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Resumo 
 

 

 
O Programa de Qualidade Acreditação Hospitalar visa promover a racionalização e a 

ordenação de instituições hospitalares, garantindo a qualidade da assistência 

hospitalar. Este Programa vem sendo implantado no Hospital da Restauração desde 

2001; em 2004 foi paralisado. Identificar as causas da descontinuidade do Programa 

no Hospital da Restauração é o objetivo principal deste estudo. A pesquisa foi do 

tipo exploratória e descritiva. Foram aplicados 337 questionários aos funcionários, 

equipe diretiva, membros dos comitês internos e chefias dos setores, que atuaram 

entre 2001/2004. Dos entrevistados, 252 (74,8%) afirmaram nunca ter ouvido falar 

do Programa. Os  85 restantes (25,2%) já tinham ouvido falar; dentre estes, 81 

(95,3%) diversas categorias profissionais tomaram conhecimento dentro do Hospital, 

4 (4,7%), fora dele.  Em relação à participação no Programa, 50 (14,8%) 

participaram, e 35 (10,4%) ouviram falar e não participaram. Utilizou-se o software 

SAS (Statistical Analysis System), versão 8 e o teste Qui-quadrado, para cálculos 

estatísticos, aceitando o nível de significância 5%. Para 61 entrevistados as variáveis 

independentes constituem a causa da descontinuidade do Programa: comunicação 

32 (52,5%), mudança de gestão, pergunta aberta 22 (21,8%), cultura organizacional 

12 (19,7%), relações interpessoais 11 (18,0%), liderança 10 (16,4%), relações de 

poder 8 (13,1%). São apresentadas recomendações aos gestores do Hospital da 

Restauração, objetivando o redirecionamento/reformulação de alguns 

setores/serviços, e estratégias de gestão para que o Programa possa ter 

continuidade. 

 

Palavras-Chave: Programa de Qualidade, Gestão,  Resolutividade 
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Abstract 
 

 

 

 

The Hospital Quality Accreditation (HQA) program promotes the rationalization and 

order of hospital institutions, thereby ensuring quality hospital care. Attempts had 

been made to implant the program at the Hospital da Restauração (HR), Recife, 

Brazil, since 2001, but the process was suspended in 2004. The aim of the present 

exploratory, descriptive study was to identify the causes of discontinuity. 337 

questionnaires were applied to employees, the directive body, members of internal 

committees and department heads who worked at the HR between 2001 and 2004. 

252 of the interviewees (74.8%) stated never having heard of the HQA. 85 (25.2%) 

health care professionals from diverse fields became aware of the program, 81 

(95.3%) of whom learned of the program within the HR and another 4 (4.7%), 

individuals learned of it outside the HR; 50 (14.8% of the total) participated in the 

program and 35 (10.4%) did not participate. The SAS (Statistical Analysis System) 

version 8 software program and chi-square test were used for the statistical 

calculations, accepting a 5% significance level. 61 interviewees cited the 

independent variables as the cause of discontinuing the program: communication 

(52.5%), change in management (21.8%) (open question), organizational culture 

(19.7%), interpersonal relations (18.0%), leadership (16.4%), and power relationships 

(13.1%). Recommendations to HR management are presented, aimed at the 

redirection/reformulation of some sectors/services as well as management strategies 

so that the HQA program may receive continuity.  

 

Key words: Quality Program,  Management,   Resolution
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Só  é  possível  realizar  um  trabalho  integrado  

através  da  valorização do ser humano e das 

relações  humanas. 

 
Valdir  Ribeiro  Borba 
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1.1 Contextualização 

 

A Acreditação Hospitalar, é uma metodologia de racionalização, 

ordenamento dos hospitais e, principalmente, de educação permanente do pessoal 

de serviço e de seus líderes. O primeiro passo para sua viabilização é a existência 

do "Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar"VII.  Que estabelece os itens a 

serem avaliados de forma explícita e objetiva. O segundo componente relaciona-se à 

existência de uma "Organização Nacional de Acreditação", com representações dos 

diversos segmentos sociais relacionados à saúde. Na lógica do processo de 

acreditação, não se avalia um serviço ou departamento isoladamente. O propósito 

deste enfoque é reforçar o fato de que as estruturas e os processos do hospital são 

de tal ordem interligados que o funcionamento de um componente interfere em todo 

o conjunto e no resultado final. (NOVAES, 1998) 

 

O Programa em estudo – Acreditação Hospitalar - vem sendo desenvolvido pelo 

Ministério da Saúde e financiado pelo Projeto de Reforço à Reorganização do 

Sistema Único de Saúde (Reforsus)2 e está a cargo do Órgão Nacional de 

Acreditação (ONA)3, incluído no Programa de Garantia e Aprimoramento da 

Qualidade em Saúde. A portaria GM/MS nº 538, de 17 de abril de 2001, reconhece a 

ONA como instituição competente e autorizada a operacionalizar o desenvolvimento 

do Processo de Acreditação Hospitalar. 

 

A finalidade do PAH é promover a racionalização e a ordenação de 

instituições hospitalares, garantindo a Qualidade da Assistência Hospitalar, por meio 

de padrões previamente estabelecidos, considerando que o estabelecimento prévio 

de padrões a serem atingidos pelos hospitais é condição indispensável para o 

desenvolvimento do Programa. 

 

                                                 
VII Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, cuja aprovação é de competência do Ministério da Saúde, precisa 

ser periodicamente revisado e adequado à realidade dos hospitais brasileiros, de forma a aperfeiçoar o 
processo de acreditação hospitalar em nosso País. 

2 BRASIL. Ministério da Saúde. Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde, Brasília,1996. 
3 Organização Nacional de Acreditação - ONA, Criada pela Portaria GM/MS N°538, de 17 de abril de 2001. 

Operacionaliza o processo por meio do Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Missão da ONA – 
promoção do desenvolvimento de um processo de Acreditação, visando aprimorar a Qualidade da assistência 
à saúde em nosso país (Estatuto da Organização Nacional de Acreditação, Art.4). 
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Para Borba (2004), “o Programa deve aferir e garantir a qualidade da 

assistência médico-hospitalar em todos os serviços de um hospital por meio de 

padrões de referência previamente estabelecidos. Considera-se que o 

estabelecimento prévio de padrões a serem atingidos pelos hospitais é condição 

indispensável para o desenvolvimento do Programa de Acreditação Hospitalar. Esta 

avaliação tem como referência padrões e indicadores do Manual Brasileiro de 

Acreditação Hospitalar”. 

 
A busca pela qualidade em serviços e produtos passou a ser uma 

necessidade para instituições públicas e privadas, devido ao crescente nível de 

exigência e conhecimento dos clientes. A sociedade está mais exigente e atenta às 

mudanças de mercado e aos seus direitos. 

 
Os gestores do Hospital da Restauração (HR), sensíveis a este novo 

cenário, preocuparam-se em investir na qualidade, incorporando outros programas. 

Por exemplo, o Progestão – Programa Pernambucano de Modernização da Gestão 

Pública (Progestão) que representa um esforço da administração estadual para 

transformar o aparelho do Estado, introduzindo novas tecnologias gerenciais para 

modernizar as instituições. 

 
O Programa foi instituído em outubro/2000 e regulamentado em 

abril/2003, através de Decreto Governamental. Visa atender as organizações 

públicas do Poder Executivo Estadual sediadas em Pernambuco. É uma verdadeira 

revolução na forma de gerir o Estado, focalizando as expectativas do cidadão e os 

resultados nas instituições públicas. Todavia, tanto este Programa como o de 

Acreditação Hospitalar sofreram descontinuidade no HR. 

 
Implantar a Qualidade continua sendo um desejo do HR, mas que 

ainda não se efetivou. Tem-se envidado esforços no sentido de aprofundar a 

discussão e a compreensão dos Programas de Qualidade. 

 

Será foco do estudo o Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar, 

por entender que a Qualidade caracteríza-se como uma das temáticas mais 

importantes da Administração Pública. 
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O insucesso deste Programa justifica o interesse acadêmico em tentar 

compreender por que a Acreditação Hospitalar não teve continuidade. Portanto, o 

que se propõe  é resgatar as etapas do processo de implantação, implementação e 

avaliação, com o intuito de analisar os fatores de convergência que atuaram sobre 

este processo4. 

 
Entretanto, busco compartilhar das mesmas preocupações dos 

empreendedores do Programa, à época em que estava sendo implantado. 

Preocupações estas de ordem teórica e prática, que ficarão claras à medida que o 

estudo for avançando. A primeira, de ordem teórica, diz respeito à teoria da 

Qualidade como abordagem útil para a análise e o diagnóstico da instituição 

hospitalar e como elemento central desse Programa. Nas reflexões de Milano e 

Carvalho (2003), sua implantação está associada à idéia de que as organizações 

sobrevivem ao compartilharem valores em um determinado espaço social. 

 
Segundo os autores, a aplicação do conceito de Qualidade indica que 

o desempenho ou trajetória de uma organização, ou de um grupo, estão vinculados 

a interesses, diretrizes, valores e normas dadas por atores internos e externos, que 

se inserem nos diferentes níveis da organização, afetando sua política e estrutura, 

(MILANO; CARVALHO, 2003). 

 

A segunda preocupação é de natureza aplicada. Diz respeito à 

compreensão deste Programa como um processo de mudança de comportamento 

no desempenho das funções e nas relações interpessoais, iniciando uma nova 

identidade no trabalho. Preservando, deste modo, a missão institucional. 

 

O HR é de caráter público, cem por cento do seu atendimento destina -

se ao Sistema Único de Saúde (SUS). É de grande porte, de referência para as 

regiões Norte e Nordeste, ao atendimento em politraumatizados, e de alta 

complexidade nas suas áreas de abrangência. Vem concentrando esforços para 

prestar relevantes serviços à sociedade pernambucana há trinta e cinco anos. 
                                                 
4 Tradicionalmente os processos săo definidos como o conjunto de atividades organizadas que garantem a 

realizaçăo das idéias do empreendedor. Processos empresariais – grupos de tarefas interligadas logicamente, 
que usam recursos da organizaçăo para gerar resultados definidos, em apoio aos objetivos dessa 
organizaçăo. 
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Este trabalho busca identificar e explicar as causas da descontinuidade 

do PAH no HR, na cidade do Recife. A partir dos atores diretamente envolvidos, 

funcionários do HR no período de 2001 a 2004, pretende-se propor recomendações 

para que o Programa possa ter continuidade. 

 

 

 

1.2 Importância do Trabalho 
 

Silva (2003) considera que: “Hoje, vivemos em um contexto de déficit 

de idéias, de exacerbação do individualismo, exclusão social, de 

desregulamentação, intolerância crescente e de exíguo tempo para mobilização a 

favor das mudanças – principais características das sociedades contemporâneas e 

que se traduzem, no setor saúde, deteriorando a qualidade dos serviços e aumento 

da desigualdade ao acesso aos mesmos. Infelizmente “banalizando” a dor e o 

sofrimento alheios. 

 

Este cenário despertou o interesse em estudar a descontinuidade do 

PAH no HR, por ser um Programa que beneficia a “todos”, desde a sociedade 

assistida (cliente externo)5, como os sujeitos e agentes das ações – funcionários 

(clientes internos)6. 

 

O estudo oferecerá elementos que contribuam para o aperfeiçoamento 

do Programa na mencionada instituição, no sentido de dar continuidade à 

Acreditação Hospitalar, que ora encontra-se parado. Como inexiste  trabalho 

científico de avaliação crítica sobre os resultados deste Programa no HR, o presente 

trabalho se propõe preencher esta lacuna. 

 

Compreende-se que as construções de projetos coletivos são difíceis, 

dentro de qualquer Instituição hospitalar, e como estes projetos podem abordar as 

dimensões culturais, subjetivas e inconscientes dessa instituição, no âmbito de seus 

processos de planejamento e gestão.  
                                                 
5 Cliente externo-Todo o usuário do serviço hospitalar. 
6 Cliente interno – os funcionários do hospital. 
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1.3  Objetivos 
 

− Analisar a concepção e teoria do Programa Brasileiro de 

Acreditação Hospitalar no Hospital da Restauração no Recife. 

 

− Avaliar  como ocorreram as etapas de implantação, implementação 

e avaliação do Programa de Acreditação Hospitalar no Hospital da Restauração, 

enfocando seu  papel social  e compromisso com a qualidade. 

 

− Identificar as causas da descontinuidade do Programa de 

Acreditação Hospitalar  no Hospital da Restauração.  

 

− Propor novas alternativas para a continuidade do Programa de 

Acreditação Hospitalar no Hospital da Restauração. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2 – Fundamentos e Bases conceituais do 
Programa Brasileiro de Acreditação  
Hospitalar 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O futuro das organizações e nações

dependerá cada vez mais de sua

capacidade de aprender coletivamente. 

Peter Senge 
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2.1 Concepção e Teoria do Programa de Acreditação 
Hospitalar no Brasil (RIBEIRO et al., 2000) 

 

 

Schiesari (1999) assinala que, em 1986, o Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões (CBC) criou a Comissão de Avaliação Hospitalar, que se interessou, 

sobretudo, pelo trabalho da Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO). A origem da padronização de hospitais por meio do Colégio 

Americano de Cirurgiões explicaria o interesse do CBC pelo assunto, uma vez que a 

iniciativa americana levou ao desenvolvimento do Sistema de Acreditação da Joint 

Commission. 
  

O autor acrescenta que, em 1990, surgiram, no Brasil, algumas 

iniciativas relacionadas à acreditação hospitalar. A primeira, a partir de um grupo da 

Associação Paulistana de Medicina (APM), que avaliou os hospitais com a intenção 

de classificá-los atribuindo “estrelas”, conforme se faz na rede hoteleira.  

 

A Sociedade Médica Paulistana de Administração em Saúde (SMPAS), 

vinculada à APM, sugeriu o acompanhamento do desempenho hospitalar pelo uso 

de indicadores, como uma maneira de avaliar sistematicamente a qualidade da 

assistência. Esta necessidade de avaliação sistemática foi detectada no sistema de 

acreditação americano. A intenção era estimular os hospitais a desenvolver 

programas de qualidade e não necessariamente realizar a acreditação. Prova disto é 

que a sistemática de avaliação não se assemelhava ao modelo de acreditação, 

apesar da existência de um roteiro de visitas inspirado em instrumentos de 

acreditação. 

 

Em 1991-1992, o Banco Mundial apoiou uma pesquisa sobre  

experiências brasileiras em garantia da qualidade em saúde. Concluiu ser urgente a 

necessidade de introduzir, no País, um sistema independente da acreditação de 

hospitais (SCHIESARI, 1999). 
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Schiesari (1999) menciona a realização, em Brasília, em abril de 1992, 

do primeiro Seminário Nacional sobre Acreditação, promovido pela Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS) com a participação de representantes de diversas 

entidades nacionais da área da saúde: Associação Brasileira de Enfermagem, 

Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Federação Brasileira 

de Hospitais, Confederação das Misericórdias, Conselho Nacional dos Secretários 

Estaduais de Saúde, Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, entre 

outras, à exceção da Academia Nacional de Medicina. Este evento foi sediado no 

escritório da OPAS, local considerado neutro. Desta discussão participaram as 

entidades de classe nacionais, mais precisamente de médicos e enfermeiros, 

provedores e compradores de serviços, e os órgãos com função reguladora. Até 

então, a maior parte destes grupos não tinha sido chamada a participar da discussão 

que se iniciava (SCHIESARI, 1999). Conforme informa Toledo (1994), durante este 

Seminário foram apresentadas diferentes propostas sobre o modelo de Acreditação 

apropriado para o Brasil,  com base no Manual de Acreditação da OPAS.  

 

O Ministério da Saúde, em 1994, lançou o "Programa de Qualidade", 

com o objetivo de promover a cultura da qualidade. Instituiu a Comissão Nacional de 

Qualidade e Produtividade em Saúde.  

 

Na descrição de Schiesari (1999), em março de 1994 o Instituto de 

Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Academia Nacional 

de Medicina e o Colégio Brasileiro de Cirurgiões organizaram o simpósio 

"Acreditação de Hospitais e Melhoria de Qualidade em Saúde", com o apoio da 

OPAS/OMS, Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de 

Capitalização (Fenaseg) e Instituto Nacional do Câncer/MS. Dentre os expositores 

estavam representantes da Joint Commission e do Canadian Council on Health 

Services Accreditation e ainda de entidades nacionais.  

