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A GESTÃO DO SERVIÇO E DO CUIDADO DOMICILIAR PARA A 

PESSOA IDOSA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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RESUMO 

Introdução: Os domicílios apresentam rotinas diferentes e a assistência domiciliar 
deve adaptar todas ações centradas para aquele assistido idoso, levando em 
consideração a cultura e o ambiente familiar, com seus processos e estratégias de 
cuidado. Objetivo: Relatar experiência de gestão em empresa de prestação de 
serviço de cuidados domiciliares. Metodologia: Trata-se de relato de experiência 
das práticas desenvolvidos pelo gestor. As atividades são desenvolvidas de forma 
contínua para a assistência domiciliar ao idoso de forma personalizada com 
experiência de gestão de serviço de cuidados domiciliares. Resultados e 
discussão: A aplicação de processos operacionais e estratégias de segurança, 
prevenção, manutenção, qualidade, supervisão e educação, bem como uma 
comunicação efetiva entre gestor, supervisão, cuidador e a família são pilares 
essenciais para o adequado gerenciamento assistencial do cuidado. Registros 
devem ser feitos continuamente para auxiliar as decisões estratégicas, operacionais 
e de segurança. É necessário múltiplas interações como aproximação com a gestão, 
percepção da assistência domiciliar, gerenciamento e qualidade do serviço e 
sugestão de melhorias. Para cada família é importante elaborar um plano de cuidado 
domiciliar individualizado, com todas as ações de cuidados e segurança específica 
para a assistência de 

cada assistido idoso. Considerações Finais: A gestão do serviço e do cuidado 
oferecem um cuidado sistematizado e de qualidade na assistência domiciliar ao 
idoso. Processos e uso de instrumentos adequados permitem identificar riscos, a 
identificação das necessidades das pessoas, o acompanhamento das doenças 
crônicas, propor estratégias, e planejar intervenções futuras.  

Descritores: Assistência domiciliar ao idoso. Gestão em saúde. Qualidade da 
assistência a saúde. 
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RESUMO 
 
Introdução: Para promover os serviços de saúde de forma efetiva é indispensável a 
gestão orçamentária, controle de custos e gerenciamento de receitas e despesas, 
considerando a alta demanda e os recursos escassos. Para tanto torna-se 
fundamental computar os gastos públicos em saúde, alocar e gerenciar os recursos 
financeiros adequadamente, evitando possíveis vieses que possam prejudicar o 
paciente, alimentar os canais de comunicação que propicie transparência nas 
atividades. Na busca de melhorias em saúde os gestores dispõem de instrumentos 
analíticos que facilitam a compreensão dos efeitos de intervenções em saúde de 
forma cautelosa, seu custo benefício e os impactos orçamentários, como a Análise 
de Impacto Orçamentário (AIO) que visa avaliar as consequências decorrentes de 
um investimento de melhoria em saúde e a Análise de Custo-efetividade (ACE) que 
tem o propósito de aferir o custo-efetividade de uma comutação ou substituição de 
tecnologias. Objetivo: Elucidar a importância da gestão orçamentária para garantir a 
promoção em saúde de forma efetiva e transparente buscando melhorias nos 
serviços prestados. Metodologia: O referente artigo foi elaborado com base em uma 
análise bibliográfica para explanar a importância da gestão orçamentária e quais 
estratégias e ferramentas são utilizadas para garantir a efetividade dos serviços de 
saúde e a melhoria contínua. Conclusão: A gestão orçamentária é uma forma de 
equilibrar os gastos financeiros seguindo diretrizes que determinam como e quanto 
será gasto com o setor saúde permitindo a adequada alocação de recursos e a 
garantia de assistência a população, aplicando de maneira diligente investimentos 
de melhoria para garantir a qualidade e eficácia dos serviços de saúde de acordo 
com uma análise do contexto epidemiológico. Considerações finais: A gestão 
orçamentária em saúde se destaca por nortear a tomada de decisão quanto à 
elaboração de diretrizes orçamentárias que garantem a promoção da saúde, 
adequada alocação de recursos escassos e a mensuração de investimentos de 
melhorias. 
 
Descritores: Saúde. Melhoria Orçamentária. Gestão 
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SAÚDE 
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2 Orientador Docente do Curso de Gestão Hospitalar - Faculdade Rodolfo Teófilo 

RESUMO 

Introdução: A comunicação é a troca de informações entre indivíduos. Significa 
tornar comum uma mensagem ou informação. Constitui um dos processos 
fundamentais da experiência humana e da organização social. A comunicação de 
uma organização é um processo amplo (emissor, codificação, mensagem, canal, 
receptor, decodificação e resposta), que tem como objetivo provocar atitudes, sejam 
elas voluntárias ou não por parte das pessoas que a recebem. Objetivo: Descrever 
as etapas da comunicação e suas barreiras para a melhoria da comunicabilidade na 
gestão da saúde. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos na 
base de dados Scielo e BVS A pesquisa foi realiza em setembro de 2020. Para a 
consulta de dados, selecionou-se artigos completos publicados entre os anos de 
2016 à 2020, idioma português, utilizando-se os descritores: Comunicação em 
Saúde. Administração Hospitalar. Gestão da Prática Profissional. Resultados e 
Discussões: Foram encontrados 10 artigos e escolhidos 4 estudos, publicados 
entre os anos de 2016-2020.  Os autores relatam que uma comunicação efetiva na 
gestão, tem sido uma ferramenta importante na prática, visto a proporção de 
informações para o gestor e assim tornar a mensagem mais clara, efetiva, direta e 
simples. O processo da comunicação se inicia com o emissor que é o que tem a 
ideia e deseja expressar, seguidamente vem a codificação que são símbolos a 
serem usados, a mensagem é um conjunto de códigos e é emitida por um canal que 
é o meio ou mídia transmissor, o receptor é quem irá receber e seguidamente irá 
decodificar a mensagem, ou seja, interpretar o que foi emitido e por último vem a 
resposta que é a atitude do receptor. Vale ressaltar, que há elementos que dificultam 
o processo de comunicação que são denominadas por barreiras da comunicação, 
são elas barreiras físicas (o ambiente em sí), fisiológicas (exemplo, problema 
auditivo), psicológicas (sensações e sentimentos), semânticas (significado das 
palavras), cultural (termos de conhecimento apenas daquela cultura), locução 
(palavras repetidas), filtragem (manipulação da informação pelo emissor) e 
percepção seletiva (a escuta é feita com base em suas próprias necessidades e 
experiência).  Considerações Finais: A comunicação eficiente é um elemento-
chave para minimizar a ocorrência de ruídos, insatisfação ou retrabalhos e, ainda, 
maximizar a eficiência na prestação do serviço na saúde. 

