44 

ANAIS DA I SEMANA ACADÊMICA DE GESTÃO HOSPITALAR DA FRT - 2019 
 

 
O ENSAIO DA INTERDISCIPLINARIDADE NAS RESIDÊNCIAS MÉDICA E 

MULTIPROFISSIONAL EM UM HOSPITAL ONCOLÓGICO 
 

Ma.Luciana Silva da Costa1, Esp.Maria Tatiana Feitosa2, Ma.Érika Batáglia da 
Costa3, Ma.Larisse Macêdo de Almeida4,  Esp.Regina Raquel Filgueira da 

Silva5 e Dr.Edilmar Carvalho de Lima6  
 

1 Autor principal Coordendora e Docente do Curso de Gestão Hospitalar Faculdade Rodolfo Teófilo 

2, 3, 4, 5 e 6 Co-autores Docentes do Curso de Gestão Hospitalar - Faculdade Rodolfo Teófilo 

 

RESUMO 

Introdução: o desafio das organizações hospitalares que ofertam residências 
médica e multiprofissional é fazer com que os residentes consolidem uma interação 
de práticas de aprendizagem, que contemple os conhecimentos específicos de cada 
área, mas que estabeleça o diálogo entre os conhecimentos das diversas áreas 
profissionais na busca por uma formação interdisciplinar.Na interdisciplinaridade, as 
bases disciplinares específicas são respeitadas, mas buscam-se soluções 
compartilhadas para os problemas. (SAUPE et al., 2005).Objetivo:analisar o 
processo de aprendizagem, de residentes, sob o enfoque da 
interdisciplinaridade.Metodologia:estudo descritivo (LAKATOS; MARCONI, 2011), 
com abordagem qualitativa interpretativa básica (MERRIAM, 2002), na qual o 
pesquisador está interessado em compreender como os participantes atribuem 
significado a uma situação ou fenômeno.Resultados e discussão:o contexto no 
qual a coexistência humana se desenvolve é entrelaçado por conexões de práticas 
humanas e arranjos materiais que representam o campo do qual o fenômeno faz 
parte (SCHATZKI, 2003, 2005), no caso das residências do hospital pesquisado, as 
práticas e os arranjos materiais estão dispostos em mais de um cenário, e são 
compostos por uma ou mais redes de práticas e arranjos materiais que estão 
conectadas a outras redes de práticas institucionais.Dentre as diversas redes de 
práticas e arranjos que compõe a formação dos residentes duas foram identificadas 
como espaços de formação multiprofissional e interdisciplinar, as mesas redondas e 
apresentações de casos clínicos.Considerações Finais:as práticas desenvolvidas 
nas residências que ocorrem no mesmo espaço, embora inter-relacionadas a outras 
práticas institucionais, ocorrem contidas por fronteiras disciplinares, ou seja, a 
interação e produção de conhecimento não ocorre, sendo um desafio institucional a 
dissolução dessas fronteiras para que a interdisciplinaridade na formação dos 
residentes possa emergir nos cenários de formação desses profissionais.      
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RESUMO 
 

Introdução: Mudanças globais e avanços em diferentes setores da economia 
contribuíram para transformações estruturais, financeiras, em processos e na 
qualidade dos serviços. Similarmente a outros setores, hospitais, clínicas e 
entidades de saúde necessitam de profissionais capacitados para melhorar os 
aspectos citados acima. Objetivo: Pesquisar como deve ser o perfil do gestor na 
área hospitalar. Metodologia: Foi realizada busca de artigos em base de dados pela 
internet entre os meses de janeiro a julho de 2019. Resultado: A principal habilidade 
identificada nos trabalhos foi inteligência emocional. Líderes capazes de gerir seu 
estado de ânimo, impactam sua equipe, tornando o ambiente de trabalho mais leve 
e receptivo. Outros perfis mencionados foram autogestão, empatia, habilidade social 
e estilos de liderança como: o visionário, o treinador, o afetivo, o democrático, o 
modelador e 

o coercitivo. Considerações finais: Mesmo sendo a inteligência emocional um perfil 
predominante, outros perfis e estilos são mencionados, cada um na sua importância. 
Desta forma concluímos que um gestor hospitalar precisa mesclar estes perfis e 
estilos para ser um líder capaz de lidar com as mais diversas situações pertencentes 
a área hospitalar. 
 