 

As três linhas gerais de consenso para guiar as ações a serem 

desenvolvidas foram:  a  organização  de agência de acreditação não-

governamental; o desenvolvimento  de  padrões  nacionais  e  procedimentos  para  
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a acreditação de serviços de saúde; a disseminação de métodos e procedimentos 

para o gerenciamento da qualidade em saúde. Pela primeira vez foi mencionada a 

participação de compradores dos serviços, as seguradoras, demonstrando o 

envolvimento crescente de um dos atores da saúde com a Acreditação (SCHIESARI, 

1999). 

  

Em agosto de 1994 foi criado, no Rio de Janeiro, o Programa de 

Avaliação e Certificação de Qualidade em Saúde (PACQS), com a participação da 

Academia Nacional de Medicina, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

  

Em 1995, no Rio Grande do Sul, o Instituto de Administração 

Hospitalar e Ciências da Saúde, em associação com a Secretaria Estadual da Saúde 

e do Meio Ambiente e o Sebrae/RS, desenvolveu um projeto de pesquisa com o 

propósito de determinar padrões de qualidade hospitalar (QUINTO NETO; GASTAL, 

1997). 

  

No mesmo ano, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, baseada 

na experiência com o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, estendeu a 

preocupação com qualidade à totalidade das organizações de saúde, utilizando para 

tanto o processo de acreditação. 

 

Em 1996 foi realizado, em Washington, um seminário promovido pela 

OPAS e Pan American Hospital Association, do qual participaram a Federação 

Brasileira de Hospitais, o Grupo Técnico de Acreditação Hospitalar, o Instituto do 

Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Incor), a OPAS e 

o Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de 

Saúde (Proahsa).  

 

Em julho de 1997, o então Ministro da Saúde, Carlos Albuquerque, 

numa tentativa de unificar os vários esforços nacionais, anunciou a contratação de 

Humberto de Moraes Novaes para desenvolver a acreditação no âmbito do 

Ministério. 
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Em agosto e setembro de 1997, o PACQS transformou-se no 

Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA-RJ), com a participação da Fundação 

Cesgranrio, criada pelas universidades estaduais do Rio de Janeiro para avaliação 

do processo educacional. A Fundação convidou Hésio Cordeiro para implantar a 

área de avaliação em saúde no âmbito da instituição. A participação da Fundação 

Cesgranrio, com vocação para a avaliação, trouxe para o cenário da acreditação 

outra faceta da avaliação, a de ramo de negócios (SCHIESARI, 1999).  

  

Em dezembro de 1997, o CBA realizou um seminário, com a 

assessoria da Joint Commission International (JCI), a fim de elaborar e discutir um 

plano de trabalho visando implantar um Programa Nacional de Acreditação de 

Hospitais, começando pelo Rio de Janeiro, que envolveria hospitais universitários 

em todo o país. Em fevereiro de 1998, foi formado um grupo executivo no âmbito do 

Ministério da Saúde, encarregado do Programa Brasileiro de Acreditação. Em março 

do mesmo ano, o Ministério discutiu a que secretaria o Programa de Acreditação 

deveria estar vinculado: a Secretaria de Políticas ou da Assistência à Saúde 
(SCHIESARI, 1999). 

  

O Ministério da Saúde coordenou o projeto-piloto de aplicação e 

aprimoramento do instrumento a ser adotado pelo Programa brasileiro. Em abril de 

1998, os visitadores participantes deste projeto-piloto reuniram-se no Paraná, para 

discutir os resultados. Esta discussão, ocorrida em setembro, gerou uma nova 

versão do Manual de Acreditação, concluída no mesmo ano. Em outubro, foi 

discutida a regulamentação do órgão, por meio de quatro normas técnicas: papel do 

órgão acreditador, relação instituição acreditadora e Ministério da Saúde; código de 

ética e perfil do avaliador. Estas seriam as bases para uma instituição acreditadora 

merecer crédito e ainda para garantir a seriedade do processo de acreditação a ser 

por ela monitorado (SCHIESARI, 1999). 

 

Para tanto, foi criado o Manual de Acreditação, contendo a  

metodologia utilizada pelo Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar, 
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possibilitando que as instituições se ajustem antecipadamente às características do 

Programa. 
 

O Manual de Acreditação Hospitalar é resultado de um conjunto de 

ações desenvolvidas em seminários e oficinas, utilizando como base inicial o Manual 

de Acreditação da OPAS. Este manual foi adequado à realidade brasileira e testado 

em 17 hospitais, em todo o país. Atualmente, temos consultores técnicos 

representantes das instituições que trabalham com acreditação, notadamente nos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, com filiais em 

vários estados, inclusive em Pernambuco (BRASIL, 2001). 

  

Em setembro de 1998, durante a Oficina sobre Acreditação, em 

Brasília, o Consultor da OPAS/OMS, Humberto Novaes, relatou os resultados do 

estudo em hospitais da América Latina, constatando um desequilíbrio em termos de 

qualidade em serviços de saúde: de um lado, instituições excelentes, que poderiam 

atuar em qualquer cidade do mundo; de outro, hospitais cujos centros cirúrgicos são 

obrigados a parar, porque a lavanderia não funciona bem COREN-SP (CONSELHO 

REGIONAL DE ENFERMAGEM). 

  

Em agosto de 1999, o ONA, órgão das instituições acreditadoras, foi 

constituído juridicamente, isto é, como pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos e de interesse coletivo. Integrado por entidades de caráter nacional, 

representando as prestadoras e compradoras de serviços de saúde, a ONA tem por 

objetivo geral a promoção e o desenvolvimento do Processo de Acreditação. Sua 

presidência está ocupada pelo Dr. Luiz Plínio de Moraes Toledo. É de competência 

da ONA a normatização, implementação e coordenação do Processo de Acreditação 

dos serviços de saúde. Para executar as atividades do processo de acreditação, a 

ONA credencia instituições acreditadoras. (Anexo A) 

 

Em dezembro de 1999, o Processo de Acreditação  Hospitalar  foi  

tema de encontro no Recife, em Seminário Estadual  ocorrido  no  auditório  do  

Memorial de Medicina,  promovido pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de 
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divulgar o Programa para estimular a adesão dos hospitais. Hospitais públicos e 

privados participaram do evento7. 
 

Também no Recife, na Escola de Saúde Pública, no período de 12 de 

janeiro a 23 de fevereiro de 2000, foi ministrado o Curso de Gestão da Qualidade e 

Acreditação Hospitalar, para os gestores de serviços públicos, promovido pela 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social e Universidade Federal de 

Pernambuco. 

  

Em 19 de abril de 2001 foi publicada a Portaria GM nº 538, que 

reconhece a ONA como instituição competente e autorizada a operacionalizar o 

desenvolvimento do processo de acreditação hospitalar no Brasil. Este 

reconhecimento está vinculado ao convênio firmado entre o Ministério da Saúde e a 

ONA, que estabelece os critérios, compromissos, deveres e obrigações a serem 

cumpridas pelas partes envolvidos. 
 
 
 
2.1.1 Acreditação8 

 
É um método desenvolvido para avaliação dos recursos das 

instituições hospitalares. Voluntário, periódico e reservado, tende a garantir a 

qualidade da assistência por meio de padrões previamente aceitos. Os padrões são 

estabelecidos, em grau de complexidade crescente, os quais orientam a avaliação 

dos diversos serviços do hospital. A certificação de Acreditado conota sempre 

confiança no hospital, por parte dos clientes internos e externos, bem como da 

comunidade em geral. Constitui, essencialmente, um programa de educação 

continuada e, jamais, uma forma de fiscalização. 

 

Na fase de pré-acreditação, os hospitais procuram avaliar seus 

serviços  ou  unidades,  preparando-se  para  a  visita  dos  avaliadores. Os métodos 

de   auto-avaliação   são   procedimentos   intra-institucionais  específicos,  conforme          

                                                 
7 Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, 1999 
8 Fonte: Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, 1988 – Ministério da Saúde, Brasília. 
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o Manual de Acreditação, com base em duas importantes variáveis (BRASIL, 1998). 

 

• Avaliação dos padrões de referência desejáveis, 

construídos por peritos do PAH, conforme o Manual de 

Acreditação, e previamente divulgados na instituição; 

• Os indicadores, isto é, os instrumentos que o 

avaliador/visitador usará para constatar se os padrões 

foram observados ou estão presentes na instituição. 

 

O programa de acreditação está vinculado à racionalização dos 

serviços, por intermédio de um mecanismo baseado na avaliação da qualidade da 

assistência médico-hospitalar. Este processo de racionalização concorre para a 

revisão da capacidade assistencial instalada, para a substituição de infra-estrutura 

precária ou para a adaptação de edificações construídas para outros fins.  

 

Deste modo, surge a necessidade de estabelecer uma base de 

qualidade e segurança assistencial que atenda as especificações do manual, 

conforme a metodologia do processo de Acreditação Hospitalar, anexo B.  No 

Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar a linha de base da qualidade 

assistencial dos hospitais tem níveis diferenciados: 1, 2 e 3. Essa estratégia é 

decorrente da interligação dos diversos serviços e não adianta possuir ilhas de 

excelência. É desejável que as estruturas de todas as unidades estejam num mesmo 

patamar de desenvolvimento.  

 

Para efeito de aplicação do Manual Brasileiro de Acreditação 

Hospitalar, conceitua-se hospital, independente da sua denominação, como todo 

estabelecimento dedicado à assistência médica, de caráter estatal ou privado, de 

alta ou baixa complexidade, com ou sem fins lucrativos. 
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A OPAS9 assim define hospital: 

 
São todos os estabelecimentos com pelo menos cinco leitos, para 

internação de pacientes, que garantem um atendimento básico de 

diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com 

prova de admissão e assistência de serviço de enfermagem e 

atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com 

disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviço de 

cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos organizados para 

rápida observação e acompanhamento de todos os casos (MANUAL 

BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR, 1988). 

 

Esta definição requer um esclarecimento acerca da terminologia usada: 

estabelecimento: 

 

• Hospital, instituto, centro médico, policlínica, clínica, sanatório ou 

qualquer outra denominação equivalente. 

 

 
 

2.1.2 Composição dos padrões 

 
Conforme o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, 1988 

(MBAH), os padrões estão configurados com base na existência de três níveis, do 

mais simples para o mais complexo, e devem ser integralmente cumpridos para 

serem considerados satisfatórios. 

 
 

Esses padrões foram elaborados com base nos seguintes critérios: 

 
• Análise da relação custo/benefício quanto aos procedimentos de 

avaliação da qualidade da assistência médico-hospitalar. Um procedimento 

excessivamente detalhado, cuja  aplicação propicia bons resultados no 

levantamento  de  dados  representativos  da instituição avaliada pode ser  
                                                 
9 OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde: organismo internacional de saúde pública com um século de 

experiência. Sua missão é orientar os esforços estratégicos de colaboração entre os Estados Membros e 
outros parceiros, no sentido de promover a eqüidade na saúde, combater doenças, melhorar a qualidade de 
vida e elevar a expectativa de vida dos povos das Américas. 
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altamente oneroso em relação ao investimento necessário de pessoal qualificado 

para efetuar cada avaliação; 

 

• Na análise dos indicadores (ou evidências de desempenho da 

qualidade) na instituição hospitalar não se deve procurar uma descrição exaustiva 

dos serviços. E, sim, a verificação dos dados mais representativos da realidade 

existente, o que permite chegar a conclusões eficazes de forma simples; 

 

• O procedimento de Acreditação aponta para a necessidade de 

utilização dos indicadores ou evidências de desempenho essencialmente qualitativo. 

Sua verificação não requer relatórios prolongados de eventos, mas sim, a 

observação de dados que permitam supor condições de qualidade; 

 

• Os indicadores devem ser facilmente verificáveis, quando possível, 

apenas por observação. Mas devem representar os dados da realidade existente, 

cuja análise permite chegar a conclusões eficazes e simples. Devem ser evitados 

padrões cuja avaliação exija revisões extensas de documentos; 

 

• Os padrões avaliam aspectos da estrutura, processo e resultados 

(de um único serviço); devem ser utilizados indicadores dinâmicos, que reflitam a 

qualidade da prestação dos serviços. Apesar de serem freqüentes as dificuldades 

encontradas na avaliação de resultados, os indicadores ou evidências de 

desempenho devem ser perseguidos e incorporados em todas as condições 

possíveis. A medição dos padrões estruturais previamente ao ato médico, assim 

como a qualidade com a qual se desenvolve o processo de assistência garantem 

sempre melhores resultados. 

 

• Os padrões devem prever diferentes níveis de satisfação ou de 

complexidade, com o objetivo de abranger os serviços existentes. O objetivo dos 

serviços deve se voltar para atingir os diferentes níveis de qualidade  e  não  para  

os níveis  de  satisfação.  Estes  devem  funcionar  como  estímulos  para  que  
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sejam progressivamente conquistados maiores níveis de qualidade e com requisitos 

cada vez melhores; 

 

• A amplitude dos padrões deve variar o mínimo possível, cuja 

satisfação é expressa em um nível de qualidade aceitável, até o nível máximo. O 

ótimo não precisa ser o ideal, mas o melhor permitido pela realidade existente; 

 

• Os níveis de satisfação de um padrão estão correlacionados entre 

si e não devem corresponder a diferentes características de hierarquias paralelas. 

Os níveis superiores de satisfação interferem na observância dos níveis inferiores. 

Mesmo que alguns serviços dos hospitais tenham alcançado níveis bem elevados, 

ou seja, o nível três de qualidade, caso outros serviços estejam em níveis inferiores, 

serão estes últimos que caracterizarão o grau de satisfação para a acreditação. 

 

Caso os hospitais não disponham das subseções presentes no 

manual, como, por exemplo, Serviço de Terapia Intensiva, Neonatologia, Medicina 

Nuclear, Biblioteca, Serviço Social, estas áreas serão desconsideradas no critério 

de avaliação. 

 

Os níveis atendem a uma lógica orientadora, com uma coerência 

global e longitudinal para todo o instrumento, permitindo com isto que a instituição 

avaliada tenha uma consistência sistêmica em seus serviços e produtos 

assistenciais. Isso também facilita a compreensão do instrumento e a diferenciação 

interna de seus níveis de atendimento em relação aos requisitos de qualidade. 

 

O hospital  deve  ter  claros os requisitos relativos critérios e níveis, 

mas com total liberdade para criar as melhores alternativas para o seu atendimento. 

Esta  proposta  permitirá  uma  maior  adaptabilidade  do  processo  de  avaliação, 

sem  a  imposição  deste  ou  daquele  modelo  de  hospital  como  desejável 

(grande  ou  pequeno,  universitário  ou  não,  com  muita tecnologia, etc.). Deve 

ficar  claro que o objetivo  do  instrumento  e  da  avaliação    é  permitir  a    
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qualquer   hospital    o engajamento no  processo  de  busca  da   qualidade  

(estruturas, processos  e  resultados), utilizando um roteiro adaptável e não 

discriminatório. Contudo, o processo de avaliação deve ser consistente e 

respeitado. 

 

 

 

2.1.3 Processo de Acreditação Hospitalar 

 
De acordo com o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar 
(BRASIL, 1998). 

 
A Acreditação Hospitalar é um método de consenso, racionalização e 
ordenamento dos hospitais e, principalmente, de educação permanente do 
pessoal de serviço e seus líderes. O primeiro passo para a sua viabilização 
é a existência do “Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar”, que 
estabelece os itens que devam ser avaliados de forma explícita e objetiva. 
O segundo componente relaciona-se com a existência de um “Órgão 
Nacional de Acreditação”, com representações dos diversos segmentos 
sociais relacionados com a saúde. Na lógica do processo de acreditação, 
não se avalia um setor ou departamento isoladamente. Mesmo que um 
serviço do hospital esteja plenamente montado, como excepcional 
qualidade e que tenha alcançado um grau de complexidade compatível 
com o nível 3, a instituição será acreditada no nível 1 se os outros serviços 
não conseguirem alcançar níveis superiores a este. O propósito deste 
enfoque é reforçar o fato de que as estruturas e processos do hospital são 
de tal ordem interligada, que o funcionamento de um componente interfere 
em todo o conjunto e no resultado final. 

 

 

O programa de Acreditação enfoca a implementação e garantia da 

qualidade nos hospitais brasileiros, contribuindo para as mudanças, mesmo com 

poucos recursos disponíveis, planejando e implantando uma progressiva mudança 

de hábitos, de maneira a provocar, nos profissionais de todos os níveis e serviços, 

um novo estímulo para avaliar as dificuldades e possibilidades da instituição, com o 

estabelecimento de metas claras e mobilização constante do pessoal, voltada para 

a garantia da qualidade da atenção médica prestada aos pacientes/clientes. 