Descritores: Comunicação em Saúde. Administração Hospitalar. Gestão da Prática 
Profissional. 
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RESUMO 

Introdução: Nos últimos anos surgiram novas gerações de sistemas de informação 

hospitalar que priorizaram a integração de dados clínicos e administrativos. O 

Prontuário Eletrônico do Paciente foi criado essencialmente para documentar as 

informações da assistência prestada aos pacientes. Ou seja, a sua importância além 
de manter o registro eletrônico da história clínica do paciente, incorporam também 
os mecanismos da geração de alertas, privacidades, auditabilidades, assinatura 
eletrônica e guarda documentos de uma forma segura. Objetivo: Aperfeiçoar e 
qualificar o atendimento, reduzir custos e obter informações relevantes que 
compõem um perfil da saúde em uma determinada região. Metodologia: A pesquisa 
foi realizada nas bases dos dados que se determinaram a partir da seleção dos 
descritores em saúde, integrando operador AND: Sistemas Computadorizados de 
Serviços Médicos, Gestão em Saúde, Registro Eletrônico da Saúde, Informática em 
Saúde. Resultados: Foram encontrados 12 artigos nas bases de dados, e 3 foram 
selecionados conforme resultados da busca eletrônica (Scielo). Observa-se que os 
conceitos e estudos realizados sobre o prontuário eletrônico do paciente trouxeram 
impactos no trabalho dos profissionais da área da saúde em relação à utilização 
desta ferramenta, para o registro das informações dos pacientes afim do 
conhecimento médico, redução do tempo de atendimento das demandas, 
contribuição para a pesquisa, facilidade na organização e no acesso as informações 
e, comunicação entre o paciente e a equipe de saúde. De acordo com artigos 
pesquisados, aponta-se que a implementação da inovação em sistemas de 
informações na área da saúde é influenciada por características percebidas pelo uso 
dessa inovação, ou seja, resulta em reflexos na percepção de novas possibilidades 
de inovação no trabalho. Considerações Finais: Após estudo com base no tema no 
que se refere à importância da utilização do Prontuário Eletrônico do Paciente para 
Auditoria, conclui-se, enquanto pesquisador, que essa ferramenta ora utilizada, é 
fundamental para 

área da saúde. Desta forma, instrumentos da informática como Hardware e Software 

facilitam no armazenamento, tanto como na manutenção de dados e consulta fácil 
de 

perda e confidencialidade de todas as informações no processo do atendimento dos 

pacientes. Auxiliam também os profissionais da saúde na prática da sua profissão e 

tomada de decisões importantes. 

Descritores: Informática em Saúde. Sistemas de Informação Hospitalar. Registro 

Eletrônico. Adoção da Inovação. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Ao analisar as problemáticas acerca da saúde humana, bem como 
os espaços destinados a auxiliar no tratamento desses problemas, nota-se uma 
escassez de instituições designadas ao apoio de pessoas portadoras da diabetes, 
através das pesquisas é possível notar que a doença não só é causadora de muitas 
mortes, mas se apresenta também como uma das principais responsáveis em afetar 
a qualidade de vida de quem a porta, de acordo com a Organização Pan-Americana 
de Saúde (OPAS) essa doença surge como a sétima principal causadora de mortes 
no mundo, e de acordo com pesquisas do Ministério da Saúde ela é também 
classificada como a quarta doença que mais mata no Brasil. Segundo o 
levantamento realizado pelo Ministério da saúde Fortaleza ocupa a segunda posição 
no ranking de capitais brasileiras com maior número de diabéticos diagnosticados, 
tendo 7,6% de sua população com a doença. Hoje na capital cearense a instituição 
que oferece o maior auxilio a portadores da doença é o Centro Integrado de 
Diabetes e Hipertensão (CIDH), que visa prioritariamente o atendimento de 
diabéticos em situação de alto risco, hoje o centro não consegue oferecer suporte a 
toda demanda existente, deixando aparente um dos principais problemas 
enfrentados não só em Fortaleza mas também no restante do território nacional, que 
é a falta de locais destinados especificamente ao tratamento da doença seja qual for 
seu nível. OBJETIVO: Relatar a experiência de estudantes do curso de Tecnologia 
em Gestão Hospitalar nas pesquisas sobre a atenção básica e a abrangência de 
tratamentos para diabéticos no Brasil. METODOLOGIA:Uma das primeiras 
metodologias aplicadas nesse trabalho foram instrumentos de coleta de dados que 
consiste em um questionário. Outra metodologia utilizada foram as análises de 
pesquisas bibliográficas, tomando por referência algumas leis que propiciam a 
análise técnica do planejamento, elaboração e avaliação de projetos físicos de 
estabelecimentos assistenciais de saúde. RESULTADOS: Através da pesquisa 
realizada foi possível identificar as limitações no que se refere a disponibilização de 
atenção adequada aos portadores da doença, os entraves observados afetam 
diretamente a vida dos cidadãos brasileiros, assim, existem diversas oportunidades 
de melhorias nos processos, bem como pontos positivos que ainda podem ser 
aprimorados com o intuito de trazer maior excelência no cuidado oferecido pelo 
sistema de saúde nacional aos diabéticos. Consequências das limitações 
identificadas puderam ser observadas, pôde-se destacar por exemplo a dificuldade 
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de locomoção devido ao agravamento da doença, esse agravamento muitas vezes é 
motivado por outro problema, que é a falta de diagnósticos sobre a diabetes, e 
devido a doença muita das vezes não apresentar sintomas claros em sua fase 
inicial, muitos pessoas ainda desconhecem que convivem com a mesma  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente resumo foi uma experiência muito 
proveitosa, pois além de proporcionar conhecimento, entender as necessidades e os 
processos enfrentados dentro da saúde pública no que se refere a diabetes, trouxe 
grandes ideias de melhorias que através desta pesquisa poderá contribuir para 
criação de um projeto. Tendo em vista os pontos ressaltados neste documento sobre 
o assunto exposto, pode-se perceber as inúmeras contribuições que essa obra pode 
proporcionar. 

 
DESCRITORES: Centro de Apoio. Diabetes Mellitus. Qualidade de Vida. 
Humanização. 
 
REFERÊNCIAS 
 
10 PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE NO MUNDO. Organização Pan Americana 
de Saúde (OPAS). Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5638:10pr
incipais-causas-de-morte-no-mundo&Itemid=0. Acesso em: 02 set. 2020. 
 