Descritores: Gestão. Competência. Liderança. 
 
 

  



 

   

 
 
 

Página 38 de 44 

ANAIS DA I SEMANA ACADÊMICA DE GESTÃO HOSPITALAR DA FRT - 2019 
 

 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NA GESTÃO DE PESSOAS 
 

Carolina Nunes Pimentel Simim1, Esp.Iana Maria Dinis do Nascimento2 
 

1 Autor principal Discente do Curso de Gestão Hospitalar - Faculdade Rodolfo Teófilo 

2 Orientador Docente do Curso de Gestao Hospitalar - Faculdade Rodolfo Teófilo 

 

RESUMO 

Introdução: O atual contexto organizacional, caracterizado pela crescente 
competitividade, assim como pela globalização, virtualização da economia e 
restrições de recursos, dentre outros fatores, exige uma nova configuração do 
sistema de gestão de pessoas nas organizações. Muito além das atribuições 
operacionais, faz-se necessário o investimento em ações que contribuam para a 
consecução das estratégias corporativas. Essa exigência reflete-se em todos os 
processos de gestão de pessoas, incluindo a captação de talentos (DESSLER, 
2005). Objetivo: apresentar conceitos de recrutamento e seleção (R&S), seguindo 
pelas etapas desse processo, os tipos de R&S aplicados na gestão hospitalar. 
Metodologia: Foi realizado levantamento bibliográfico em livros e bases de dados 
(Bireme, Scielo e Goolgle Scholar) no período de janeiro a abril de 2019. As 
seguintes palavras-chave foram utilizadas de maneira isolada e combinada: 
recrutamento, seleção, tecnologia e gestão hospitalar. Resultados: Fizeram parte 
do estudo 11 trabalhos indexados nas bases de dados. Conceitualmente R&S são 
subsistemas do departamento de recursos humanos, encarregados de atrair novos 
talentos para a empresa. Para sucesso do processo é necessário valorizar 
competências técnicas e comportamentais dos candidatos. Recrutamento é a busca 
por candidatos com conhecimentos, habilidades e experiências desejados pela 
organização. Uma vez que a vaga conquiste certa quantidade de candidatos durante 
o processo de recrutamento, um ou mais candidatos serão identificados como os 
mais adequados para a posição durante a seleção. Seleção é a escolha do 
candidato recrutado com os melhores conhecimentos e habilidades para o cargo. As 
etapas para o R&S são: atração, recrutamento, seleção e contratação. O 
recrutamento pode ser interno, externo ou misto. Considerações finais: 
Concluímos que o processo R&S é essencial para o sucesso da gestão de pessoas. 
Além disso conhecer a cultura organizacional da instituição, investir nos 
comportamentos dos candidatos, colaboradores e novas tecnologias são os pontos 
chave para o processo do R&S adequado e eficiente. Estes processos são de 
importantes porque proporcionam um quadro de colaboradores eficiente e 
comprometido. 

Descritores: Seleção de Pessoal. Recrutamento de Pessoal.Gestão Hospitalar. 
Pessoas. Organização. 
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RESUMO 