 

A  mudança  de  comportamento  dos  uncionários  do  hospital  ocorre 

naturalmente, antes, durante e depois da avaliação para a acreditação. Os 

funcionários    demonstram   interesse  em  identificar  e  distinguir  as  



Ribeiro, Nara Rúbia C. A descontinuidade do Programa de Acreditação Hospitalar no Hospital da Restauração  .  .  . 
 Fundamentos e Bases Conceituais do Programa  .  .  .

 

 

35

discrepâncias existentes entre as práticas e os padrões aceitáveis de qualidade, 

seja procurando meios para corrigir ou reduzir essas deficiências, seja denunciando 

as falhas existentes, apontando problemas e apresentando as soluções pertinentes.  

  

 

Os avaliadores devem ser profissionais de indiscutível conhecimento, 

com grande experiência na gestão de hospitais. Devem colocar em prática as 

recomendações pertinentes e assessorar a melhoria de funcionamento do que for 

necessário, em visitas que podem durar, às vezes, vários dias. As posteriores 

apresentações e discussões internas, entre avaliadores e a liderança do hospital, 

concorrerão para orientar a solução dos problemas detectados. A acreditação deve 

ser sempre periódica, confidencial, e estabelecer prazos para a correção das falhas 

encontradas. 

 

 

Geralmente, os médicos utilizam critérios implícitos e subjetivos para 

apreciar a qualidade da atenção médico-hospitalar. O hospital pode desenvolver 

seus próprios critérios explícitos para garantir a qualidade, estabelecidos 

criteriosamente por profissionais médicos, de enfermagem ou de outras áreas da 

saúde. Os critérios explícitos facilitam a avaliação pelo pessoal não médico, 

simplificando os procedimentos futuros de acreditação.  

 

A introdução de todo o arsenal de instrumentos modernos utilizados 

em indústrias, incluindo a tecnologia da informação, equipamentos e ferramentas de 

gestão para a melhoria da qualidade pode contribuir para facilitar o processo de 

acreditação hospitalar. 

 

Quanto à comunicação, são criados novos canais, objetivando vencer 

as resistências para a implementação dos novos padrões de qualidade, e assim 

promover as mudanças necessárias, sempre compatibilizadas com os sistemas de 

valores do hospital e seu contexto social. Essas ações devem ser apoiadas em 

sólidos mecanismos de incentivo às equipes dos distintos serviços.  
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Neste processo, o papel de um corpo de enfermagem comprometido 

com o programa de qualidade é fundamental, por ser o único grupo profissional com 

presença permanente, familiarizado, durante e depois da formação acadêmica, com 

temas gerenciais e de auditoria clínica, e com habilidades ímpares para assessorar 

a implementação e a monitorização de todo o processo. 

 

Os hospitais devem ter sempre presente o fato de que estão inseridos 

em um contexto social, no qual sempre existem outros serviços de saúde. Por maior 

que sejam os recursos humanos e materiais comprometidos no melhoramento da 

qualidade, uma grande parcela de problemas independe dos êxitos alcançados 

dentro da própria instituição.  

 

Na América Latina, 50 a 70% dos cuidados médicos nas emergências 

dos hospitais destinam-se a casos de atenção primária, que abarrotam estes 

serviços, desorganizam a assistência e poderiam ser atendidos, com tranqüilidade e 

qualidade, em postos, centros de saúde ou policlínicas razoavelmente equipadas, 

geograficamente situadas em áreas de abrangência do hospital, pertencentes ao 

mesmo sistema local de saúde10. 

 
É importante a aplicação de recursos para a atenção primária, uma 

medida que visa a sobrevivência funcional do hospital, como organização da 

atenção médica de alta credibilidade. Os recursos investidos no diagnóstico e 

tratamento de casos passíveis de atendimento pela rede de ambulatórios local 

representam  significativos  aportes econômicos  aos  hospitais, isentando-os  do 

atendimento  às  patologias  mais simples.  É  importante  salientar  que estes 

mesmos  hospitais  não  prestam, com a devida qualidade, a  atenção médica  a  

estas patologias,  pois  quase  sempre  a  grande   demanda obriga  os  

profissionais  a  se    concentrarem apenas na queixa principal do paciente,  não  

enfatizando  importantes     procedimentos  de  promoção   da  saúde  e  prevenção     

 

                                                 
10 Fonte: www.farmaceutico_virtual.com.br/html/acredapr.htm+FARMACEUTICO+VIRTUAL 
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de doenças, realizados com muito mais eficiência11 nos postos ou centros de saúde. 

 

 

Para implementação do Programa de Garantia da Qualidade, o hospital 

deve estar permanentemente submetido à análise criteriosa do gestor, para 

redistribuição de recursos segundo as prioridades contingenciais dos serviços e 

mantendo um equilíbrio constante entre os objetivos em curto e longo prazo. 

 

 

Outros programas desenvolvidos, como o Progestão12 e o Reforsus13, 

têm como objetivos os aspectos da qualidade e contribuem para a renovação das 

idéias, substituindo antigos conceitos ou hábitos. 

 

 

O Progestão representa um esforço da administração estadual para 

transformar o aparelho do Estado, no sentido de trazer novas tecnologias gerenciais 

para modernizar as instituições públicas. O Programa foi instituído em outubro/2000 

e regulamentado em abril/2003, através de Decreto Governamental, e visa atender 

às organizações públicas do Poder Executivo Estadual, sediado em Pernambuco.  É 

uma verdadeira revolução na forma de gerir o Estado, focalizando as expectativas 

do cidadão e os resultados das instituições públicas. 

 

O Reforsus  é  o  maior  projeto de investimento  do  Ministério  da 

Saúde, instituído  no final de 1996, por meio de um acordo  de  empréstimo 

celebrado  entre  o  governo brasileiro,  o  Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID)  e  o  Banco Mundial (Bird) - no valor de US$ 577 milhões, 

objetivando a recuperação  da  rede  física  de  saúde  do  País, que  presta  

serviços  ao   SUS,  mediante  a   compra   de  equipamentos  médico-hospitalares  

e  unidades  móveis,  execução  de  obras   de  reforma,  ampliação  e  conclusão  

de  estabelecimentos  de  saúde  (Componente I)  e,  também,  em   projetos  para  a  

                                                 
11 Eficiência - Define a taxa de valor agregado do desempenho institucional, ou melhor, a relação entre prestação 

de um determinado serviço. Está relacionada com o modo pelo qual são utilizados os recursos disponíveis. 
12 Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, 1999 
13 Fonte: www.saude.gov.br 
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melhoria da gestão do sistema de saúde nacional (Componente II). Outra 

particularidade é que, pela primeira vez, o repasse dos recursos se faz por meio de 

contratos e não de convênios. Os proponentes só recebem o dinheiro quando 

tiverem adquirido os equipamentos ou estiverem executando a obra que pleitearam. 

Não há repasse de verba antecipado. 

 

Um outro aspecto que diferencia o Reforsus é o fato de o Projeto exigir 

que cada estabelecimento beneficiado apresente uma proposta de melhoria 

gerencial. Assim, o Reforsus pode assegurar a eficiência e eficácia do investimento 

ao longo do tempo. Além disso, os projetos arquitetônicos apresentados têm de 

obedecer às normas para a construção de estabelecimentos de saúde, conforme a 

Portaria n.º1884/94, o que deve garantir melhores padrões nas construções de 

hospitais.  

 

O Reforsus não prevê a construção de novos estabelecimentos de 

saúde, mas, sim, a ampliação, a reforma e a conclusão dos já existentes; isto 

porque, aproveitando a rede existente, os novos investimentos têm efeitos mais 

imediatos na melhoria do atendimento à população. 

 

Os líderes hospitalares que aproveitarem este estímulo poderão 

certamente oferecer novas perspectivas para o cumprimento da missão social da 

organização, qual seja, oferecer serviços de excelente qualidade, em que a 

responsabilidade não é individual, mas de todos os funcionários do hospital. 

 

É necessário estabelecer objetivos precisos e mensuráveis, em curto e 

longo prazo, e sua freqüente monitorização orientará os planos de ação, a 

estratégia da organização e a implementação de programas. Com a missão bem 

definida, naturalmente, os aspectos sociológicos da atenção médica serão bem 

interpretados, com análise do ambiente externo ao hospital, da acessibilidade do 

paciente à instituição e da adequação do hospital às demandas comunitárias. 

 

Poucos  êxitos  serão  alcançados  caso  não  haja  nítido  

envolvimento do corpo diretivo do hospital, refletido não somente nas 
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recomendações escritas, mas também no exemplo, através de atitudes. O papel 

estimulante dos líderes da instituição é um aspecto fundamental para a melhoria da 

qualidade. Torna-se inviável implantar qualquer programa de qualidade se o corpo 

clínico não estiver qualificado. O recrutamento, desenvolvimento, avaliação e 

retenção do pessoal hospitalar e, em especial, os conhecimentos do corpo clínico, 

são indispensáveis para o êxito desses programas. 

 

 

 

2.1.4 Interdependência dos padrões 

 

Os diversos setores do hospital devem funcionar como um conjunto 

harmônico de serviços e, concomitantemente, como parte de uma rede local de 

estabelecimentos integrados. Estas necessidades interdependentes, para serem 

definidas, precisam contemplar três conceitos organizacionais: 

 

• A eficiência organizacional depende do desenvolvimento harmônico 

dos diferentes componentes da instituição, deste modo evitando o crescimento 

desproporcional de algum serviço, não sustentado por uma adequada infra-estrutura 

técnica; 

 

• O grau de competência médico-hospitalar define a categorização 

dos estabelecimentos mais do que sua complexidade tecnológica; é necessário que 

a instituição esteja harmonicamente preparada para absorver um determinado nível 

de risco e evitar os casos que ultrapassem tal risco; 

 

• O funcionamento como um sistema implica considerar, serviços 

que se encontram fora da planta física do hospital e, inclusive, não pertencem 

patrimonialmente ao mesmo proprietário; por conseguinte, a disponibilidade local 

dos serviços deve ser considerada como um recurso da instituição hospitalar a ser 

incluído na avaliação. 
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A coerência horizontal dos níveis de satisfação dos diferentes padrões 

expressa uma aproximação primária de requerimentos interdependentes. Em 

segunda instância, os serviços de cuidados intensivos – Terapia Intensiva e 

Neonatologia Patológica - criam um conjunto de exigências, no que se refere aos 

meios disponíveis de diagnóstico e tratamento. O Centro Cirúrgico, o Serviço de 

Emergência e serviços afins adicionam ainda um conjunto de exigências 

interdependentes que devem ser consideradas. 

 

 
 

2.1.5 Funções do Hospital 
 

De acordo com  o Manual Brasileiro de Acreditação, são funções do 

hospital (BRASIL, 1998, p.9): 
 

Os hospitais são componentes de uma rede de serviços de atenção 

à saúde, associados geograficamente, seja por uma organização 

planejada ou conseqüência de uma organização espontânea dos 

elementos assistenciais existentes. Este conjunto, que abrange a 

totalidade da oferta de serviços disponíveis em um território, 

denomina-se “Sistema Local de Saúde”. No contexto de um sistema 

local de saúde, os hospitais desempenham um papel indispensável, 

valendo se destacar alguns aspectos: 

 
• Oferecer assistência médica continuada; 
 
• Oferecer assistência médica integrada; 
 
• Concentrar grande quantidade de recursos de diagnóstico e 

tratamento para, no menor tempo possível, reintegrar o paciente 
ao seu meio; 

 
• Constituir um nível intermediário dentro de uma rede de serviços 

de complexidade crescente; 
 
• Promover a saúde e prevenir as doenças sempre que o 

estabelecimento pertencer a uma rede que garanta a 
disponibilidade de todos os recursos para resolver cada caso; 

 

• Abranger determinada área; 
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• Possuir uma área de influência à qual forneça os seus serviços e 
sobre cuja população os resultados de suas ações devem ser 
avaliados. 

 

 

 

A missão principal do hospital é o atendimento ao ser humano. 

 
O desenvolvimento de Programas de Garantia de Qualidade é uma 

necessidade e uma obrigação do ponto de vista ético e moral. Toda 

instituição hospitalar, dada a sua missão essencial a favor do ser 

humano, deve preocupar-se com a melhoria permanente, de tal 

forma que consiga integração harmônica das áreas médicas, 

tecnológica, administrativa, econômica, assistencial e, se for o caso, 

das áreas docentes e de pesquisa (BRASIL, 1998, p.9-10) 

 

A matéria-prima básica dos hospitais é o doente, e cabe aos hospitais 

reintegrá-lo à sociedade, em condições de retomar, tanto quanto possível, as 

funções que desempenhava. Sendo assim, o conceito de “pessoa humana” 

encontra-se intimamente associado à existência dessas instituições, que só 

adquirem pleno sentido quando são concebidas em razão e a serviço das pessoas. 

 

O Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar pressupõe os hospitais 

como ambientes onde se recuperam e se lidam com os valores humanos, e todos os 

participantes ativos na recuperação da saúde estão cientes que tratam de e com 

seres humanos. 

 
 
2.2 Novas tendências para a Qualidade 
 
Serão citados alguns exemplos de sucesso em gestão, pertinentes a 

este contexto, que conseguiram mudanças extraordinárias quando investiram no 

gerenciamento e acompanhamento de todo o processo  de transformação.  
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O Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran – PE) é uma 

experiência que deu certo. Todos os departamentos estaduais de trânsito do país 

foram obrigados a adotar novos procedimentos com o advento do novo Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB, que entrou em vigor em janeiro de 1998. Tiveram que 

modificar seu caráter de organizações centralizadas, burocratizadas14, pouco 

informatizadas, em que o foco era predominantemente a burocracia processual, em 

vez do cidadão. Para o Diretor de Atendimento ao Usuário, Franklin Azoubel, 

 
(...) o modelo antigo foi substituído por uma prática empreendedora, 

que acabou com os conceitos tradicionais de um serviço público 

com salas de espera e filas, e passou a operar em rede, totalmente 

informatizada, com 800 estações de trabalho interligadas, permitindo 

um atendimento descentralizado, padronizado e universalizado. O 

projeto também compreendeu a implantação de melhorias na 

Região Metropolitana e nas 65 Ciretrans no Interior, através do 

macro-projeto estadual de conectividade, a PE - Digital. 

 
(...) O resultado foi gritante: esvaziamento dos salões da Sede do 

Detran-PE no ano 2000, provocando uma redução de público da 

ordem de 60%. Menos gente, menos tumulto, menos 

desorganização e melhor atendimento ao cidadão15 (AZOUBEL, 

2000 p.3) 

 

Contudo, entendemos que a mudança é possível quando queremos e 

quando sobrepujamos as relações de poder, que não deixarão de existir, mas, serão 

melhor trabalhadas. As mudanças tornaram-se possíveis a partir da reforma 

institucional. Então, o Detran-PE passou a ser subordinado a uma nova Secretaria e 

foram mantidos os mesmos recursos financeiros, mudou o formato de 

gerenciamento, passando do burocrático centralizador  para uma gestão flexível 

(aquela que atende a demanda do usuário-cidadão). 

 

 

                                                 
14 É a  administração da coisa pública por funcionário (de ministérios, secretarias, etc), sujeito a hierarquia, 

regulamentos rígidos e a uma rotina inflexível. 
15 Texto elaborado com base do material no Fórum Sobre Experiências Inovadoras em Gestão Pública - 

Experiência Detran-PE. Apresentado por Franklin Azoubel em 10 de fevereiro de 2006. Mestrado Profissional 
em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste. MEPANE - Centro de Ciências Sociais Aplicada  da 
UFPE.  
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Borba (2004, p. 106) considera que: 

 
(. . .) o maior desafio do Marketing de     relacionamento em geral é 
estabelecer um sistema de diálogo com o consumidor ou cliente, em 
que o “ouvir o cliente é essencial para o negócio”. Portanto a técnica 
de individualizar, além de ser um direito do cliente, é uma fortíssima 
estratégia de negócio, e para isso precisa ser altamente 
profissionalizada.  

 
 

Todos os negócios prosperam, em maior ou menor grau dependendo 

do conhecimento e da percepção sobre o cliente. As empresas devem aplicar este 

conhecimento para ampliar e aprofundar o relacionamento com os clientes. 

 

É importante entender que os arranjos institucionais são relevantes e, 

bem conduzidos e direcionados, promovem mudanças de comportamento e da  

estrutura local. 