CONTE SUA HISTÓRIA. Sociedade brasileira de diabetes, 2017. Disponível em: 
https://www.diabetes.org.br/publico/conte-sua-historia/1502-a depressao-e-
seuimpactosobre-o-diabetes>. Acesso em: 14 set. 2020. 
 
FORTALEZA. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 2020. Disponível 
em: 
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ce/fortaleza.html. Acesso em: 10 ago. 
2020. 
 
SOMASUS. Sistema de apoio a elaboração de projetos de investimentos em 
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RESUMO  

Introdução: A comunicação trata-se da troca de informações entre um indivíduo e 
outro, essa informação deve ser passada de forma que o outro entenda o que se 
quer dizer. Caso isso não ocorra, se trata de uma comunicação com ruídos, mal feita 
ou sem o devido cuidado. Na área da saúde essa comunicação tende a ser muito 
mais precisa, pois o ambiente organizacional é mais complexo que qualquer outra 
organização, pois, é uma área composta por diversos públicos. Diante disso, o 
gestor deve usar a comunicação como ferramenta estratégica para ter melhor 
planejamento e manter os processos definidos e alinhados. Objetivo: Descrever, 
segundo a literatura, de que forma a comunicação facilita a efetivação dos 
processos de trabalho nas organizações de saúde. Metodologia: Trata- se de um 
estudo descritivo de revisão bibliográfica, realizado através de busca Scientific 
Electronic Library Online. A pesquisa foi feita no período de setembro de 2020 e 
foram utilizados como critérios de inclusão: artigos completos, idioma português, 
publicações entre os anos de 2012 a 2020 utilizando os descritores comunicação e 
processos. Resultados e discussões: A pesquisa inicial encontrou 221 artigos, 
após inclusão dos critérios, resultaram 25 estudos e, destes, foram escolhidos 05 
artigos por estarem mais alinhados à temática abordada. Os artigos evidenciaram 
que é crescente o papel da comunicação na gestão organizacional, participando 
diretamente nos processos de mudança e na busca de melhores resultados. 
Todavia, nos serviços de saúde a comunicação assume contornos ainda mais 
desafiadores, pois, a comunicação eficaz identifica  as falhas nos processos , 
diminui a  ocorrência de erros enfim,  o planejamento estratégico de comunicação 
é  responsável por identificar, analisar e mostrar os resultados; sejam eles positivos 
ou negativos, auxilia o gestor na tomada de decisão e facilita traçar metas para 
atingir os objetivos esperados pela organização, favorece a integração , 
engajamento e motivação da equipe, assim, contribuindo para a qualidade dos 
serviços ofertados aos clientes. Considerações finais: A comunicação é uma 
ferramenta estratégica utilizada nas organizações de saúde. O gestor, deve se 
comunicar de forma clara e objetiva a todos os colaboradores da organização para 
mantê-los informados sobre os processos e mudanças que ocorrem no ambiente 
organizacional, propiciando o engajamento e a motivação da equipe,  almejando 
assim, atingir os objetivos esperados com eficácia e agilidade, com foco em oferecer 
serviços de qualidade para os clientes. 
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Descritores: Comunicação. Processos. Planejamento Estratégico. 
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RESUMO 
 
Introdução: Atualmente a gestão em empresas e instituições tem sido considerada 
ponto principal para sua permanência no mercado. A escolha da gestão ideal 
depende da necessidade da organização e da cultura organizacional da empresa ou 
instituição. O modelo de Gestão por processos é caracterizado como modelo 
sistêmico, planejado e realizados sob condições controladas para agregar valor. 
A metodologia Lean ou Gestão Enxuta dos processos vem sendo utilizada na área 
da saúde, com a denominação "Lean Healthcare". Os princípios Lean objetivam 
melhoria na qualidade da assistência aos pacientes, eliminação de desperdícios e 
atenção na prestação de cuidados. Objetivo: Investigar como a metodologia Lean é 
aplicada na área da saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo revisão 
integrativa, realizado por meio de busca nas bases de dados Bireme e Scielo, 
utilizando as seguintes palavras-chave combinadas: ("Metodologia Lean" OR “Lean” 
OR "Lean Health Care" OR "Lean Healthcare") AND (“Hospital” OR “Saúde”), no 
período de 01 a 11 de junho de 2020. Foram selecionados trabalhos científicos com 
texto completo, em português e publicados nos últimos 10 anos. Resultados e 
Discussão: Na busca inicial encontramos 197 trabalhos (Bireme = 61; Scielo = 136). 
Após aplicação dos filtros de busca selecionamos 6 trabalhos (1 tese, 3 estudos de 
caso e 2 revisões narrativas). Os trabalhos foram publicados em 2013, 2015, 2018 
(n=1 em cada ano) e 2019 (n = 3) e a metodologia Lean foi aplicada em hospitais, no 
setor de doação de órgãos e centro de diagnóstico. Apesar dos achados do nosso 
estudo, outra revisão indicou que os primeiros trabalhos na área da saúde são do 
ano 1992, com aumento da produção cientifica no ano de 2016. A implantação na 
Metodologia Lean na área da saúde vem aumentando em consequência da 
necessidade de melhoria contínua nos processos em hospitais e clínicas. A esse 
respeito identificamos que a metodologia Lean contribuiu para melhoria dos 
processos (n=3), planejamento estratégico, melhoria contínua e diminuição de 
desperdícios. Esse processo contribui também para agregar valor ao serviço e 
qualidade a assistência à saúde. Considerações Finais: Concluímos que a 
metodologia Lean é aplicada na área da saúde para melhoria dos processos. 
 

Descritores: Administração Hospitalar. Gestão de Serviços de Saúde. 
Gerenciamento. Processos. 
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RESUMO 

 