Introdução: Em uma organização hospitalar há uma variedade complexa de 
processos e sistemas de informação integrados para proporcionar ao paciente uma 
assistência eficiente e com qualidade. Contudo este tipo de instituição se torna uma 
grande geradora de documentos, em especial o prontuário; seja ele físico ou virtual 
precisa ser bem administrados, pois nele contém informações sigilosas e precisa 
manter-se íntegro para facilitar a assistência ao paciente e agregar às estatísticas 
hospitalares dados importantes. E para isso toda instituição hospitalar necessita do 
setor de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) que é o responsável pela guarda, 
manutenção e administração dos prontuários médicos. Objetivo: Relatar a 
experiência dos acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia de Gestão Hospitalar 
no setor do SAME para aprimorar e vivenciar o que foi visto em ambiente 
acadêmico. Metodologia: Estudo descritivo de tipo relato de experiência ocorreu em 
Maio de 2019 em um Hospital Filantrópico  em Fortaleza. Foram realizadas visitas 
previamente agendadas ao setor e entrevistas aos funcionários onde foi debatido o 
conteúdo visto em sala de aula com as atividades desempenhadas do setor. 
Resultados: Os funcionários do setor explicaram aos acadêmicos o funcionamento 
do SAME, e estes puderam vivenciar na prática a teoria dada em sala de aula, 
possibilitando obter uma visão ampla das principais atividades desenvolvidas no 
setor, a responsabilidade desse serviço que vai além da guarda dos prontuários, 
mas também tem um papel importante nas estatísticas hospitalares que norteiam as 
tomadas de decisões baseadas em indicadores e ajudam a desenvolver pesquisas 
clínicas. Considerações finais: A experiência de vivenciar na prática os conteúdos 
acadêmicos foi relevante para ampliar o conhecimento e perceber a importância do 
SAME para a instituição, o paciente e comunidade acadêmica. 

Descritores: SAME. Prontuário. Estatísticas Hospitalares. 

 
Referências 
 
GONÇALVES, João Paulo Pereira et al. Prontuário Eletrônico: uma ferramenta que 

pode contribuir para a integração das Redes de Atenção à Saúde. Saúde em 

Debate. Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 43-50, jan./mar. 2013 



 

   

 
 
 

Página 40 de 44 

ANAIS DA I SEMANA ACADÊMICA DE GESTÃO HOSPITALAR DA FRT - 2019 
 

 
Silva, Angélica Baptistaet al. Registro eletrônico de saúde em hospital de alta 

complexidade: um relato sobre o processo de implementação na perspectiva da 

telessaúde. Ciência & Saúde Coletiva [online]. 2019, v. 24, n. 3 , pp. 1133-1142. 

Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232018243.05982017. ISSN 1678-

4561. Acesso em: 05 set. 2019. https://doi.org/10.1590/1413-

81232018243.05982017. 

 

  



 

   

 
 
 

Página 41 de 44 

ANAIS DA I SEMANA ACADÊMICA DE GESTÃO HOSPITALAR DA FRT - 2019 
 

 

SUSTENTABILIDADE COMO ESTRATÉGIA DE NÉGOCIO NO SEGMENTO 
HOSPITALAR 

 
Igor Laecio Silva Farias1, Karen Kristean Miranda Nogueira Silva2, 

Marcelo Karin Blanco França3, Maria Cleane Henrique Mota de Castro4, 
Carla Rebeca Pereira da Silva5, Esp.Profa. Regina Raquel Filgueiras da 