 

O Detran – PE é um exemplo de qualidade, em que a instituição 

incorporou um novo modelo de gestão, que deu certo. A idéia principal de citar o 

Detran – PE é a de incorporar esse aprendizado às instituições que vivenciam 

problemas de ordem técnica e estrutural de gerenciamento. 

 

Outros exemplos de gestão são as estratégias adotadas pela TAM e 

pelo Cartão Mais do Pão de Açúcar. Segundo Borba (2004, p.107): “Ouvir o cliente 

implica em escutar, processar, avaliar, modificar e agregar, ou seja, não apenas 

ouvir, mas dialogar e verdadeiramente interagir”. O Pão de Açúcar tem se tornado 

cada vez mais próximo do cliente, aplicando à sua marca o conceito de casa do 

consumidor, de forma bastante objetiva e prática, com maior participação do cliente 

na questão de tipos, qualidade e estoques de lojas. 

 

 

Em relação aos serviços de saúde, tanto os hospitais como as 

operadoras de planos de saúde, principalmente as cooperativas médicas, têm 

investido   muito  no  sentido de  fidelizar não só o cliente usuário de plano  de 
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saúde, mas os profissionais e demais prestadores  de serviço, no sentido de 

verticalizar  o sistema, para que possa impedir  a ação de entrantes. 

 

Existem as ouvidorias, espaços concedidos para atender  os usuários 

dos planos de saúde e clientes dos hospitais, no sentido de lhes dar oportunidade de 

opinar  e serem ouvidos. A categoria médica, tem contribuído muito para a melhoria 

dos serviços e de qualidade do atendimento, participando efetivamente dos 

processos do marketing de relacionamento com os clientes. 

 

Os sistemas de saúde têm experimentado diversas formas de 

mudança, nos mais variados graus de intensidade, para isso contribuindo a 

incorporação de novas tecnologias, o aumento da expectativa de vida, a ampliação 

do controle social e da participação popular e a introdução de conceitos de direitos 

humanos na forma de legislar e organizar os serviços de saúde. 

 

Considerando as idéias de Campos (1994), compreende-se que não há 

mudança sem sujeitos, agentes no sentido de deter algum tipo de poder. O autor 

deixa evidente que não se deve falar em mudanças sem que existam ações 

consistentes que procurem articular pessoas que questionem sistematicamente o 

exercício da micro política nas instituições de produção de bens e serviços. Sejam 

elas de administração pública, de ensino, de representação política ou mesmo 

organizações religiosas. 

 

Campos (1994) enfatiza que a construção de caminhos de mudança na 

saúde se dá também pela construção de novos conhecimentos na forma de dirigir 

organizações de saúde, superando os antigos conceitos ensinados nas escolas de 

administração, que buscavam, de diferentes maneiras, “reduzir sujeitos à condição 

de instrumentos dóceis aos objetivos da empresa, transformando-os em insumos ou 

objetos”. 

 

Com  tais  reflexões, Campos (1994) aponta a necessidade de 

construir  um  saber  crítico  que  negue  o   determinismo do geral sobre o  
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particular. Tais nuances ajudam a compreender o jogo da dominação e da 

submissão entre organizações e indivíduos. 

 

A discussão dos processos de mudança organizacional, neles incluindo 

a busca por serviços de qualidade, só terá sentido e sustentação a partir da criação 

de movimentos que acreditem e apliquem a gestão transversal. Para tanto, 

implantando a descentralização, desburocratização e informatização dos seus 

processos de trabalho, em que o foco seja o atendimento ao cliente/cidadão, com 

alto nível de qualidade. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 – Quadro teórico e metodológico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O futuro não é um lugar para onde estamos  

indo, mas um lugar  que  estamos criando.  O  

caminho  para  ele não é encontrado, mas 

construído  e  o  ato  de fazê-lo  muda tanto  

o  realizador quanto o próprio  destino. 

 

John  Sehoan
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3.1 Quadro teórico 

 

Este estudo considera cinco variáveis independentes: cultura 

organizacional, relações de poder, liderança, comunicação e relações interpessoais, 

que podem influenciar, facilitando ou dificultando o processo de mudança no HR.        

Estas variáveis estarão representadas pela expressão matemática a seguir: 

 

 

 
 
 
 

• Variável Dependente (VD) – A descontinuidade do Programa de Acreditação 

hospitalar no Hospital da Restauração. 

 
Variável Independente (VI1) = Cultura Organizacional 
Variável Independente (VI2) = Relações de poder 
Variável Independente (VI3) = Liderança 
Variável Independente (VI4) = Comunicação 
Variável Independente (VI5) = Relações interpessoais 

 

 

São consideradas independentes as variáveis cujo comportamento 

afeta diretamente as dependentes, de modo que modificações em suas trajetórias 

explicam variações no desempenho do Programa. Estas variáveis independentes 

parecem indispensáveis para identificar e explicar os limites e possibilidades de 

implantação e consolidação do PAH no HR. 

 

A identificação das possíveis causas de descontinuidade do Programa  

ajudará a promover um novo investimento na Gestão de Qualidade, com ênfase nas 

três etapas: implantação, implementação e avaliação, de que poderá resultar uma 

maior visibilidade do Programa e de sua importância no aperfeiçoamento e 

qualificação dos serviços prestados à sociedade, fortalecendo o papel social desta 

valiosa instituição na promoção da saúde. 

 
VD = f (VI1; VI2; VI3 . . .  VIn) 
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Este Programa resultou do esforço e empenho dos empreendedores, à 

época de sua implantação, para melhorar a qualidade da assistência prestada. A 

certificação da Acreditação Hospitalar é uma necessidade em termos de eficiência16 

e uma obrigação, do ponto de vista ético. 

 

Silva e Pedrosa (2003, p.259-264) defendem os sistemas de 

acreditação/certificação da qualidade como metodologias que permitem a instituição 

ser auditada, por uma terceira, de maneira objetiva, tornando evidente, para seus 

clientes (funcionários) que ela possui condições de produção que possibilitam, com 

elevada probabilidade, entregar produtos/serviços com qualidade. 

 

A obtenção do certificado de Acreditação, por hospital público ou 

privado, não garante a entrega de produtos ou serviços com qualidade, mas constitui 

uma evidência clara de que existem, naquela instituição de saúde, estrutura e 

funções voltadas para a qualidade. 

 

Este estudo sobre o Programa de Acreditação Hospitalar, no HR, 

pretende oferecer elementos que contribuam para seu aperfeiçoamento naquela 
instituição. Em outras palavras: possibilitará dar continuidade à Acreditação 

Hospitalar.  

 

 
VI1 - Cultura organizacional 

 
Para o Programa de Acreditação Hospitalar é importante que líderes e 

administradores sejam capazes de levantar dados sobre a cultura de sua unidade e 

escolher estratégias que estimulem a consonância e desestimulem a dissonância 

entre o processo de trabalho e as possíveis mudanças propostas pelo Programa. 

Transformar culturas negativas de trabalho é tarefa difícil, mas não impossível; 

demanda envolvimento e comprometimento de todos (BAKER et al. 2000, p.357-

363). 

                                                 
16 Eficiência - Fazer o que precisa ser feito, com o máximo de qualidade ao menor custo. 
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Essa transformação exige avaliação administrativa e direção a cargo 

de líderes. Muito da cultura de uma organização não está disponível aos 

funcionários, tendo que ser conhecida por outros meios. 

 
As crenças, valores e símbolos que fundamentam as práticas formais e 

informais que constituem a dinâmica de cada organização formam a cultura 

organizacional e raramente estão escritos ou aparecem em alguma filosofia. Assim, 

além de criar uma cultura construtiva, um dos principais papéis do líder é ajudar os 

clientes internos na compreensão da cultura organizacional. 

 
A apresentação desta variável independente está apoiada por teóricos 

cujas opiniões se completam. 

 
Para  Ariznabarreta (2001 p.140): 

 
(...) a intercessão entre a cultura e a organização tem uma perspectiva 
funcional e instrumental. A cultura é uma variável capaz de influir 
poderosamente no comportamento da organização. Do ponto de vista 
interno, a cultura permite visualizar as entidades públicas e privadas 
como pequenas sociedades, que produzem bens e serviços, estão 
dotadas de suas próprias culturas e subculturas que criam e sustentam 
linguagens, mitos e símbolos. A cultura corporativa se atribui o papel de 
conglomerado social de normas e crenças que mantém unida toda 
organização cumprindo as seguintes funções: Transmitir uma identidade 
comum a todos os componentes, facilitar o compromisso coletivo, 
fortalecer a estabilidade social do sistema, direcionar o comportamento 
dos membros da organização para um objetivo comum. 
Em sua ausência, a organização corre o risco de dividir-se interiormente 
em diversas subculturas e incluindo a este processo a contra cultura que 
provocaria sua própria inércia, podendo competir e provocar a 
neutralidade entre elas. Neste sentido, a cultura seria um indicador do 
capital social da organização.  

 

 
De acordo com Chiavenato (1999), no estudo das organizações a 

cultura equivale ao seu modo de vida, em todos os seus aspectos. Destaca ainda 

que o conjunto das crenças e hábitos instituídos por meio de normas, valores, 

atitudes e expectativas compartilhadas pelos integrantes de uma organização 

formam a cultura organizacional. É o pensar e agir institucionalizado17, que se traduz 

nas relações com clientes internos (funcionários) e externos (usuários) e nas 

transações comerciais. 
                                                 
17 Institucionalizado; padronizado e estável. 
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Para Nardy (1999, p. 45), a cultura atual de uma empresa é produto do 

seu passado: entendê-lo é condição sine qua non para compreender o presente. É 

importante saber como e por que uma empresa foi constituída. O autor considera 

relevante a detecção dos valores presentes na empresa à época em que foi 

fundada, bem como o conhecimento das idéias, crenças, ideais e valores que 

moveram os empreendedores e seus colaboradores. 

 

Schein (1996, p. 47) define cultura organizacional como o conjunto de 

pressupostos básicos que passam a ser validados e referendados por um grupo que 

os criou e desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação 

externa e integração interna e que funcionou bem o suficiente para serem 

considerados válidos e ensinados a novos membros, como por exemplo: a forma 

correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas18. 

 
A cultura de uma organização pode ser forte ou fraca. Para Schein 

(1996), se todos os membros de uma organização vivenciaram uma experiência 

comum, pode existir uma forte cultura organizacional que prevaleça sobre as várias 

subculturas das unidades. 

 

De acordo com Chiavenato, (apud FLEURY, 1996), uma cultura 

organizacional é forte quando seus valores são partilhados com veemência. Os 

valores básicos de uma organização se manifestam na estrutura, nos processos 

internos e no modo de agir e pensar das pessoas que a integram. Desta forma, a 

cultura se perpetua. Interpretar a cultura de uma organização significa conhecer 

seus pressupostos básicos, os paradigmas que definem sua missão, suas metas, 

ações, em especial as estratégias a serem adotadas para atingir seus fins. 

 
A cultura de uma organização reflete a mentalidade de dirigentes e 

funcionários, razão pela qual define o modelo de gestão de pessoas. Chiavenato 

(1999) ainda define a cultura de uma organização como seu universo simbólico, o 

que lhe dá uma identidade, construída ao longo de sua história, uma cultura que é 

aprendida e transmitida. É através desta identidade que a organização se torna 

                                                 
18 Pressupostos básicos, denominados pelo autor de paradigma cultural. 
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conhecida. Para Fleury (1996), a dimensão simbólica é entendida como integradora 

de todas as faces da prática social. 

 

Fleury (1996) destaca a importância dos elementos simbólicos e a teia 

de significados que eles geram, caracterizando a conduta das pessoas em cada 

empresa, de modo particular. Na mesma linha de raciocínio, Freitas (apud FLEURY, 

1996) destaca alguns dos mais importantes elementos da cultura organizacional: 

Valores; crenças e pressuposto; ritos; rituais e cerimônias; história; mitos; tabus; 

heróis; normas; comunicações indicam seus significados para a organização. 

 

Chiavenato (1999) compara a cultura organizacional a um iceberg: 

apenas um percentual muito pequeno é perceptível, a maior parte permanece oculta, 

fora da visão das pessoas; no entanto, está ali, sustentando, direcionando, com 

muita vitalidade. Desvendar o que está oculto é importante para entender o 

pensamento das organizações, quais os sentimentos, valores, crenças que 

permeiam seu cotidiano. 

 

Conforme Bowditch e Buono (2002 p.185): 

 
Decifrar a cultura de uma organização é um procedimento subjetivo, 
altamente interpretativo, que exige do pesquisador ampla visão do 
processo histórico vivenciado na organização. É importante também 
que se conheça de que forma a organização convoca novos 
colaboradores, quais as estratégias adotadas para a socialização 
dos indivíduos, de que forma os novos membros vão incorporando 
os valores que constituem a cultura daquela organização. Toda 
organização tem uma política de gestão de pessoas, seja ela 
explicita ou não. Esta política estabelece as ações para treinamento 
e incorporação de novos membros que irão contribuir 
expressivamente para a construção da identidade da organização. 

 
 

Para consultores e analistas, a cultura empresarial é sempre 

responsável pelo que acontece de bom e de ruim nas organizações de saúde. Ao 

tentar implementar uma mudança, logo ouvimos: - “Não vai dar certo..”. – “Já vi esse 

filme antes...” – “Aqui!  Não muda nada...” – “Com esse chefe que nós temos! 

Hummm!”– esses tipos de comportamentos são suficientes para minar os esforços 

de mudança de qualquer organização. Quando uma mudança dá certo, o mérito é 
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do big boss que teve determinação, coragem e visão. Quando não dá, é a cultura 

que não permite.  

Mas, o que é cultura organizacional senão uma conseqüência da 

maneira como a organização foi criada? Como é administrada? E quem administra? 

São as lideranças. Funcionário - eleito por um Conselho. São os gestores indicados 

pelo Secretário de Saúde. São as chefias intermediárias. São os funcionários. Todos 

no mesmo barco, fazendo a cultura da organização. Querem mudar, mas dizem que 

a cultura – que eles cultivam – não permite. Então, pode-se concluir que eles, na 

verdade, não querem mudar... Ou sair de suas zonas de conforto. Sem contar que 

processos de trabalho indefinidos ou confusos, responsabilidades pouco claras e 

tecnologia ultrapassada são fatores de stress e retrabalho para todos os 

funcionários. A vida útil – emocional - de um funcionário que trabalha num ambiente 

deste tipo é curta. Cultura empresarial é coisa séria. Neuroses e psicoses da vida 

moderna são levadas para dentro das organizações e, nesses ambientes, são 

exercitados os jogos territoriais. Uma "cultura" fértil para situações de submissão, 

agressividade, desconfiança, rebeldia, conflitos - característicos de ambientes 

tóxicos de trabalho – que minam a energia e a produtividade das pessoas. A 

sobrevivência no emprego passa a ser a prioridade número 1 das pessoas. 

(BOWDITCH e BUOMO, 2002 p.183-185) 

É no processo de investigação da cultura de uma organização que 

identificamos aspectos formadores da identidade organizacional. Hoje, muitas 

instituições públicas só podem ser analisadas por meio da perspectiva da 

fragmentação da cultura. Não há como falar em consenso na realidade das 

organizações brasileiras, mas seguramente na análise das culturas se assentam as 

relações de poder.  

Prefiro apresentar a cultura organizacional como a capacidade de um 

grupo de suscitar, reforçar ou modificar valores, atitudes e crenças considerados 

eficazes através do uso de ritos, cerimônias, símbolos e mitos apropriados, isto é, 

levando em consideração seu meio, para o conjunto de membros de uma 

organização. Se a cultura está presente em toda e qualquer organização, isso 

implica dizer que há uma cultura organizacional.  
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Quando desejamos entender a cultura de determinada organização, 

precisamos considerar os aspectos culturais e civilizatórios que a envolvem, para 

que seja possível oferecer alternativas para as crises e problemas que ela está 

enfrentando, bem como os desafios em face da imprevisibilidade e da constante 

mutação. 

 
Ao longo de minha experiência como enfermeira docente, assistencial 

e gerente de serviços de saúde, tenho observado a importância e a influência da   

cultura organizacional nos processos de mudança. O que justifica a importância da 

identificar a cultura organizacional existente no HR.  