Introdução: A telemedicina é um compartilhamento e utilização de informações 
relacionadas à saúde de um indivíduo por meio de comunicações eletrônicas. Inclui 
uma variedade crescente de aplicações e serviços que utilizam vídeo, e-mail, 
telefones inteligentes, ferramentas sem fio e outras formas de tecnologia de 
telecomunicação. Objetivo: Apresentar a contribuição da telemedicina para o 
enfrentamento da atual pandemia. Metodologia: Estudo do tipo revisão integrativa 
onde realizou-se um levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), durante o período de Maio á Junho/2020, critérios de busca: foram utilizados 
os descritores COVID, telemedicina e telessaúde. Utilizou-se os critérios de inclusão: 
publicações brasileiras, idioma português, somente trabalhos completos e 
publicados no período de 2019 a 2020. Na busca inicial apenas com os descritores, 
foram encontrados 1.299 artigos, após aplicação de filtro: artigos completos e idioma 
portugues, ficaram 22 artigos e destes foram selecionados 2 artigos para estudo, por 
estarem dentro da temática desejada. Resultados e Discussão: Todos os artigos 
foram publicados em 2020, 14 artigos foram publicados na Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online- MEDLINE e 7 na Literatura LatinoAmericana 
e do Caribe em Ciências da Saúde- LILACS. Os artigos demonstram que a 
telemedicina é uma ferramenta essencial para combater a COVID-19, já que reduz a 
circulação e contato físico dos pacientes em ambientes hospitalares, trazendo vários 
outros benefícios como: triagens, consultas virtuais e laudos de exames e 
diagnósticos, promovendo ao paciente uma agilidade no atendimento e redução de 
complicações futuras. Também oferece proteção para os profissionais da saúde na 
linha de frente, através do seu uso para orientações de especialistas, pois o risco de 
contaminação desses profissionais tem aumentado. A telemedicina também traz 
conforto aos familiares de pacientes que estão hospitalizados e não podem 
fazervisitas presenciais. Considerações Finais: Concluímos que a telemedicina é 
uma importante ferramenta de contribuição para os serviços de saúde serem 
efetivos e seguros, de uma forma ágil e eficiente, facilitando o atendimento no 
momento atual e promovendo a redução da propagação da pandemia.  

Descritores: COVID. Telemedicina. Telessaúde. 
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RESUMO 

Introdução: O presente artigo apresenta uma pesquisa ação com o processo de 
criação e implantação de Universidade Corporativa em uma Instituição de Ensino 
Superior (IES) no estado do Ceará. Objetivo: Subsidiar a IES com os recursos de 
infraestrutura e recursos didático/pedagógicos necessários para a implantação de 
parte da carga horária a distância para cursos presenciais (BRASIL, 2019) e a 
utilização da plataforma Moodle para formação continuada de professores e 
acompanhamento dos discentes. Metodologia: A metodologia utilizada foi a 
pesquisa ação pois, segundo Gil (2018), nela a investigação é feita a partir da 
atividade do pesquisador, gerando autoreflexão de todos os envolvidos e a criação 
de novos processos que visam melhorar as práticas vigentes, neste caso, as 
práticas educacionais. A pesquisa foi feita com 98 professores dos cursos de uma 
IES em Quixadá (CE) no período de novembro de 2018 a dezembro de 2019. 
Resultados e discussão: No decorrer da pesquisa ação foi possível verificar os 
principais fatores de risco para a efetividade do projeto. Dentre eles, destacamos 
alguns desafios de cunho comportamental, como a falta de envolvimento dos 
professores com o processo, a dificuldade em sair da zona de conforto, o enraizado 
processo de ensino baseado na presencialidade, o olhar direcionado para o 
passado, a falta de tempo para a dedicação necessária e a falta de hábito de 
trabalho em equipe com foco em melhorias e/ou inovações. Como sugestões para 
melhoria, destacamos a necessidade de envolver os professores e coordenadores 
para a compreensão da necessidade de mudança para avançar, do contrário há 
risco de estagnação e perda de market share. Dentre os desafios pedagógicos, 
destacamos o desconhecimento dos estilos de aprendizagem e das teorias de 
aprendizagem adequadas ao EaD, além da falta de interesse na modalidade, a 
ausência de conhecimento das interligações entre ENADE, Avaliações Externas do 
MEC (in loco) e avaliação interna (CPA) e a utilização de processos avaliativos 
ultrapassados. Como sugestão de melhoria, apresentamos a necessidade de se 
proporcionar formação básica nas teorias pedagógicas contemporâneas (COELHO 
et al., 2017) voltadas para o público adulto (Andragogia e Heutagogia), além de 
demonstrar as vantagens da utilização das TDICs e das metodologias ativas 
(MORAN, 2007), bem como a adequação do processo avaliativo. Finalmente, em 
termos tecnológicos, alguns impeditivos possíveis são a falta de intimidade com as 
ferramentas e a banda larga insuficiente, seja na faculdade, seja na casa dos 
docentes. Considerações Finais: É fundamental a sensibilização de todos os 
atores envolvidos no sentido da compreensão que a entrada na modalidade Ead é 
condição sine qua non de permanência em um mercado altamente competitivo que é 
a do Ensino Superior Privado, entendendo que ele pode ser utilizado não apenas em 
cursos da modalidade EaD, mas em todos os cursos, valorizando a formação com o 
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uso das tecnologias. Do contrário, há uma grande chance da faculdade perder a 
força competitiva e desaparecer. Apesar da complexidade do processo, o T&D foi 
processual, as mudanças foram implantadas e acompanhadas pela equipe gestora e 
os resultados iniciais demonstram a efetiva participação dos professores no 
processo. 

Descritores: Educação Continuada. Aprendizagem. Práticas Corporativas. 
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RESUMO 

Introdução: Sabemos que qualquer processo no meio hospitalar é complexo e 
envolto a adversidades, porém, quando nos encontramos atravessando uma 
pandemia, as dificuldades dos processos de compras de materiais hospitalares 
tornam-se maiores e interdependes. Portanto, faz-se necessário e importante 
conhecer como os hospitais estão lidando com tais adversidades, no período em 
que podemos considerar como um dos mais dificeis da história do Brasil. 
Objetivo: Evidenciar através de análise de processos, as maiores dificuldades 
no processo de compras de materiais, na visão dos gestores hospitalares. 
Metodologia: Este estudo foi realizado através de entrevista com o diretor 
assistencial de um hospital privado, da cidade de Macapá/AP, no período do dia 
18/06/2020 às 17:00, através de video-conferência. Resultados e Discussão: 
Evidenciou-se  que, em tempos de pandemia, a maior dificuldade  nos processos 
de compras de materiais, não está nos seus processos ou em alinhar o menor 
preço e qualidade do produto, uma vez que a  instituição analisada possui uma 
estrutura  formada de processos desenhados por cada gestor, sendo validada 
pela comissão de qualidade, conta com o uso de sistemas de suporte que 
garantem as melhores escolhas para cada produto adquirido, mas sim na 
dependência obrigatória gerada por fatores como escassez de produtos, 
aumento abusivo de preços com o risco de adquirir um produto sem assistencia 
técnica ou de má qualidade. Na visão do entrevistado, tal prática mantém as 
instituições “reféns da situação”, sem possibilidades de ações que possam coibir 
esse abuso, que somente poderão ser tomadas no período pós-pandemia. 
Considerações Finais: Considerando toda a complexidade de um ambiente 
hospitalar e o contexto atual de pandemia, onde as dificuldades são redobradas, 
observamos que a modelagem de processos é uma importante ferrramenta de 
apoio e suporte que garantem organização e estabilidade das instituições, tanto 
na qualidade de serviços, quanto na lucratividade de uma organização privada. É 
importante ressaltar que, ter uma equipe de gestores qualificada, que busquem 
se adequar ao período de pandemia rapidamente, que tenham atitude e visão 
para garantir a qualidade nos serviços é imprescindivel para qualquer instituição.  