Silva6 
 

1 Autor principal Discente do Curso de Gestão Hospitalar - Faculdade Rodolfo Teófilo 

2 Co-autores Discentes do Curso de Gestão Hospitalar - Faculdade Rodolfo Teófilo 

3 Orientador Docente do Curso de Gestão Hospitalar - Faculdade Rodolfo Teófilo 

 
RESUMO 
 

Introdução: O tema sustentabilidade no segmento hospitalar está associado ao 
movimento pela qualidade, segurança e satisfação do cliente. Com ampliação dos 
estudos, novas concepções surgem e o termo sustentabilidade extrapola tais 
aspectos, colocando-se no centro dos negócios, dando um novo direcionamento ao 
planejamento estratégico, viabilizando a sobrevivência das organizações em 
mercados cada vez mais competitivos, onde a credibilidade, a ética e o atendimento 
das necessidades de todos os seus públicos de interesse, clientes, empregados, 
comunidade, governo, parceiros e fornecedores são considerados. A 
sustentabilidade tem como propósito a criação de valor, precisa ser inserida na 
cultura organizacional, está alinhada com a estratégia organizacional, gerando 
resultados e melhores indicadores econômicos, ambientais e sociais. Por fim, 
ressalta-se a importância da inclusão do tema dentro das organizações como um 
todo. “As competências empresariais frente ao desenvolvimento sustentável podem 
ser desenvolvidas a ponto de trazer benefícios não somente para a empresa, mas 
também para toda a sociedade, no curto e no longo prazo”. CASAGRANDA, Y. G. 
2016. Objetivos: Identificar as melhores práticas de sustentabilidade adotadas pelos 
hospitais como estratégia de negócio. Metodologia: Tratou-se de um estudo tipo 
descritivo e qualitativo com levantamento bibliográfico em base de dados científicos 
com as seguintes palavras chaves: Desenvolvimento sustentável, Gestão 
Estratégica Organizacional, Planejamento Sustentável, Sustentabilidade. 
Resultados: A sustentabilidade inicialmente foi implantada por meio de ações 
isoladas no segmento hospitalar, entretanto percebe-se uma evolução como modelo, 
passando a estar conectado com o desenvolvimento organizacional, tornando-se 
forte aliado no planejamento estratégico, trazendo melhor adaptabilidade às 
mudanças, contribuindo para melhoria dos resultados organizacionais. 
Considerações finais: A adoção de ações de sustentabilidade traz diversos 
benefícios que impactam nos aspectos financeiros, sociais e ambientais das 
instituições hospitalares, entre eles podem-se destacar a redução dos custos 
operacionais, a diminuição dos riscos regulatórios, melhoria da imagem institucional 
e consequentemente maior vantagem competitiva. 
 
Descritores: Administração Hospitalar. Indicadores de Desenvolvimento 
Sustentável. Planejamento Estratégico. 
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RESUMO 
 
Introdução: Na concepção da pedagogia humanista o planejamento é 
compreendido como processo progressivo de construção do conhecimento, sendo 
suas estratégias de trabalho em equipe fundamentais para que stakeholders 
compartilhem informações, decisões, e responsabilidades. Nesse conceito são 
apresentadas situações-problema que levam os envolvidos a investigar, pensar, 
racionalizar e construir respostas embasadas na troca de experiências que partem 
dos mesmos, sendo eles sujeito do processo aprendizagem e não objeto. Objetivo: 
Relatar a experiência de acadêmicos do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar 
em uma atividade de “Educação em segurança e saúde na alimentação” realizada 
em um grupo de colaboradores. Metodologia: Estudo descritivo do tipo relato de 
experiência foi desenvolvido em setembro/2018 em uma lavanderia hospitalar. Teve 
como público alvo um coletivo de profissionais de diversas áreas da instituição, o 
material utilizado foi slide com gravuras, vídeos e entrega de brindes. Resultados e 
discussão: Foram realizados três dias de palestras lúdicas e dinâmicas. A primeira 
palestra foi ministrada pela CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes) e 
teve como objetivo facilitar a troca de experiências, gerando, assim, a possibilidade 
do grupo adquirir novos conhecimentos. A segunda atividade foi embasada na 
concepção pedagógica humanista, foi proposto aos colaboradores o papel de 
ministrantes das palestras, compreendendo que essa inversão de papéis facilitaria a 
aprendizagem através da assimilação de conteúdos que parte de suas vivências 
dentro da instituição. Nela foi preconizada a auto avaliação de cada individuo. A 
proposta foi bem aceita e os colaboradores foram bem interativos. Considerações 
Finais : A utilização da pedagogia humanista, que desloca o olhar tradicional do 
processo de ensino-aprendizagem e reestrutura as relações de poder, durante a 
CIPA além de ótimos resultados e retorno positivo dos participantes culminou na 
classificação dessa atividade como “A melhor semana da CIPA” pela aplicação das 
relações interpessoais. Por fim foi possível transmitir o conhecimento proposto pelo 
tema, sendo o mesmo absorvido pelos colaboradores de forma lúdica e indubitável. 

Descritores: Pedagogia Humanista. Relato de Experiênci. Stakeholders. 
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