 
Os trabalhos em que a mudança cultural é apresentada como o 

caminho para o sucesso e para a revitalização organizacional sempre têm como 

pressuposto o antagonismo ao modelo burocrático. Este aparece como imobilista, 

frustrante e sufocador da inovação e da criatividade. Alguns autores mostram que o 

sucesso organizacional passa pelo abandono de modelos e culturas burocráticas. As 

empresas tardam a incorporar, em sua estrutura e dinâmica interna, as mudanças 

que ocorrem no ambiente que as circunda. 

 

Enquanto nosso país viabiliza uma postura democrática, ainda que 

frágil, as empresas não conseguem se livrar das amarras burocráticas da autocracia, 

da hierarquização rígida, da centralização e da imposição coercitiva de ordens e de 

comando (ZAVERUCHA, 2000). 

 

A nova ordem mundial exige das empresas uma interação 

multidisciplinar de esforços, envolvendo clientes internos, materiais, financeiros, 

mercadológicos, tecnológicos e um enorme poder de adaptação às constantes 

mudanças ambientais. Daí, a enorme discrepância: empresas rigidamente 

estruturadas e morosas frente a dinâmicos e freqüentes desafios impostos pelo 

ambiente externo. 
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VI2 - Relações de Poder 

Para Bowditch e Buono (2002 p.118): 

Poder é a capacidade de influenciar diversos resultados. Se ele for 

sancionado formalmente por uma organização (contratual) ou 

informalmente apoiado por indivíduos ou grupos (consensual), será 

descrito como poder legítimo. A autoridade se refere a situações 

onde uma pessoa (ou um grupo) recebeu formalmente uma posição 

de liderança. Dentro deste contexto, o poder executivo ou gerencial 

é muitas vezes distinguido do poder “simples” por seu enfoque 

exclusivo.(...) 

 

Portanto, ao poder executivo compete em compreender o que a 

organização é, visualizar o que ela pode ou em que deve se tornar, e iniciar os 

processos entre o ideal da organização e a realidade. As relações entre as pessoas 

expressam relações de poder (FREITAS, 1999). 

Toffler (apud FREITAS, 1999), analisando as mudanças do poder no 

mundo moderno, aponta três fontes de poder: o capital (essencial); a lei (que, no 

Brasil, precisa ser discutida em maior profundidade); o conhecimento e a 
informação. 

Quanto ao capital investido no serviço público, a ênfase deverá ser 

dada às políticas de recursos humanos, que enfrentam hoje grande instabilidade, 

decorrente de confrontos de valores diferenciados que vêm se generalizando nas 

diversas organizações públicas. 

Oliveira Júnior (apud TEIXEIRA, 1999) relaciona uma grande 

diversidade de modalidades de vínculos no setor saúde: regime estatutário federal, 

estadual e municipal; regime celetista estadual e municipal; contratos temporários de 

trabalho, renovados ilegalmente por anos seguidos; comissões de todos os cargos 

municipais da área de saúde, burlando não apenas o Regime Jurídico Único, mas 

também o concurso público, terceirizações, credenciamentos e outros. 
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Adicionalmente, vale ressaltar que a multiplicidade das modalidades de 

contratação não constitui inovação na área de gestão do trabalho em saúde. Desde 

o início da implementação do SUS, sua materialização dependeu das condições 

objetivas existentes em cada realidade local e de como cada esfera de gestão do 

sistema respondeu aos problemas de fusão de quadros de funcionários. 

Considerando culturas organizacionais distintas, remunerações e regimes de 

trabalho diferentes para trabalhadores exercendo uma mesma função, bem como a 

existência de normas e regulamentos específicos para servidores federais, estaduais 

e municipais, é possível compreender como esta diversidade pode ocasionar 

conflitos na relação de poder. (TEIXEIRA, 1999). 

 

A pluralidade de interesses desencadeada pela coexistência de 

diferentes formas de relação de trabalho num mesmo tipo de organização, 

compartilhando o contexto social e a gestão de uma mesma esfera de governo, 

dificulta a determinação de um modelo de gestão do trabalho; isto tudo num cenário 

em que cada organização tem assumido perfis distintos, com interesses cada vez 

mais diferenciados e que, por conseguinte, irão exigir formas cada vez mais próprias 

de negociação entre quem planeja e quem executa os serviços, comprometendo a 

relação de poder endógeno. (TEIXEIRA, 1999). 

Se o conhecimento tem um valor considerável, perguntar: como ficam 

as relações de poder entre os indivíduos no contexto de instituições e organizações 

de vários níveis de informação?  

Bowdch, (2002 p.118), destaca alguns tipos de poder: o poder do 

conhecimento é baseado no domínio de um indivíduo sobre certos assuntos, se isso 

for percebido como um recurso valioso. 

O poder de referência é baseado no magnetismo ou carisma pessoal. 

Em muitos casos, as pessoas se identificam umas com as outras devido a certos 

traços pessoais ou características da personalidade. Esse carisma pode ser muito 

importante, a ponto de influenciar pessoas, mesmo que estas não se encontrem sob 

o controle direto ou formal. 
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O poder de recompensa e de coerção é fundamentado mais nas 

características pessoais que nas organizacionais. 

O poder da posição ou da autoridade formal caracteriza-se por ser 

assumido por pessoas diferentes e com fontes diferentes de poder. Geralmente é 

concedido por nomeação. 

O poder de referência e conhecimento é freqüente em líderes naturais, 

o que pode criar uma base forte para exercerem influência sobre os outros. 

Cada um desses cinco tipos de poder torna-se uma variável 

independente, ou seja, o poder como a capacidade de fazer as coisas acontecerem 

e que os trabalhos sejam realizados (BOWDITCH; BUONO, 2002). 

A comunicação como fonte, instrumento de poder, tem claras 

correlações com a cultura organizacional. Esta pode ser compreendida como um 

conjunto de valores e pressupostos básicos, expressos em 

elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir 

significações, construir a identidade organizacional, tanto age como 

elemento de comunicação e consenso como instrumentaliza as 

relações de dominação (FLEURY et al. 1996, p.18). 

Relações de poder existem e muitas vezes definem, a saúde da 

organização, e não necessariamente com os critérios de justiça adequados. Justiça 

implica juízo de valor, e valores são minimamente compartilhados nas organizações, 

contestando a antiga visão da cultura única (FLEURY et al. 1996, p.18). 

A perspectiva de analisar o comportamento organizacional a partir da 

dimensão do poder é tarefa difícil e empreendida por vários autores. A proposta 

desta variável é explorar a relação de poder à medida que se relaciona ao âmbito 

organizacional. 

O poder, nas organizações hospitalares, sugere um itinerário que, pelo 

menos, serve de parâmetro analítico. Num primeiro momento, o poder está centrado 

no diretor. À medida que é visto como único responsável pelo empreendimento, a 

ele cabem as decisões em sua quase totalidade. O que implica na necessidade de 
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descentralização administrativa. Este estágio corresponde ao modelo capitalista 

clássico, ou à fase inicial do capitalismo industrial (DRUCKER, 2002). 

Num segundo momento, o poder da organização começa a se difundir. 

O conceito de difusão não significa que o diretor perca poder. É importante, em 

análise organizacional, a visão de outros campos das ciências sociais, segundo a 

qual o poder migra entre as classes, o que implica que, à medida que uma classe 

detém o poder, as outras ficam impotentes ou submissas, e quando o poder migra, 

passa para outra classe, aquela que o detinha anteriormente destituída (BERTERO, 

1996). 

O mesmo autor refere que, há milênios, a estrutura hierárquica 

submeteu o homem a uma condição de inferioridade, subordinação, manipulação e 

submissão. Não há nada que atraia mais um indivíduo do que o sentimento de poder 

sobre alguém. Shakespeare já afirmava: "Dê poder a um homem e descobrirás 

quem realmente ele é". Nas organizações, muitas vezes a regra ainda é: “Manda 

quem pode, obedece quem tem juízo”. São investidos milhares de reais em 

treinamento de liderança para os chefes, para dar-lhes autonomia, mas, na prática, 

os resultados são pífios. Competência não se compra, se adquire com 

experimentação, observação, estudos e pesquisas; errando e acertando, analisando 
a incompatibilidade de interesses. Do "Diretor do Hospital" tem-se a imagem de 

egoísta, voltado somente para o poder, com atitudes impessoais. Os funcionários 

têm a imagem dos dirigentes como tubarões à espreita, prontos para tirar-lhes algo. 

Ao longo do tempo, é o que a história tem demonstrado. Esse comportamento de 

arrogância do dirigente e de submissão dos funcionários tem passado por diversas 

gestões. Essa incompatibilidade tem diminuído, mas a passos lentos. De qualquer 

forma, ainda é um fator inibidor para o estabelecimento de mudanças em uma 

organização. 

Para Berger e Luckmann (apud FLEURY, 1996, p.18) 

Em uma sociedade, à medida que aumenta a divisão de trabalho, o 
conhecimento vai tornando-se mais especializado: grupos restritos 
pretendem deter o conhecimento global e teorizam sobre ele. Estes 
grupos ocupam posições de poder e estão sempre prontos a utilizá-lo para 
impor as suas definições da realidade àqueles sob sua autoridade. As 
conceitualizações alternativas sobre o universo são se possíveis 
incorporadas, se não, destruídas. Quando uma definição particular de 
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realidade se vincula a interesses de poder concretos é chamada de 
ideologia. 

 

A proposta dos autores é enfocar o poder como pano de fundo sobre o 

estabelecimento das relações sociais.  

Freitas (1997) acredita na correlação entre comunicação, poder e 

cultura organizacional, com interfaces que se destinam a estudar o poder 

organizacional que não tem forma, mas que existe e determina nossa trajetória 

profissional. 

 
 

 
VI3 Liderança 
 
Influência da liderança no Programa de Acreditação Hospitalar: 

 
Para iniciar e coordenar o Programa de Acreditação Hospitalar é 

necessário que haja habilidades de administração e liderança bem desenvolvidas. 

Administradores/líderes devem ser especialistas em planejamento, o que significa 

também planejar as mudanças. Não reavaliar metas de maneira proativa antes de 

iniciar as mudanças resulta no mau uso de recursos humanos e financeiros. O líder 

administrador não só deve ser um visionário na identificação das mudanças para o 

processo de acreditação na organização, como também flexível na adaptação das 

unidades para atender aos critérios da acreditação contidos no Manual Brasileiro de 

Acreditação Hospitalar (BRASIL, 1998). 
 

O líder /administrador deve identificar os agentes de mudança nos 

setores, ou seja, as pessoas qualificadas para deliberadamente movimentar o 

sistema na busca do certificado de acreditação hospitalar (BESSIE MARQUIS; 

HUSTON, 1999). 

 
Os líderes precisam tomar a iniciativa no melhoramento da qualidade. 

Os porta-vozes da profissão, das instituições de atenção à saúde e dos compradores 

em grande escala precisam criar e manter uma visão compartilhada de um sistema 
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de atenção à saúde passando por um melhoramento contínuo. É necessário 

substituir a série de acusações e justificações pelo esforço dirigido para o 

esclarecimento de metas, começando com esta hipótese: "A atenção à saúde é 

muito boa hoje, juntos pretendemos fazê-la ainda melhor" (NOVAES; PAGANINI, 

1992). 

 
A "transformação da qualidade" depende dos líderes; a primeira tarefa 

dos líderes é o esclarecimento da missão; a segunda, um compromisso com as 

mudanças. Ambas requerem liderança. Somente os executivos de nível mais 

elevado podem mobilizar os recursos de tempo e dinheiro exigidos para que a 

organização aprenda novas habilidades. Somente eles podem estrategicamente 

mudar as culturas organizacionais (BERWICK; GODFREY; ROESSNER, 1995). 

 

Os líderes planejam as mudanças, selecionam os métodos e integram 

a agenda da qualidade à estratégia corporativa global. A melhoria da qualidade pode 

brotar do nível administrativo médio, mas somente os líderes podem ajudá-lo a criar 

raízes para a empresa inteira (BERWICK; GODFREY; ROESSNER, 1995). 

 

É o líder que identifica as necessidades e desejos de cada funcionário 

e utiliza estratégias motivacionais a cada pessoa e situação. É ainda o líder, o 

modelo ou exemplo a ser seguido, aquele que escuta, oferece apoio e estímulo aos 

funcionários desmotivados. Incumbe ainda à liderança promover o comportamento 

ético e a responsabilidade de todos e de cada um perante a sociedade (BESSIE 

MARQUIS; HUSTON, 1999). 

 
Vários autores tratam da influência exercida pela liderança. Koontz e 

O`Donnel (apud HERSEY; BLANCHARD, 1986, p.104), afirmam que a liderança 

consiste em influenciar pessoas para a realização de um objetivo comum. 

 

Para Kotter (2000), a liderança é um processo, não um talento, e a 

confusão feita entre executivo de alto nível e líder só aumenta as dificuldades para 

melhor compreender o tema. Para este autor, há escassez de líderes empresariais 

autênticos no mundo. Ainda de acordo com Kotter, nascem líderes gerenciando 
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pessoas, enquanto outros aprendem a desenvolver sua capacidade de liderança ao 

longo de décadas . 

 

A liderança integrada é baseada em valor, orientada para relações 

colaborativas, integração estratégica, melhoria de processos e auto-gestão, baseada 

na responsabilidade e no consenso entre as pessoas que a formam. Na base de 

tudo isso está o poder da informação e do conhecimento das pessoas. Este é o 

ponto a partir do qual a gerência tradicional se transforma paulatinamente em 

liderança democrática e incentivadora (CLOKE; GOLDSMITH, 2002). 

 

 

VI4 Comunicação 
 

O papel da comunicação no Programa de Acreditação Hospitalar 
 

A comunicação é muito importante para o sucesso do Programa de 

Acreditação Hospitalar. Precisa ser bem trabalhada, pois toda comunicação provoca 

reação. Os serviços oferecidos passam a constituir o diferencial de mercado. A 

conscientização para a qualidade do relacionamento das pessoas e para o sucesso 

do Programa de Acreditação é fundamental. A comunicação é essencial para o bem-

estar do homem; precisamos saber o quanto estamos sendo compreendidos porque 

isto nos integra ao grupo. Daí a necessidade de adequar a mensagem ao receptor, 

pois, mesmo a mais simples, poderá ser compreendida de forma diferente por 

diferentes pessoas. Se soubermos respeitar as diferenças individuais dos nossos 

clientes, estaremos passando por um processo de mudança e de ajustamento, 

aprendendo a conviver com as nossas próprias diferenças (BESSIE MARQUIS; 

HUSTON, 1999). 

 

A comunicação constitui o elemento central das atividades de 

administração, perpassando por todas as fases deste processo administrativo. No 

âmbito organizacional, a comunicação deve ser sistêmica, contínua totalmente 

integrada à estrutura organizacional, estimulando uma troca de pontos de vista, 

perspectivas e idéias (BESSIE MARQUIS; HUSTON, 1999). Para estes autores, a 

comunicação é um dos fatores mais importantes na liderança a comunicação entre o 
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líder e seu grupo, e entre os membros deste grupo, sendo necessária à continuidade 

e produtividade. É responsabilidade do líder a criação de uma equipe coesa, de 

modo a atingir as metas organizacionais. Assim, para que o Hospital seja certificado 

de algo, cabe aos líderes a articulação do assunto, de modo que todos os 

funcionários não se confundam acerca das prioridades da instituição. 

 

Bessie Marquis e Huston (1999) esclarecem que também faz parte da 

comunicação um clima interno e externo. O clima interno inclui valores, sentimentos, 

temperamento e níveis de interesse do emitente e do receptor. Condições climáticas, 

temperatura, momento e clima da organização em si são parte da atmosfera externa. 

 

É importante lembrar que a avaliação do clima externo costuma ser 

mais fácil do que a do interno. Ou seja, os receptores só podem se comunicar se a 

mensagem for compatível com suas expectativas. Conseqüentemente, uma 

comunicação eficaz requer que o emissor determine aquilo que os receptores vêem 

e escutam (BESSIE MARQUIS; HUSTON, 1999). 

 

O diálogo entre clientes e provedores da atenção à saúde precisa ser 

aberto e mantido cuidadosamente. Com o incentivo de melhorar a qualidade, a 

ameaça de se abastecerem em outro local é insignificante, em comparação com a 

certeza de um relacionamento em longo prazo. A qualidade da comunicação 

melhora na medida em que as pessoas servidas (clientes) e aquelas que as servem 

(os provedores) dedicam tempo para se ouvirem mutuamente e desfazer eventuais 

mal-entendidos (NOVAES; PAGANINI, 1992). 