Descritores: Materiais Hospitalares. Análise de Processos. Administração em 
Saúde. 
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RESUMO 

Introdução: O bem estar de uma pessoa passa essencialmente por uma assistência 
médica eficaz que possibilita ao ser humano o alcance da saúde tão necessária. Ao 
Estado cabe nessa essência o papel de dispor e promover a saúde de todos os seus 
membros, fornecendo remédios, hospitais, médicos e tudo que for preciso para 
tornar real a disposição constitucional positiva. A saúde em nosso país foi um direito 
implantado com a Constituição Federal Brasileira, por conta da obrigação do Estado 
como ente maior da nação de resguardar seus cidadãos na melhora da qualidade de 
vida. O Sistema Único de Saúde - SUS, criado no Brasil em 1988 com a 
promulgação da nova Constituição Federal, tornou o acesso gratuito à saúde direito 
de todo cidadão. Objetivo: Identificar a importância do sistema único de saúde no 
período de pandemia em nosso país. 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 2012 a 2020 sobre o tema abordado. Resultados: Segundo alguns autores 
pesquisados, tais como Eugênio Villaça Mendes. Refere-se a importância da a 
articulação do SUS durante a pandemia. Houve aumento dos números de 
internações, os gestores criaram leitos hospitalares para atender a demanda. Todos 
tiveram acesso ao SUS. Considerações finais: Em suma, o Sistema Único de 
Saúde tem suas vantagens e desvantagens, sendo então eficaz em alguns aspectos e 
ineficaz em outros, necessitando de melhoras e aprimoramento no sistema. Duas 
décadas depois da criação do Sistema Único de Saúde, dia 28 de junho de 2011, foi 
publicado o decreto nº. 7.508 que procura nortear as leis e diretrizes para o bom 
funcionamento do SUS, regulamenta a Lei nº. 8.080, de 19-09-1990 e dispõe de 
instrumentos como o mapa da saúde e o COAP. Também cria critérios de definição de 
ações que devem ser tomadas na saúde em municípios, organiza questões de 
atenção a saúde. A saúde foi incumbida como um direito da cidadania, assumindo 
status de bem público. 

Descritores: Direito a saúde. Sistema Único de Saúde.Saúde pública (SUS) 
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RESUMO 

Introdução: Ocorreu, no primeiro trimestre de 2020, no Brasil, um aumento na 
demanda de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave e 
consequentemente, os setores mercadológicos foram modificados, ocasionando 
variações exorbitantes de preços devido a escassez e alta demanda de suprimentos 
hospitalares Como a maior parte desses produtos são importados, a desvalorização 
cambial ocasionou um desequilíbrio à situação financeira hospitalar e impulsionou o 
aumento dos valores dos insumos de extrema importância para conter a transmissão 
do vírus e salvar vidas. Objetivo: Descrever como a cadeia de suprimentos 
hospitalares afetou a Saúde Suplementar durante a pandemia do coronavírus 
Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica na base de dados Scielo, 
realizada em julho de 2020. Foram utilizados os seguintes descritores: administração 
hospitalar, gestão de serviços de saúde e gerenciamento. Resultados e 
Discussões: Os autores relatam que as modificações das demandas dos insumos 
hospitalares e as variações nos valores dos produtos, são baseadas em estudos 
realizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Agência Nacional de 
Saúde Suplementar. Ambos os órgãos realizaram acompanhamento junto ao setor 
de planos de saúde, com o objetivo de subsidiar análises sobre o tema e apresentar 
a sociedade informações para compreensão do cenário do mercado de planos de 
saúde. A pandemia impactou os serviços de saúde que se desdobravam para 
conseguir um equilíbrio, manter a qualidade, eficiência e eficácia nos serviços de 
saúde e sua sustentabilidade. Contudo para se adaptar ao novo cenário, o setor de 
suprimentos hospitalares teve que modificara sua forma de manter os estoques dos 
produtos, bem como, o atendimento ao cliente, relacionamento com os 
fornecedores, logística dentre vários outros segmentos que compõem uma unidade 
hospitalar. Esta situação deixou os serviços de saúde mais fortes e preparados para 
ofertar seus serviços com cautela e atenção nos detalhes básicos como por 
exemplo: a higiene pessoal.  Considerações finais: Torna-se necessário o 
acompanhamento destas variações ocasionadas pela pandemia e a captação de 
novas estratégias de gestão.  

Descritores: Administração Hospitalar. Gestão de Serviços de Saúde. Suprimentos 
Hospitalares. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A unidade de processamento da roupa de serviços de saúde, como 
designamos a lavanderia hospitalar, é considerada um setor de apoio que tem como 
finalidade realizar o processamento do enxoval hospitalar: coletar, pesar, separar, 
processar, confeccionar, reparar e distribuir roupas em condições de uso, higiene, 
quantidade, qualidade e conservação a todas as unidades do serviço de saúde. 
Compõe uma rede de macroprocessos da hotelaria hospitalar e contribui para a 
diminuição de níveis de infecção hospitalar. OBJETIVO: Descrever o processo de 
trabalho de uma unidade de processamento de roupas e identificar se as mudanças 
realizadas, resultaram em processo de melhoria das atividades. METODOLOGIA: 
Trata-se de um relato de experiência vivenciado pelo pesquisador, na atual  gestão 
do setor de lavanderia hospitalar de um hospital localizado em Fortaleza-Ceará. O 
referido hospital foi fundado em 1968 e possuí 260 leitos destinados ao tratamento 
de transtornos mentais em regime de internação, sendo 160 destinados ao Sistema 
Único de Saúde. As atividades de gestão foram iniciadas em julho de 2014 até 
atualmente. O estudo foi realizado em setembro de 2020. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A justificativa para a elaboração deste trabalho baseou-se na 
necessidade de uma mudança nos processos de trabalho referentes à lavanderia 
hospitalar do referido hospital. O olhar crítico reflexivo de gestor do referido setor, 
despertou o interesse e a necessidade de uma revisão nos protocolos e atividades 
da unidade estudada. Ao iniciar o trabalho de gestão, o pesquisador observou a falta 
de protocolos definidos para realização dos processos de trabalho. Foi realizado um 
planejamento estratégico, definindo-se as principais atividades a serem modificadas, 
onde elencou-se: descrever o perfil do enxoval utilizado nos setores assistenciais do 
hospital, realizar controle dos insumos utilizados para lavagem das roupas 
hospitalares, elaborar indicadores sobre a quantidade de enxoval processado por 
mês e por setor e sobre os custos relacionados às atividades realizadas e tempo de 
durabilidade do enxoval utilizado, elaborar de fluxograma e protocolo para a 
dispensação e entrega e recebimento das roupas para os diversos setores, avaliar a 
qualidade do processamento de roupas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A experiência 
de operacionalizar e conduzir tais mudanças, alinhada à cultura organizacional da 
empresa, foi relevante para a construção de melhoria na qualidade do serviço de 
lavanderia hospitalar ofertado aos clientes. A implantação de processos bem 
definidos para a realização das atividades dentro das instituições é basilar. O gestor 
hospitalar tem papel  
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fundamental no processo de mudanças, pois as transformações e inovações em 
saúde ocorrem a partir de um planejamento estratégico bem elaborado e conduzido. 

Descritores: Serviço Hospitalar de Lavanderia. Avaliação de Processos e 
Resultados. Administração Hospitalar. 
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RESUMO 
 
Introdução: Governos e empresas em todo o mundo foram forçados a 
estabelecerem 

medidas de gestão de riscos e uma das principais consequências foi o impacto 
causada pela pandemia do coronavírus na cadeia de suprimentos hospitalar por 
conta do fornecimento irregular dos suprimentos. A escassez no mercado aliada aos 
impactos logísticos acarretaram um aumento de custo na aquisição, forçando os 
gestores a avaliarem seus planos e números constantemente. Objetivo: Analisar os 
impactos econômicos hospitalares causado pela pandemia da COVID-19 na cadeia 
de suprimentos Hospitalar, através de pesquisa e comparativo de um grupo de NCM 
(Nomeclatura comum do Mercosul). Metodologia: Estudo quantitativo, tendo por 
finalidade analisar os dados de importação e exportação dos anos 2018-2020, no 
período de janeiro a agosto, obtidos pelo Comex Stat do ministério de 
desenvolvimento da Indústria e comércio – Mdic., utilizou-se como critério de 
seleção a resolução nº17 do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da 
União em 17 de março de 2020, que dispõe da redução de Imposto de Importação 
para insumos hospitalares para fins de combate à pandemia do COVID-19, sem 
entrar no mérito dos conteúdos. Foram estudados 7 itens, mais relevantes, como 
luvas, máscara, álcool, respiradores etc. Resultados e discussão: A pandemia de 
coronavírus trouxe grandes impactos para a economia mundial, afetando diversos 
países através da interrupção nas cadeias de suprimentos hospitalares globais, 
ocasionando uma maior demanda por bens e serviços de saúde importados. 
Observou-se que alguns suprimentos tiveram aumento da quantidade importada 
acompanhada de majoração dos preços como no caso dos respiradores, máscaras, 
termômetros. E outros, além de terem diminuído suas quantidades importadas, 
tiveram majoração de preços impactantes, no caso dos mantos, impermeáveis etc., 
de matéria têxtil com 

plástico/borracha, cujo volume importado em 2020 foi 73% menor que em 2019, 
porém o custo de importação relativo ao ano anterior foi 154% maior. 
Considerações Finais: A análise da situação da economia da saúde ou do 
mercado (oferta e produção de serviços), mostrou que a falta de plano de ações 
organizado e articulado para amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus nas 
atividades econômicas, que existem falhas graves de mercado que são conhecidas, 
mas não resolvidas. As falhas criaram rigidez na oferta quando existem pandemias e 
surtos. Essa rigidez piorou as respostas e gerou sérios impactos.  
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Descritores: Economia Hospitalar. Suprimento. Impacto. 
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RESUMO 

Introdução: A COVID-19 é uma doença com alta infectividade, com isso, o 
conhecimento das formas de transmissão viabiliza a instituição de estratégias de 
prevenção contra a disseminação do vírus e proteção de transmissão, destacando-
se o uso adequado de equipamento de proteção individuais (EPIs). A biossegurança 
é de responsabilidade individual e coletiva. Objetivo: Descrever a importância da 
biossegurança na prevenção da COVID-19. Metodologia: Trata-se de um estudo do 
tipo revisão narrativa, realizado por meio de busca nas bases de dados Bireme, 
Pubmed e Scielo, utilizando as seguintes palavras-chave combinadas: 
"Biossegurança" e “COVID-19”, no período de 01-15 de setembro de 2020. Foram 
selecionados trabalhos científicos com texto completo, em português e inglês e 
publicados no último ano. Resultados e Discussão: Na busca inicial encontramos 6 
artigos na base de dados, que nortearam as necessidades de produção normativa 
que envolvam a saúde e segurança do trabalhador. O estudo aponta que tanto no 
Brasil quanto na China as primeiras mortes por COVID-19 ocorreram com 
trabalhadores que foram contaminados no exercício de suas funções. Em Wuhan, os 
primeiros óbitos foram referentes a trabalhadores do mercado de frutos do mar da 
cidade, considerado o foco inicial de contaminação devido ao manuseio de animais 
vivos. Com relação ao início dos óbitos no Brasil, constata-se que uma das primeiras 
vítimas foi uma empregada doméstica, contaminada após ser exposta ao vírus pelos 
seus empregadores que tinham retornado da Itália no início do ano. No que se refere 
especificamente aos trabalhadores da área da saúde, os principais desafios por eles 
vivenciados no enfrentamento à pandemia são o elevado grau de contágio vírus, a 
falta de EPI, sobrecarga de trabalho e impactos na saúde mental. A Comissão 
Nacional de Saúde da China informou que mais de 3.300 profissionais foram 
infectados até o início de março. Na Itália, 20% dos profissionais de saúde do país 
foram contaminados após o contato com pacientes infectados, a infecção também 
atingiu os trabalhadores dos serviços de limpeza, e a falta de EPI adequados nos 
hospitais foi o motivo mais apontado para o aumento nas taxas de infecção. A 
literatura científica sobre o assunto aponta que profissionais da saúde possuem três 
vezes mais chance de contrair o vírus que a população em geral. Entre os artigos 
encontrados e analisado como documentos técnicos orientadores para 
biossegurança quanto ao uso de EPI. A maioria desses documentos (95%) 
apresentou dificuldades de compreensão, sem detalhamento ou indicação direta de 
como deveria ser a adoção de ações práticas para a biossegurança com foco na 
higienização das mãos, indicação para cada situação e uso correto dos EPI, bem  
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como a sua retirada. Somente a Nota Técnica GVIMS-GGTES-Anvisa nº 4/202017 
emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária  apresenta informações 
precisas. OMS tem o papel de articulação da resposta à pandemia  fiscalizando  as 
medidas da biossegurança que estão sendo adotadas e exigir seu comprimento. 
Considerações Finais: Concluímos que o uso dos Epis são indispensáveis. Não 
cumprimento das normas básicas de biossegurança pode acarretar problemas com 
transmissão de doenças e até aumentar a contaminação.  