 

Para minimizar situações de ressentimento, discórdia ou conflito, as 

mudanças devem ser amplamente divulgadas; as programações operacionais são 

os pontos de referência para a comunicação: devem ser amplamente distribuídos, de 

acordo com seu conteúdo, a todos os serviços ou departamentos do hospital. Ser 

recomendado aos chefes, deve ser recomendado que realizem reuniões de grupo 

freqüentemente e que discutam abertamente as novas rotinas e procedimentos 

(NOVAES; PAGANINI, 1992). 
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A comunicação constitui um dos elementos essenciais no processo de 

criação, transmissão e cristalização do universo simbólico de uma organização. 

 

Fleury et al. (1996) consideram o mapeamento do sistema de 

comunicações, bem como os meios, instrumentos, veículos, e a relação entre quem 

se comunica fundamentais para a apreensão deste universo simbólico. 

Considerando que: 

 
Entre os meios de comunicação é preciso identificar tanto os meios 

formais orais (contatos diretos, reuniões, telefonemas) e escritos 

(jornais, circulares, memorandos) como os meios informais, como por 

exemplo a chamada “rádio peão”. O mapeamento dos meios possibilita 

o desvendar das relações entre categorias, grupos e áreas da 

organização (FLEURY et al. 1996, p.24). 

 

A gestão mais moderna da força de trabalho pressupõe a introdução 

de novos canais de comunicação entre a empresa e os empregados, substituindo as 

tradicionais caixinhas de sugestões. São tentativas de melhorar o sistema de 

comunicação. Levar mais informações aos empregados e receber suas opiniões, 

sugestões e reivindicações, é um caminho para reforçar e, em certos casos, 

modificar os padrões culturais da empresa (HENRY, 1996). 

 

Bowdch e Buono, 2002 p.80, afirmam que dentro de um contexto 

empresarial, a importância da comunicação é demonstrada pelo fato de que os 

gerentes passam mais de 75% do tempo se comunicando. Revela ainda que mais 

de 80% dos problemas de uma empresa são provocados por falhas na 

comunicação. Jornais, murais, videoconferências, e-mails, intranet, extranet e 

internet são excelentes recursos de comunicação.  

 

Para Bessie e Huston, 1999 p.339, afirma que o verdadeiro veículo é o 

indivíduo, as pessoas e os líderes. Gasta-se muito dinheiro em veículos de 

comunicação impressa e virtual, e quase nada no "veículo humano". Os espaços 

vazios deixados pela comunicação institucional são ocupados por boatos e fofocas 

que tiram a energia das pessoas. Perde-se muito tempo querendo saber coisas do 
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próprio trabalho – para fazer melhor – ou sobre o próximo dono da empresa que 

pode ameaçar os empregos  

 

Freias (1997), considera que a comunicação  estratégica e é através 

dela que se conhece a cultura organizacional. 

 

Quando a comunicação não está presente, as pessoas enchem suas 

mentes com fantasmas, desviando a atenção do que realmente importa. A 

comunicação, quando bem trabalhada, é um fator por excelência de produtividade.  

 
 
 

VI5 - Relações interpessoais 

 
Influência do relacionamento interpessoal no Programa de 

Acreditação Hospitalar  
 

A base do trabalho dos profissionais na área da saúde são as relações 

interpessoais que se estabelecem tanto entre o profissional e pacientes / familiares, 

como entre a equipe interdisciplinar. 

 

A conscientização para a qualidade do relacionamento das pessoas é 

fundamental para o Programa de Acreditação Hospitalar.  

 

Para Paladini (2004 p.151) 

Relacionamento humano. A essência desta função é a capacidade 
do gerente em garantir, de todos os funcionários da organização, 
mais do que adesão aos programas da qualidade: o que se quer é 
seu esforço e empenho para produzir qualidade em todas as suas 
atividades. E isso apesar das diferenças entre as pessoas, grupos, 
situações e contextos. É necessário, aqui, diferenciar o que 
significa integrar pessoas em esforços coletivos de ingerência 
indevida em setores, funções ou mesmos hábitos e diretrizes 
pessoais de ação. 

 

O paradigma gerencial preconizado pela gestão da qualidade sustenta-

se na convicção de que o potencial humano representa o recurso estratégico da 
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organização, o diferencial necessário para o desenvolvimento institucional e o pleno 

atendimento da sua missão. Sendo assim, é imprescindível envolver as pessoas que 

compõem a organização, buscando comprometê-las e estimulá-las visando o 

alcance dos objetivos e metas institucionais (BRASIL, 1997a). 

 
É importante ressaltar que os programas de melhoria da qualidade 

transitam necessariamente pela mudança cultural, seu espaço concreto de atuação 

é exatamente junto às pessoas - suas atitudes, seus comportamentos e seus 

valores, tornando essenciais os mecanismos de envolvimento e de participação, que 

favorecem o engajamento, o convencimento e o compromisso com o processo de 

acreditação (BRASIL, 1997c). 

 

Os brasileiros valorizam muito as relações pessoais no trabalho, 

considerando que os relacionamentos, ainda que profissionais, são movidos pela 

emoção; assim, as relações interpessoais têm sido objeto de maior interesse e 

investimento, acreditando-se, cada vez mais, que são as atitudes, a postura e a 

forma de agir que, na prática, fazem a diferença. Os profissionais estão ficando 

muito parecidos, do ponto de vista técnico; o que vai diferenciar mesmo um 

profissional do outro é a pessoa que cada um é. Neste contexto se compreende que 

quem você é, como pessoa, e não como profissional, expressa o modo como se 

empenhará no trabalho e pelo trabalho. 

 

Este é um alerta importante, pois a maioria das empresas considera 

que, para manter-se no mercado, são suficientes o conhecimento, a tecnologia e a 

habilidade, quando na verdade o diferencial é representado pelas pessoas que, com 

qualidade, prestam atendimento. Atualmente, são fontes essenciais para o 

desempenho: atitudes, temperamento e maneira de relacionar-se e de liderar 

pessoas. 

 
A análise desses conceitos poderá ajudar a compreender as razões da 

descontinuidade do Programa de Acreditação Hospitalar no HR, no Recife. 

 

Muito tem sido falado e escrito sobre a qualidade em serviços de saúde 

no Brasil. Além da literatura especializada sobre o tema, praticamente todos os dias  
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nos deparamos com matérias em jornais, revistas, rádio, televisão e mesmo em 

conversas informais, sobre casos de pessoas que não foram atendidas. Pessoas 

que morreram, tiveram seqüelas pela falta de atendimento médico ou mesmo que 

foram mal atendidas e até as que foram atendidas e não tiveram seus problemas 

resolvidos. O que não deixa de ser um quadro paradoxal: grandes e incontestáveis 

avanços tecnológicos em benefício do ser humano, por um lado, e, por outro, uma 

sensação de crise permanente, com atendimento inadequado, insuficiente e, pior, 

oferecido sem eqüidade.  

 

Com base neste referencial teórico que incorpora cinco variáveis 

independentes, poder-se-á identificar e compreender as causas da descontinuidade 

do Programa de Acreditação Hospitalar no HR, no Recife. 

 

 

 
2.2 Quadro metodológico 
 

Tipo de Pesquisa 
 
Exploratória, na medida em que procurar-se-á descrever os 

procedimentos metodológicos do Programa de Acreditação Hospitalar. 

 
Descritiva, porque visa descrever percepções, expectativas e 

sugestões dos clientes internos (funcionários), como também dos que 

desempenham funções gerenciais. 

 
Quanto aos meios de investigação, serão constituídos por: pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. Bibliográfica, para a fundamentação teórico-

metodológica do trabalho, cobrindo os seguintes assuntos: Programa de Qualidade 

Acreditação Hospitalar; estudos organizacionais; elementos de comportamento 

organizacional; teorias da administração, cultura e poder nas organizações; gestão 

de pessoas; e gestão da qualidade. Investigação documental, a partir de pesquisa 

em documentos internos do hospital inerentes ao objeto de estudo. A pesquisa de 
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campo coletou dados primários no HR e aplicou questionário com vinte e uma 

perguntas fechadas e uma aberta, totalizando vinte e duas questões. O público-alvo 

foi constituída por funcionários à época da mobilização e implantação do PAH – 

2001 a 2004. 

 

Local do estudo 
 
O estudo foi realizado no Hospital da Restauração, situado na Avenida 

Agamenon Magalhães, s/n, Recife, PE. 

 
População e amostra 
 
Foram entrevistados: a equipe diretiva, os chefes de serviços, os 

supervisores de setores, os membros das comissões internas e os funcionários dos 

diversos setores que estavam no HR no período de 2001 a 2004. 

 
Técnica de procedimentos de coleta de dados 
 
Entrevista semi-estruturada, com perguntas abertas e fechadas. 

Análise documental, de acordo com o roteiro da pesquisa. 
 
 
Análise dos dados 
 
Para análise dos dados foram obtidas distribuições absolutas e 

percentuais uni e bivariadas (técnicas de Estatística Descritiva) e utilizado o teste 

Qui-quadrado de independência, incluindo o valor do Odds Ratio (OR) ou Razão das 

Chances para os cruzamentos bivariados com duas categorias na variável resposta.  

 

O nível de significância utilizado na decisão dos testes estatísticos foi 

de 5% (0,05).  

 

Os dados foram digitados na planilha Excel e o “software” utilizado 

para a obtenção dos cálculos estatísticos foi o SAS (Statistical Analysis System) na 

versão 8. 
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Apresentação dos dados 
 
Os dados estão sendo apresentados através de gráficos, tabelas e 

quadros. 

 
 
Aspectos éticos da pesquisa 
 

O Projeto de Pesquisa foi registrado no Conesp e submetido à Comissão de Ética 

em Ensino e Pesquisa do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital da 

Restauração. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 – Hospital da Restauração: Um 
olhar para o social 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Só uma vida dedicada aos outros merece

ser vivida. 

 
Einstein 
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4.1. Breve histórico do Hospital da Restauração19 
 

O Hospital da Restauração, antes denominado Hospital do Pronto 

Socorro do Recife (HPS), teve sua construção idealizada no Governo de Agamenon 

Magalhães, em 1952. A construção foi iniciada e finalizada no Governo Paulo 

Guerra, em 1965. Foi inaugurado em 28 de janeiro de 1967, por Paulo Guerra, 

porém, somente começou a funcionar dois anos depois. Tinha como missão 

solucionar um problema vigente na época: a carência de assistência médico-

hospitalar no Estado. 

 

Recebeu este nome, Hospital da Restauração, em homenagem às 

reações nativistas que expulsavam definitivamente os holandeses do Brasil; a idéia 

era que o hospital representaria um monumento à restauração pernambucana. 

 

Os atendimentos realizados nesse hospital eram financiados por uma 

autarquia, juntamente com o Governo do Estado, tendo por clientela a população do 

Recife e de todo o Estado. Contudo, o que se entendia por “toda a população do 

Recife”, se restringia à assistência das pessoas seguradas pelo antigo Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS).  

 

No final dos anos 70, ocorreu a falência dos serviços da Previdência 

Social, favorecendo o crescimento do movimento sanitário, cujo objetivo era a 

democratização e a institucionalização de um novo sistema de saúde. Nesse 

momento, a assistência à saúde ganhava outros rumos, saindo do modelo médico 

assistencial privatizado e caminhando para a democratização da assistência com 

ênfase no atendimento ambulatorial e nas ações básicas de saúde. 

 

Em 1972, o HR foi vinculado à Faculdade Estadual de Pernambuco 

(Fesp) que implantou a Residência Médica e várias outras especialidades (Clínica 

Médica, Pediátrica, Traumatológica, Cirurgia Vascular, entre outras). Foi reconhecido 

pelo Ministério da Educação e Desportos como Hospital de Ensino, em 1993. 

                                                 
19 Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 
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Devido à criação e implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

todos os serviços públicos de saúde passaram a atender indiscriminadamente a 

população. Desse modo, o HR teve seu atendimento ampliado para toda a 

população. 

 

4.2 O Hospital da Restauração, hoje20 

 

O HR se caracteriza por ser um hospital geral  de grande porte, visto 

que detém elevada densidade tecnológica,  considerado o maior do Nordeste, e  

referência no atendimento a pacientes politraumatizados. Tem as seguintes 

especialidades: Clínicas Cirúrgicas e Médicas, Unidades Intensivas (UTIs), Centro 

de Tratamento de Queimados (CTQs), os quais prestam atendimentos a adultos e 

crianças. As clínicas cirúrgicas: Geral, Neurológica, Vascular, Traumatológica, 

Ortopédica, Plástica e Pediátrica. Enquanto as clínicas médicas são: Neurológica, 

Pediátrica, Médica, Bucomaxilofacial, Urológica e Oftalmológica. 

 

A instituição é administrada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e 

tem por finalidade: 

• Desenvolver ações que visem a promoção, recuperação e 

reabilitação da saúde à população do Estado. 

• Proporcionar treinamento e aperfeiçoamento a médicos, 

enfermeiros e outros profissionais de saúde pública, bem 

como estudantes das referidas áreas. 

• Servir de campo de pesquisa e proporcionar meios, visando 

esse objetivo. 

 

O HR conta com 2.628 funcionários e 517 leitos. Atende cerca de 600 

pessoas por dia, nas Emergências Geral, Pediátrica e Traumatológica e seu 

atendimento mensal é em torno de 48.000 pacientes. Nos últimos três anos, a 

                                                 
20 Fonte: Texto produzido a partir de consultas documentais do Hospital da Restauração. 
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unidade recebeu reforço de 382 novos funcionários, entre médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem e técnicos em radiologia. 

 

Após uma reforma geral, realizada em junho de 2002, o hospital 

encontra-se pronto para oferecer um melhor serviço à população. A Unidade de 

Terapia Intensiva de adulto passou de seis para treze leitos. No Bloco Cirúrgico, o 

número de salas foi duplicado de sete para cartoze, ampliando a quantidade de 

cirurgias mensais de 800 para 1600, entre eletivas e de urgência. 

 

Referência, também, ao paciente queimado, o HR teve a Unidade de 

Tratamento de Queimados reformada, tendo o número de leitos sido ampliado de 30 

para 40. 

 

O HR se tornou referência em assistência de urgência e emergência 

para a população do Estado. Isso faz com que as pessoas procurem este serviço 

como primeira escolha, mesmo em casos de atendimento primário ou secundário, 

que poderiam ser resolvidos nos centros de saúde e postos de saúde da família.  

Esta característica gera um aumento da demanda por seus serviços. Assim, os 

recursos humanos e os leitos não são suficientes para atender a todos, resultando 

em diminuição da qualidade da assistência e, também, em estresse elevado dos 

profissionais que lá atuam. 

 

 

4.3. O Papel Social do Hospital da Restauração e o 
compromisso com a Qualidade21. 

 

O HR atende a população do Grande Recife, municípios do Estado de 

Pernambuco e estados circunvizinhos, dispendendo o máximo de esforço para 

cumprir as diretrizes do SUS, contando com mínimas condições estruturais, 

materiais e recursos humanos.  

                                                 
21 Texto produzido a partir de consultas documentais do Hospital da Restauração. 



Ribeiro, Nara Rúbia C. A descontinuidade do Programa de Acreditação Hospitalar no Hospital da Restauração  .  .  . 
 Hospital da Restauração: um olhar para o social.

 

 

72

O perfil do novo usuário, na condição de consumidor, mudou bastante: 

o cliente desenvolveu o senso de utilidade e de qualidade, exigindo presteza, 

segurança técnica e assistencial.  Uma nova postura da instituição hospitalar se faz 

necessária. 

O novo padrão de exigência dos clientes impôs a reorganização de 

estruturas, adoção de novos métodos e, principalmente, criação de novos serviços, 

com inovações e renovações, visando oferecer serviços de forma integral, 

personalizados e devidamente qualificados. Para isso, é mister que se desenvolvam 

e se integrem ao produto os seguintes diferenciais: 

• Qualidade assistencial dos serviços ofertados; 

• Assistência integral e multidisciplinar; 

• Confiabilidade, segurança técnica e presteza; 

• Acessibilidade e facilidade ao consumidor; 

• Completo serviço de atendimento e informações aos usuários; 

• Conforto nas unidades médicas hospitalares;  

• Marketing de relacionamento com os usuários/consumidores e 

clientes. 

 

Missão do Hospital da Restauração22 

 

A missão que o HR se propõe cumprir está alicerçada em 3 pontos-

chave: 

 
 

• Ser um hospital de referência em neurocirurgia, neurologia, 

queimados, intoxicações e no atendimento de emergência aos 

politraumatizados. 
 