Descritores: Administração Hospitalar. Gestão de Serviços de Saúde. 
Gerenciamento. Processos. 
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RESUMO 

Introdução: A Constituição Federal brasileira de 1988 cria o Sistema Único de 
Saúde (SUS), como resultado da intensa luta do movimento pela reforma sanitária, 
com o objetivo de oferecer saúde de qualidade a todos os brasileiros a partir de um 
conceito amplo de saúde. Esse sistema único concentra princípios e diretrizes que 
regem e norteiam as ações de saúde, nos três níveis de governo e no setor privado, 
que é contratado e conveniado, que interagem para um objetivo comum, 
contemplando assim as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da 
nossa população. Objetivo: analisar na literatura brasileira, nos últimos dez anos, a 
evolução das publicações sobre os princípios doutrinários do Sistema único de 
Saúde. Metodologia: trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada na base de 
dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)  no período de setembro de 2020. Os 
critérios de inclusão foram: artigos no idioma português, publicações brasileiras, 
trabalhos completos, publicações entre os anos 2009 a 2019. Resultados e 
Discussão: Foram encontrados no total, trinta e cinco artigos, dentre estes, 
escolhidos seis, porém foram utilizados dois para a pesquisa, por serem mais 
relevantes para produção desta pesquisa. Os autores ressaltam a importância da 
participação popular na gestão das políticas públicas, bem como na cobrança de 
fazer valer seus direitos e deveres no que se refere às ações e serviços de saúde, 
garantidos por lei. A ampliação do conceito de saúde, expressa no artigo 196, relata 
que “a saúde é direito de todos e dever do estado, garantida mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário ás ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação”. Desta forma, o direito à saúde deve ser garantido a todos os 
brasileiros e estrangeiros, por meio dos serviços de saúde públicos e privados que 
forem conveniados representando assim o principio da universalidade, o Sistema 
Único de Saúde ainda com seus princípios doutrinários para dirigir sua estruturação 
inclui o principio da equidade na qual se deve atender com maior assistência as 
pessoas vulneráveis, idosos, portadores de necessidades e outros, e por fim o 
principio da integralidade, que tem como pilar, a continuidade do cuidado integral, 
com uma melhor qualidade de vida para a população promovendo campanhas 
educativas com informação que as pessoas devam se vacinar que tenham 
alimentação saudável, pratiquem atividades físicas, preservem o meio ambiente, 
para que a prevenção de doenças e promoção da saúde seja efetivada. 
Considerações Finais: Este trabalho permitiu descrever a importância da 
participação social na gestão do SUS, oportunizando a garantia de seus direitos e 
deveres, permitindo assim um melhor funcionamento do SUS, atendendo de forma 
efetiva as necessidades de saúde da população. 
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Descritores: SUS. Saúde. População.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os serviços de saúde têm grandes dificuldades para encontrar 
profissionais qualificados e atualmente isso é um fator indispensável para atingir os 
objetivos das instituições. Essas instituições que tem como objetivo principal 
entregar saúde, são também empresas que visam, além da assistência, a 
lucratividade. Encontrar profissionais capacitados para agregar no seu ambiente de 
trabalho, é um grande desafio, por isso é importante ter conhecimento de processos 
de recrutamento e seleção. O recrutamento é o conjunto de processos que visa 
sempre às necessidades presentes e futuras de recursos humanos de uma 
empresa. OBJETIVO: mostrar a importância do recrutamento e seleção de pessoas 
nos serviços de saúde. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, 
realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em saúde (BVS) no período de 
20/05/20 até 10/06/20 utilizando as palavras chaves: recrutamento, seleção e 
serviços de saúde seguindo os seguintes critérios: artigos somente no idioma 
português, publicações brasileiras, somente trabalhos completos e publicados entre 
os anos de 2009 a 2019. Desta forma foram encontrados 78 artigos e dentre eles 
foram escolhidos 04 para estudo, por serem estes coerentes com as características 
buscadas para produção deste trabalho. Resultados e Discussão: Os artigos 
demostravam a eficácia para a contratação de profissionais. Um artigo publicado no 
livro Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Vol. 34, e3453 relata a importância da contratação 
eficiente pelos gestores de gestão de pessoas Assim é necessário para um 
processo de recrutamento e seleção que o gestor do setor de gestão de pessoas 
tenha sempre contato com os gestores dos outros setores da organização para o 
caso de haver necessidade de contratação de novos profissionais, e verificar qual 
tipo de recrutamento interno, externo ou misto, que às vezes será através de 
anúncios de jornais ou por indicação de funcionários da empresa e que irá avaliar o 
currículo de cada candidato. Considerações Finais: O trabalho permitiu mostrar a 
importância do serviço de recrutamento e seleção para alcançar os objetivos da 
organização e perceber que é possível haver boas contratações e menos 
demissões, buscando sempre o profissional com o perfil adequado. 

Descritores: Recrutamento. Seleção. Serviços de Saúde.  
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RESUMO 

Introdução: O termo saúde 4.0 surge para marcar a transformação digital que vem 
ocorrendo no setor da saúde. Vivem-se momentos de intensos investimentos em 
tecnologia na área da saúde, tais como aplicativos de engajamento do paciente, 
adoção da inteligência artificial, análises avançadas de dados com tecnologias de 
big data para tratamento e prevenção de doenças, visando o monitoramento e o 
bem-estar dos pacientes. Esse investimento reflete na forma como novos 
tratamentos são desenvolvidos e na gestão de uma organização de saúde. 
Objetivo: Entender o que é a saúde 4.0 e quais são seus benefícios para a 
organização e para os pacientes. Metodologia: Foi realizada busca de artigos nas 
bases de dados: Scielo e Bireme BVS, nos meses de agosto a setembro de 2020. 
Resultado: Os artigos apontaram que as soluções tecnológicas ajudaram a gerar 
ainda mais conhecimentos e decisões mais assertivas, devido à grande de 
quantidade de dados e informações armazenadas, favorecendo a análise de 
resultados. Considerações finais: Conclui- e que o emprego de tecnologia 
associado à medicina possibilita um maior cuidado e atenção destinados a 
prevenção, cura, análise de dados e manutenção da saúde dos 
pacientes/beneficiários em prol de uma melhor racionalização de custos e melhoria 
dos serviços.  