• Prestar assistência de alta complexidade nas especialidades de 

clínica  médica,  cirurgia geral, pediatria clínica e cirúrgica, 

                                                 
22 Fonte: Material produzido pelo Comitê de Qualidade do HR 2004. 
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traumato-ortopedia e cirurgia vascular periférica para a população 

do Estado de Pernambuco. 
 

• Ser um centro formador de recursos humanos para o setor de 

saúde. 
 
 
Visão do Hospital da Restauração23 
 

Atingir o nível máximo de qualidade pelos critérios da Acreditação 

Hospitalar do Ministério da Saúde é o propósito que o HR se propõe alcançar. 

Mudanças estão sendo realizadas no Sistema de Saúde do Estado de 

Pernambuco, com o objetivo de buscar uma melhor qualidade no atendimento 

hospitalar. Para isto, as experiências dos diversos hospitais brasileiros que 

conseguiram o certificado de Acreditado têm fornecido um modelo comparativo para 

os hospitais da Região Nordeste.  

Embora Recife seja o terceiro pólo médico do País em número de 

leitos, a cidade ainda não conquistou o certificado de qualidade em Acreditação 

Hospitalar24, tanto na rede pública quanto na privada. Na Região Nordeste apenas 

os Estados da Bahia, Paraíba e Ceará têm hospitais Acreditados e Acreditados 

Pleno, até o presente, mas ainda não dispõem de hospitais Acreditados com 

Excelência. Identificam-se algumas iniciativas de pesquisas e trabalhos de análise 

do PAH, no Brasil, contextualizadas nas experiências a partir dos anos 90, 

atribuindo-se a dinâmica das reformas do Estado Nacional como uma busca do 

processo de qualidade para os Serviços Públicos. Sendo a “Qualidade” a variável 

determinante deste processo, buscam-se as peculiaridades nacionais e regionais de 

mudanças de acordo com as características ou tendências específicas locais 

(FLEURY, 1996). 

 
                                                 
23 Fonte: Material produzido pelo Comitê de Qualidade do HR 2004. 
24 Quanto aos resultados, os hospitais poderão apresentar-se como: 

Não acreditado - não atendimento aos níveis mínimos exigidos; Acreditado – acreditação no nível 1; 
Acreditado Pleno – acreditado no nível 2; Acreditado com excelência – acreditação no nível 3. 
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Quadro 1 - Distribuição dos hospitais acreditados nos estados brasileiros, por nível 

de complexidade, segundo a região, 2006 

Número de Serviços Hospitalares  
Acreditados 

Total Região 
(N  -  %) 

Estado  

AC AC  P AC  E  
Sudeste  São Paulo 12 17 01 30 
39/52 (75,0%) Rio de Janeiro 01 01 -- 02 
 Espírito Santo 01 --- --- 01 
 Minas  Gerais 01 01 04 06 

 
Sul Rio Grande do Sul 02 01 -- 03 
05/52 (9,6%) Paraná --- 01 -- 01 

 Santa Catarina -- 01 -- 01 
 

Centro Oeste 
03/52 (5,8%) 
 

Brasília 02 01 -- 03 

Nordeste Ceará 01 -- -- 01 
05/52 (9,6%) Paraíba -- 01 -- 01 
 Sergipe 01 -- -- 01 
 Bahia 01 01 -- 02 
TOTAL 22 25 05 52 

Fonte: ONA – Organização Nacional de Acreditação 
AC = Acreditada 
AC P = Acreditada Pleno 
AC E = Acreditada com Excelência 
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Gráfico  1 - Distribuição  dos  hospitais  acreditados  nas regiões  brasileiras 
segundo os níveis  de  acreditação,  2006. 

Região*

N 

AC = Acreditada 

AC P= Acreditada Pleno 

AC E= Acreditada com Excelência 

* N = 52 

Fonte: ONA – Organização Nacional de Acreditação
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Figura 1 – Distribuição  dos  hospitais  acreditados  no  Brasil, 2006. 

Fonte: Elaboração  própria 
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A visão do HR reforça a importância deste estudo. O PAH é um 

propósito do HR, por entender que a “qualidade dos serviços” é indispensável para a 

organização manter-se competitiva e poder atender as diretrizes do SUS, prestando 

serviços com eqüidade, integralidade, universalidade e qualidade.  

 

Este estudo tem como foco identificar as causas da descontinuidade do 

PAH, vez que a qualidade em serviços é um compromisso ético de todos e, em 

especial, dos gestores para com os usuários (clientes externos) e para com os 

funcionários (clientes internos). 

 

Este hospital tem relevante papel social, não apenas na prestação de 

serviços à comunidade, mas com o bem-estar dos seus colaboradores, parceiros, 

fornecedores e empreendedores. Há necessidade de investimentos concretos neste 

processo de melhoria contínua da qualidade para que sua missão seja cumprida. 

Para atender a Missão há que se ressaltar as responsabilidades sociais – sejam as 

de uma empresa, de um hospital ou de uma universidade – que podem se originar 

nas repercussões sociais provocadas pela instituição. Podem também surgir como 

problemas da própria sociedade. O HR tenta atender as duas demandas. 

 

Para Drucker (1998), a organização moderna existe para favorecer 

algum serviço específico à sociedade. 

 

Quando se pensa no papel social do hospital público, logo nos 

reportamos à atuação dos profissionais de saúde. Entende-se que estes 

funcionários, clientes internos, enfrentam uma crise em relação às condições de 

trabalho, incluindo o nível de satisfação com a instituição, o nível salarial e a carreira 

profissional, bem como a expressiva carência de recursos técnicos e materiais. 

Acrescente-se, ainda, a própria situação do usuário, cliente externo, usualmente em 

péssimas condições de vida. São fatores que dificultam o cumprimento da missão e, 

conseqüentemente, comprometem o papel social do Hospital, a razão da sua 

existência. 

 

Este cenário reforça a necessidade de investir na qualidade da 

assistência, responsabilidade de todos, da qual ninguém pode se furtar, pois o 
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cliente tem direito à qualidade e esta tem de ser entendida desde o conforto, o 

silêncio, as informações e a rapidez nos serviços que lhe são prestados, à qualidade 

do diagnóstico, do tratamento, da administração dos medicamentos, da roupa, da 

alimentação, da iluminação, da ventilação, da limpeza e da comunicação. Todos 

esses serviços devem ser prestados de forma a superar as necessidades dos 

clientes.  

 

De acordo com Mezomo (1992), chegou a hora do cliente ser 

respeitado como a razão de ser do hospital: nada que o agrida poderá jamais ser 

aceito. Concordo com o autor quando afirma que o compromisso com a qualidade 

deve ser um hábito constante e indelével da administração superior. 

 

Remontando ao final dos anos 80 e início dos 90, vale lembrar a Nova 

Constituição Federal de 1988, que inscreveu a saúde entre os direitos sociais, 

reconhecendo-a como direito de cidadania estendido a todos os brasileiros. Em 

1990, ano da regulamentação do Sistema Único de Saúde – SUS, por intermédio da 

Lei Orgânica da Saúde, iniciava-se uma reforma sanitária de grande envergadura, 

definida a partir dos seguintes princípios fundamentais:  

• Universalidade da cobertura; 

• Atendimento integral; 

• Eqüidade; 

• Descentralização dos serviços para os estados e municípios 

também participantes do financiamento para as ações; 

• Participação complementar do setor privado na oferta de 

serviços; 

• Equilíbrio entre as ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde; 

• Participação comunitária e controle social por meio dos 

Conselhos Municipais.  

 

O SUS tem, como objetivo, a saúde como um todo, que deve ser 

garantida por políticas públicas e sociais que reduzem os riscos e asseguram melhor 

qualidade de vida. Dada a existência de recursos sempre limitados, o objetivo da 
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gestão é garantir um melhor atendimento ao cidadão através de um controle mais 

adequado do Sistema, que garanta  menores custos  e melhor  qualidade dos 

serviços. 

 

Para alcançar esse controle, a reforma optou pela seguinte estratégia: 

• Descentralização, com maior clareza na definição das  atribuições  

e poder  de decisão  das  diferentes  esferas de governo; 

• Montagem de um Sistema de Atendimento de Saúde de Referência 

Ambulatorial e Hospitalar; 

• Montagem de um Sistema de Informação em Saúde, visando 

acompanhar os resultados das ações, com capacidade de controlar 

as despesas, gerir indicadores para a vigilância epidemiológica, 

avaliar a qualidade e medir os resultados alcançados.    

 

A Nova Constituição formulou um novo conceito de saúde, assim 

expresso, em seu artigo 196: 

 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(BRASIL, 1998, p.136-137). 

 

Este novo significado de saúde passou a exigir novas práticas dos 

serviços de saúde porque, ao ampliar o conceito anterior, tornou necessária uma 

mudança na organização e nas formas de prestação destes serviços. 

 

Este conceito de saúde tem sido considerado um avanço para o setor, 

na medida em que leva em consideração não só as causas biológicas da doença, 

como o ataque por agentes agressores do organismo, como os vírus, bactérias, 

fungos, entre outros, mas, também, as causas sociais: a falta de saneamento  

básico, a fome,  a falta  de escolarização, enfim, todas as causas determinantes das 

condições  de vida e trabalho  da  população. 

 

As unidades hospitalares, independente do nível de complexidade, 

tiveram seu papel definido na Lei Orgânica da Saúde nº. 8080, de 1990, que 
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estabelece as competências para a gestão de recursos humanos, financeiros e 

materiais para o setor saúde.  

 

O SUS é um sistema único porque segue a mesma doutrina e os 

mesmos princípios organizacionais em todo o território nacional, sob a 

responsabilidade das três esferas do governo: Federal, Estadual e Municipal. Como 

lembra Pain (1999, p.473-487), sistema é um conjunto de ações, serviços e 

unidades que se integram visando às atividades de promoção, proteção e 

recuperação da saúde (PAIN, 1999). 

 

Os princípios doutrinários do SUS estão baseados nos preceitos 

constitucionais e são os seguintes: universalidade, eqüidade e integralidade. 

 

Universalidade – garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a 

todo e qualquer serviço de saúde, seja ele público ou contratado pelo 

Poder Público. 

 

Eqüidade – garantia de acesso de qualquer pessoa, em igualdade de 

condições, aos diferentes níveis de complexidade do Sistema, de 

acordo com a necessidade que o caso requeira. Assim como a garantia 

de que as ações coletivas serão dirigidas por prioridades ampla e 

publicamente reconhecidas; 

 

Integralidade – refere-se tanto ao homem quanto ao sistema de 

saúde, reconhecendo-se que cada qual se constitui numa totalidade. 

Assim, cada pessoa constitui um todo indivisível e é membro de uma 

comunidade; as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 

da mesma forma se constituem em um todo, não podendo ser 

compartimentalizadas; as unidades constitutivas do sistema configuram 

também um todo indivisível, capaz de prestar assistência integral. 

 

Segundo Albuquerque (1995), a construção de um SUS que garanta ao 

usuário o cumprimento dos três preceitos constitucionais depende 

fundamentalmente dos trabalhadores que integram o Sistema. 



Ribeiro, Nara Rúbia C. A descontinuidade do Programa de Acreditação Hospitalar no Hospital da Restauração  .  .  . 
 Hospital da Restauração: um olhar para o social.

 

 

81

Pain (1999)  entende que o processo de trabalho nas organizações de 

Saúde é bastante variável e complexo, quer pelo seu caráter multidisciplinar, 

envolvendo profissionais de diferentes categorias e com uma grande diversidade de 

especializações, quer pelo seu caráter individualizado, requerendo, para cada caso, 

a análise de diversos aspectos para a tomada de uma decisão ou conduta 

específica. 

 

O caráter emergencial e inadiável do serviço de saúde torna ainda 

mais complexo o processo de trabalho, aumentando a dependência do usuário e 

permitindo pouca tolerância ao erro. 

 

A especialização nas organizações de saúde aumenta a 

interdependência entre as atividades de diferentes profissionais, incentivando o 

trabalho em equipe. 

 

Estas organizações possuem diversas linhas de autoridade, 

dificultando a coordenação do trabalho, ocorrendo desde os níveis gerenciais até os 

operacionais. Outra linha de análise das organizações de saúde é aquela que 

aponta para os diferentes interesses que convivem nessas organizações, tornando 

complexo o processo gerencial. 

 

São significativas as mudanças na história humana. Drucker (2002, 

p.15),  um dos maiores pensadores de administração da atualidade, afirma que:  
Em alguns séculos, quando a história de nossos dias for escrita com 
uma perspectiva de longo prazo, é provável que o fato mais 
importante que os historiadores destaquem não seja a tecnologia, 
nem a internet, nem o comércio eletrônico. Será uma mudança sem 
precedentes da condição humana. Pela primeira vez, literalmente, 
um número substancial e crescente de pessoas tem escolhas. Pela 
primeira vez, elas gerenciam a si mesmas. E a sociedade está 
despreparada para isso. 

 

O ativo mais valioso da empresa do século XX foi seu equipamento de 

produção. No século XXI, todavia, o ativo mais valioso da empresa serão os 

trabalhadores, o conhecimento e sua produtividade. 
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Hoje, vivemos na Era do Trabalhador do Conhecimento, mas 

operamos nossas organizações segundo o modelo controlador da Era Industrial, em 

que se suprimia o desabrochar do potencial humano. Segundo Drucker(2002, p.15): 

“Por mais fundamental para o ser humano que tenha sido o trabalho, seu estudo 

organizado só se iniciou nas últimas décadas do século dezenove”. 

 

Taylor (apud DRUCKER, 2002 p.211-212)  
Mesmo sendo o pai da ciência do trabalho, Taylor na verdade só 
lançou os primeiros alicerces. Pouco, se acrescentou a eles desde 
se sua morte, em 191525. Ao trabalhador se dispensou menos 
atenção ainda – e ao trabalhador intelectual quase nenhuma. Os 
estudos sistemáticos têm-se limitado a alguns aspectos do 
trabalhar. 

 

Para Drucker (2002, p.15), “O trabalho constitui um prolongamento da 

personalidade, realização, e é uma das maneiras pela qual a pessoa se define, 

mede seu valor e sua humanidade”. 

 

4.3.1 Compromisso com a Qualidade 

 
Alguns hospitais públicos no Brasil conseguiram implantar efetivamente o Programa 

de Qualidade e, a partir daí, obter um bom desempenho. Entende-se por qualidade, 

segundo Crosby (1990), a “conformidade com os requisitos” e não “bondade” ou 

“elegância”, pois estes são conceitos subjetivos que mais confundem do que 

esclarecem. Para o autor, se não houver exigências claras, a qualidade torna-se 

algo subjetivo ou até mesmo sem sentido. E é por isso que Crosby  relaciona a 

qualidade a um Stardard26 porque, uma vez definido, ele acaba com as diversas 

imperfeições e começa a produção (ou serviços) de alta qualidade (CROSBY, 1990). 

 

Para Borba (2003), na área da saúde, a qualidade se mede pela 

satisfação do cliente e acreditação dos serviços. O que satisfaz os clientes é a 

                                                 
25 TAYLOR, Frederick W. Apresenta-se como o primeiro homem da história a estudar e analisar 

sistematicamente o trabalho. ”Administração Científica” ou “Direção Científica ”constituiu um fator básico 
para o enorme aumento da riqueza nos últimos setenta e cinco anos.  

26 Stardard - Entende-se por “zero defeito”, ou seja, “fazer a coisa certa já da primeira vez”, e melhor na seguinte. 
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percepção de qualidade. Quando esta visão é limitada, restringe o sistema da 

melhoria e suprime a inovação nos processos de trabalho. 

 

4.3.2 Qualidade no Relacionamento e na Assistência em Saúde 
 

A Qualidade é o fator fundamental de fortalecimento da lealdade dos 

clientes, indo ao encontro das expectativas; deve acompanhar cada serviço e ser 

colocada à disposição da clientela, especialmente em se tratando de saúde. 

 

Kotler (1999) considerar a relevância de um bom programa de 

qualidade de serviços e produtos como o fator mais importante no marketing de 

relacionamento para a conquista da fidelidade dos clientes. 

 

Para Boone e Kuntz (apud Borba 2004, p.159) 
Qualidade descreve o grau de excelência ou superioridade de 
mercadorias e serviços de uma empresa. É um termo 
abrangente que envolve, simultaneamente, características 
tangíveis e intangíveis de uma mercadoria ou serviço. Em 
sentido técnico, qualidade pode referir-se a aspectos físicos, 
como durabilidade e segurança, incluindo também o 
componente intangível da satisfação do cliente, a capacidade de 
uma mercadoria ou serviço de atender ou exercer as 
necessidades e expectativas do comprador. A verdadeira 
mensuração da qualidade se dá quando um empreendimento 
satisfaz seus clientes. 