Descritores: Saúde digital. E-Saúde. Tecnologia Biomédica. 
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RESUMO 

Introdução: Como locus privilegiado de se “fazer saúde”, o domílio apresenta a 
necessidade de se traçar estratégias diferenciadas para promover e garantir a 
segurança do assistido idoso no serviço de cuidados formais domiciliares. Nos 
limites estabelecidos de cada local, visando à qualificação do cuidado, os processos 
exigem preparo constate na busca de caminhos. Objetivo: É identificar o cuidador 
formal como agente garantidor de uma cultura positiva de segurança do assistido 
idoso em um ambiente domiciliar e conhecer as estratégias a serem implementadas. 
Metodologia: Este estudo constitui numa pesquisa bibliográfica com a abordagem 
qualitativa, realizada através de estudos sobre o assunto, utilizando-se de bases de 
dados como Scientific Eletronic Library On Line – Scielo, Revista online de pesquisa: 
cuidado é fundamental, BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, Google Acadêmico, 
RMMG – Revista Médica de Minas Gerais; sites do Ministério da Saúde (cartilhas e 
manuais), pelos descritores assistência domiciliar aos idosos, Segurança do 
paciente e Cuidador. Foram selecionados 13 artigos e 2 manuais publicados no 
período de Janeiro de 2014 a dezembro de 2019 no idioma português. Resultados 
e discussão: O cuidador formal, preparado para a atividade de cuidado, sob 
supervisão, focado na assistência a pessoa idosa, executa corretamente todos os 
protocolos importantes, como: higiene das mãos, administração das medicações, 
prevenção de quedas, úlceras de pressão, etc. Registra as atividades diárias e 
ocorrências, sendo supervisonadas e analisadas para validação e /ou revisão das 
medidas de segurança adotadas. Com isso, o assistido idoso e seus familiares têm 
uma assistência individualizada e focada, o que traz segurança para todos no 
ambiente domiciliar. Considerações Finais: Constatar-se que um cuidador formal 
representa instrumento de segurança, de comunicação e de assistência para os 
idosos, pois com treinamento contínuo, com atitudes e comportamentos 
comprometidos, com supervisão contínua dos processos de segurança implantados 
é possível controlar os riscos e prevenir incidentes, promovendo a melhoria continua 
da qualidade de vida do assistido idoso no domicílio. 

Descritores: Assistência domiciliar aos idosos. Segurança do paciente. Cuidador. 
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RESUMO 

Introdução: Liderança é o processo de influência exercida sobre um grupo, visando 
à realização de objetivos em determinada situação. O líder efetivo estabelece 
objetivos e metas concretas, constrói ambiente social e psicológico favorável, inclui 
valores, motiva e estabelece canal de comunicação acessível com os colaboradores. 
O líder eficaz deve ter a capacidade de modificar seu estilo de liderança em função 
da observação de uma série de variáveis.  Dessa maneira existem diferentes estilos 
de liderança, sendo os mais comuns: Liderança Transformacional, Liderança 
Transacional e Liderança Laissez-faire. Sendo o ambiente hospitalar complexo é 
essencial que o gestor apresente estilo de liderança compatível com as 
necessidades do seu liderado e da instituição. Nesse sentido, a literatura tem 
indicado preocupação com a capacidade de liderança de gestores na área da saúde 
(CHANES, 2006). Objetivo: Caracterizar o estilo de liderança de gestores 
hospitalares. Metodologia: Participaram do estudo 16 gestores (♂: n = 5; 31%; ♀: n 
= 11; 69%), idade 38±7,5 anos. Os gestores participantes apresentam os seguintes 
níveis de formação: Ensino Médio (n = 1; 6%), Graduação (n = 6; 38%), 
Especialização (n = 8; 50%), Mestrado (n = 1; 6%). Os gestores são formados em 
Administração (n = 7; 48%), Enfermagem (n = 3; 20%) e Engenharia, Gestão em 
Saúde, Tecnologia da Informação, Gestão Hospitalar e Psicologia (n = 1; 7% em 
cada área). O tempo de experiência dos gestores variou de 1 mês a 24 anos. Os 
gestores atuam com variação de 6 a 350 colaboradores em diferentes setores do 
hospital. Como instrumento de pesquisa utilizamos o Questionário Multifatorial de 
Liderança (BASS; AVOLIO, 2000), contendo 45 questões divididas em quatro 
dimensões de liderança: Transformacional (cinco categorias), Transacional (duas 
categorias), Laissez-faire (duas categorias) e Fatores de Resultado (três categorias). 
Resultados e Discussão: As categorias da Liderança Transformacional que 
apresentaram maior percepção pelos gestores foram “Inspiração Motivacional” 
(2,7±0,9), “Estimulação Intelectual” (2,6±0,8) e “Consideração Individual” (2,6±1,0). 
Para a Liderança Transacional os gestores apresentaram maior percepção para 
categoria “Recompensa Contingente” (2,3±0,9). “Gestão por exceção passiva” 
(0,7±0,5) foi a que apresentou maior percepção quando analisado a Liderança 
Laissez-faire. Os Resultados da Liderança para os gestores foram: “Eficácia” = 
2,5±0,9; “Esforço Extra” = 2,4±0,8 e “Satisfação como Líder” = 2,4±0,9. 
Considerações Finais: Os gestores hospitalares investigados motivam seus 
colaboradores, estimulam a serem inovadores e criativos, preocupam-se com as 
necessidades individuais, reconhecem e recompensam quando as metas e objetivos 
são atingidos. Esses gestores intervém apenas quando os problemas se tornam 
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sérios, guardando-se para quando a situação problemática atinge o limite do 
razoável. Os gestores apontam que lideram grupos com elevado níveis de eficácia, 
conseguindo levar seus colaboradores a realizarem mais do que o esperado, 
superando suas próprias expectativas. Esse modo de atuação cria ambiente de 
trabalho agradável e adequado. Essas características relacionam-se ao estilo de 
liderança efetivo para desenvolvimento das instituições de saúde. 

Descritores: Administração Hospitalar. Liderança. Gestão Hospitalar 
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