 

Segundo Crosby (1990), “o grande obstáculo à compreensão do 

conceito da qualidade reside no fato de que todos pensam que sabem o que é”. 

Entretanto, a qualidade deve ser compreendida como a capacidade de um conjunto 

completo de características inerentes ao serviço, sistema ou processo, atender aos 

requisitos do cliente e de outras partes interessadas, e que incorpora a própria 

finalidade da gestão. 

 

Como conclusão às leituras de Mezomo  (et al. apud BORBA, 2004, 

p.160), sobre conceito de qualidade, pode-se afirmar que um produto de qualidade é 

aquele que satisfaz a necessidade do usuário final, em custo, segurança, moral, 

atendimento e qualidade intrínseca. Qualidade nos serviços é até uma questão de 
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economia, porque os custos da não-qualidade são sempre maiores do que as 

despesas com qualidade que, na verdade, constituem excelentes investimentos. 

 

Segundo Mezomo (1992), já não basta produzir, é preciso produzir 

com qualidade para garantir e manter a competitividade e obter os resultados 

previstos ou planejados. 

 

Produzir com qualidade é o grande desafio que uma organização 

hospitalar deve-se propor e superar, se quiser obter o reconhecimento da 

comunidade. A qualidade não deve ser vista como uma simples decisão 

administrativa, mas como condição de sobrevivência das instituições. A filosofia da 

instituição deve estar direcionada a produzir serviços que ajudem as pessoas a viver 

melhor. Fornecer bens e serviços é a razão de ser de uma organização, 

principalmente uma instituição hospitalar em que o produto final é a melhoria 

contínua da recuperação da saúde do indivíduo. 

 

Para garantir a qualidade dos serviços, faz-se necessário o 

comprometimento de todos os colaboradores da organização; desde o Diretor até os 

parceiros e todos os clientes internos têm sua função e responsabilidade no 

processo de implantação da qualidade. 

 

Vale ressaltar também a necessidade de objetivos relativos a todos os 

recursos – recursos pessoais, recursos de capital, recursos de instalações e 

recursos físicos básicos – sua obtenção, utilização e produtividade. São necessários 

objetivos relativos à dimensão social da organização, às suas responsabilidades 

sociais e às repercussões sociais de sua atividade.  
Para Drucker (2002, p.15), os objetivos não constituem destino e, 

sim, um rumo que foi traçado. Não são ordens; são 

compromissos. Não determinam o futuro; são os meios pelos 

quais se mobilizam os recursos e as energias da empresa para a 

construção do futuro. 

 

Fica claro que os objetivos constituem compromissos de atuação 

através dos quais a empresa cumprirá sua missão, da mesma forma como 
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espressam os padrões pelos quais será medido o desempenho. A esse respeito, a 

Direção não tem escolha: precisa prever o futuro, tentar moldá-lo e equilibrar as 

metas em curto e longo prazo. 

 

Borba e Campos identificam alguns pontos fundamentais para a 

melhoria continuada das organizações de saúde: 

 
Ter o cliente em primeiro lugar; melhorar tudo e sempre; qualificar os 
processos; superar barreiras; inovar; ousar; renovar; e recriar; 
priorizar recursos e utilizá-los sempre melhor; ter visão estratégica do 
futuro; fortalecer talentos e recompensar recursos humanos; não 
aceitar a qualidade atual; e planejar, programar, avaliar, corrigir e 
reavaliar” (2003, p.72-73). 

 

Os autores prosseguem: 
Com estes argumentos e objetivos por unidades de serviço teremos 
a visão clara de maiores benefícios aos usuários, então valerá a 
pena prosseguir com modernidade, onde a instituição ganhará 
respeito dos seus clientes e os deixará satisfeitos, valorizará seus 
serviços e os seus parceiros, consolidando a fidelidade funcional; 
melhorará a produtividade; aumentará a competitividade; e receberá 
distinção. (BORBA; CAMPOS, 2003, p.72-73). 

 

 

A instituição de saúde deve ser administrada por uma gestão 

integrada, participativa, proativa, com abrangência holística, permitindo a sensação 

de conectividade e de interatividade com o todo, proporcionando uma visão 

abrangente do universo social e empresarial.   

 

Mezomo (1992), afirma que “o compromisso com a qualidade deve ser 

um hábito constante e indelegável da administração superior”. Diante disto, o autor 

revela que a gestão tem o compromisso de manter a qualidade na assistência, de 

forma a zelar pela integridade do cliente. 

 

Pode-se assim inferir que a implantação do Programa da Qualidade 

dos Serviços gera, também, vantagens econômicas. Afinal, os custos com a não-

qualidade são sempre maiores que as despesas com a qualidade. Trata-se, 

portanto, de excelente investimento, pois a melhora nos procedimentos ajuda a 

reduzir os desperdícios e, conseqüentemente, os custos.  
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4.4 Análise da etapa de implantação do Programa de 
Acreditação Hospitalar no Hospital da Restauração 

 

A implantação do PAH compatibiliza e fortalece iniciativas já existentes. 

Estimula novos esforços em busca da melhoria da prestação de serviços 

hospitalares, em especial no que se refere à redução de custos e à qualidade do 

atendimento prestado ao usuário. 

 

Para tanto, o PAH propõe a adoção de padrões previamente aceitos, 

em grau de complexidade crescente, agrupados “em três níveis” de complexidade. 

Os padrões orientam o processo de avaliação dos diversos serviços e unidades do 

hospital. 

 

Nível 1 de Acreditação 
Princípio: Segurança e estrutura. Os requisitos básicos da qualidade na 

assistência prestada ao usuário são: 

• Habilitação do corpo funcional. 
• Requisito de segurança nas ações assistenciais. 
• Estrutura básica adequada à demanda e perfil da instituição. 

 

Nível 2 de Acreditação 
Princípio: Organização dos processos de trabalho. 

Evidências de adoção de planejamento na organização da 

assistência e das atividades de apoio. 

• Existência de Manuais de Rotinas e procedimentos atualizados e 

disponíveis. 

• Introdução da lógica de melhoria de processos. 

• Atuação com foco no cliente /usuário. 

 

Nível 3 de Acreditação 
Princípio: Prática de gestão e qualidade (com indicadores de 

resultados). 

Política institucional de melhoria contínua. 
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• Ciclos de melhoria contínua com impacto sistêmico. 

• Sistema de indicadores para análise comparativa e avaliação de 

desempenho. 

• Aferição do grau de satisfação com os serviços oferecidos. 

 
Ações: 

• Análise e diagnóstico situacional. 

• Plano de trabalho com modelo organizacional. 

• Plano Estratégico. Manual de Avaliação e Controle de Resultados 

do Plano Estratégico. 

• Plano de Organização da Área de Recursos Humanos.  

• Redefinição da estrutura organizacional: Sistema de Informações 

e Manual de Informações Gerenciais. 

• Sistema Organizacional de Administração e Gestão Financeira: 

Manual de Administração Financeira, Sistema de Custos, 

Resultados Hospitalares e Planejamento Orçamentário. 

 

Tomando como base esse modelo, a estratégia de implantação 

fundamenta-se na avaliação do grau de adesão da equipe diretiva e funcionários da 

instituição hospitalar, em relação às práticas consideradas como de excelência, que 

orientem as ações de mudança visando melhorar os processos de trabalho, de modo 

que o hospital possa ser submetido aos avaliadores do PAH. 

 

As estratégias empregadas no período de pré-acreditação permitem 

que as ações de sensibilização e treinamento do corpo funcional possam ser 

concomitantes à implementação de projetos de melhoria contínua.  Privilegia-se a 

real participação dos funcionários nas propostas de mudança, possibilitando o 

aprendizado dos conceitos e técnicas da qualidade através de sua aplicação na 

prática. Por meio da elaboração do diagnóstico situacional dos setores, 

apresentados no anexo C. 

 

A estratégia de implantação da pré-acreditação está fundamentada no 

binômio ”avaliação-educação”, em que a fase de avaliação representa um esforço do 
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diagnóstico situacional e de análise do modelo existente. Já a fase de educação 

promove questionamentos sobre as práticas e padrões aceitáveis nos serviços 

prestados, contribuindo para o aperfeiçoamento do perfil assistencial, através da 

adoção de novos hábitos. 

 

Durante a “fase de avaliação” da pré-acreditação, o hospital se 

submete a um processo de diagnóstico, conforme anteriormente citado, em que são 

repensadas suas estruturas, competências essenciais como instituição de saúde, 

natureza e resolutividade das atividades que exerce, em conformidade com as 

diretrizes do Programa. Serão propostos novos desenhos dos processos de trabalho 

nos serviços e unidades, preparando-se para a visita dos avaliadores do PAH. Neste 

momento, é realizado um balanço do nível de adesão da equipe diretiva e serão 

propostas novas medidas de realinhamento à missão do hospital. 

 
Na “fase de educação” são utilizadas dinâmicas e oficinas, para 

mobilizar o maior número possível de funcionários para que participem do processo 

de mudança, questionando sobre as práticas e padrões empregados na prestação 

de serviços, o que contribui para o aperfeiçoamento do perfil assistencial, através da 

adoção de novos hábitos e postura dos profissionais de todos os níveis e serviços. 

Determina, também, através da descrição do padrão, o nível mínimo aceitável para o 

processo de acreditação, estabelecido em consonância com o pretendido pelo PAH. 

 

O Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar–versão 2002 apresenta 

duas partes: 

 
Parte I - destina-se aos princípios gerais e às diretrizes orientadoras do 

processo de Acreditação, para conhecimento das Organizações Prestadoras de 

Serviços Hospitalares, candidatas ao processo, bem como pautar as ações dos 

avaliadores das Instituições Acreditadoras. 

 

Parte II – apresenta o Instrumento de Avaliação, que objetiva  

sistematizar  a metodologia  de Avaliação das Organizações Prestadoras  de 

Serviços Hospitalares, definindo níveis, padrões, seções e subseções. Esta  

definição é necessária, para garantir a padronização do processo de avaliação 
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desenvolvido pelas Instituições Acreditadoras, independente  da complexidade ou 

especialidade do hospital.  

 

A avaliação do processo de implantação do PAH deve, principalmente, 

fornecer ao gestor e à equipe de mobilização condições para analisar de forma 

crítica: 

• A adequação das intervenções previstas para que os objetivos e 

metas propostos pelo Programa possam ser atingidos; 

• As condições institucionais e a qualidade do apoio técnico-

administrativo oferecido aos agentes implementadores para o 

desenvolvimento dessas intervenções. 

 

Findo o processo de avaliação interna e educação continuada dos 

funcionários, será iniciado o Planejamento Estratégico do HR, com a participação da 

equipe diretiva, comissões internas e funcionários. 

 

A partir do planejamento estratégico será elaborado um Plano de Ação 

para o HR, que contemplará os problemas identificados, as estratégias de ações 

para sua solução e as metas a serem alcançadas.  

 

Atores envolvidos na etapa de implantação do PAH no HR: 

• Secretaria Estadual de Saúde (SES)-Coordenadoria Regional de 

Programas de Desenvolvimento. 

• Coordenadores Internos: 

• Diretoria Geral 

• Departamento de Assistência à Saúde 

• Departamento de Apoio Técnico Assistencial 

• Departamento de Administração 

• Gerente de Qualidade e Membros do Comitê 
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4.4.1 Metodologia de auto-avaliação no Hospital da Restauração 

 

Foi necessário instituir um grupo de trabalho para realizar a avaliação 

interna, o treinamento teórico, as visitas de avaliação e a discussão do diagnóstico, 

processo que envolveu 35 profissionais do corpo clínico, enfermagem, serviço social, 

farmácia, nutrição, administração e apoio técnico. Cada membro da equipe técnica 

de qualidade dedicou ao Programa 35 horas de trabalho, perfazendo um total de 

2.100 horas, acrescidas da participação voluntária de alguns funcionários. 

 

Como resultado deste Plano de Trabalho do Comitê de Qualidade e a 

FGV foi feito o diagnóstico dos diversos setores do HR, conforme o Manual 

Hospitalar (MH), analisando apenas os itens de conformidade com o nível 1, 

apresentado no quadro 2. 

 
Quadro 2 - Avaliação dos diversos setores do Hospital da Restauração quanto à 

estrutura e  segurança, Recife, 2002 

NIVEL 1 

MH 1. Liderança e Administração PCS INC N1

Direção hospitalar   X 

Administração hospitalar   X 

Garantia de qualidade X   

MH 2. Serviços profissionais e organização da assistência    
Corpo clínico   X 

Enfermagem  X  

MH 3. Serviços de assistência direta ao paciente/cliente    

Internação X   

Referência e contra-referência    X 

Atendimento ambulatorial  X  

Emergência  X  

Centro cirúrgico X   

Anestesiologia  X  

Neonatologia  X  
(Continua) 
PSC = Pontos críticos de segurança      INC = Incompleto     N1 = Nível 1 completo 
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(Continuação) 
MH 3. Serviços de assistência direta ao paciente/cliente PCS INC N1 

Tratamento intensivo  X  

Hemoterapia  X  

Reabilitação  X  

MH 5. Serviços de apoio técnico e abastecimento    

Arquivo médico X   

Controle de infecção hospitalar  X  

Estatística X   

Farmácia    X 

Central de processamento de roupas   X 

Nutrição e dietética   X 

Processamento de materiais e esterilização X   

Higiene  X  

Segurança e saúde ocupacional X   

Serviço social  X  

MH 6. Serviços de apoio administrativo e infra-estrutura    

Documentação da planta física X   

Estrutura física funcional X   

Sistema elétrico   X 

Manutenção geral e controle de resíduos e potabilidade X   

Segurança geral X   

MH7. Ensino e pesquisa    

Informação científica  X  
Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002 

PSC = Pontos críticos de segurança  INC = Incompleto       N1 = Nível 1 completo 

 
Analisando o quadro demonstrativo do diagnóstico dos setores do HR 

em relação ao Nível I de acreditação: este nível contempla os requisitos básicos da 

qualidade na assistência prestada ao cliente, nas especialidades e serviços do 

hospital, com os recursos humanos compatíveis com a complexidade, qualificação 

adequada (habilitação) dos profissionais e responsáveis técnicos com habilitação 

correspondente para as áreas de atuação institucional. 
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Seus princípios orientadores: 

• Habilitação do corpo funcional; 

 
• Atendimento aos requisitos fundamentais de segurança para o 

cliente nas ações assistenciais e procedimentos médico-sanitários; 

 
• Estrutura básica (recursos) capaz de garantir assistência orientada 

para a execução coerente de suas tarefas. 

 

É possível observar que, dos 35 setores avaliados, apenas 8 (22,9%) 

atendem o nível I completo, 16 (45,7%) o nível I incompleto e 11 (31,4%) 

apresentam pontos críticos de segurança. Este resultado demonstra que 27 setores 

não atingem o nível I completo, evidenciando que há muito trabalho ainda a realizar 

para atingir a meta de 100% dos setores. 

 

 

4.4.2 Pontos fortes do Hospital da Restauração 

 
• Estilo gerencial democrático e participativo da alta direção. 

• Liderança, credibilidade e flexibilidade da diretoria. 

• Ousadia para mudanças.  

• Qualificação técnica do corpo clínico. 

• Compromisso e dedicação da equipe de enfermagem. 

• Alto grau de resolutividade na assistência. 

• Capacitação da equipe multidisciplinar. 

• Programa de atendimento a crianças vítimas de violência sexual. 

• Ventilação e iluminação natural do prédio. 
 

 
4.4.3 Plano de Intervenção 

• Treinamento teórico-prático com duração de 16 horas, envolvendo 

32 pessoas, para elaboração do Plano de Ação. 

• Plano de Ação para intervenção em todas as áreas avaliadas. 
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4.4.4 Plano de Ação (setembro de 2001) 

 
O Plano de Ação tem três fases, cada uma com metas, objetivos,  

diretrizes e prazo para ser atingida. 

 
Fase I 

 
Meta: Atender todos os requisitos exigidos no nível 1 do Manual de 

Acreditação. 

Objetivo: Garantir a segurança das ações assistenciais e 

procedimentos médico-sanitários. 

 

Diretrizes:  

Recursos humanos  

Treinamento técnico-operacional 

Controle de infecção hospitalar 

Avaliação   e   qualidade 

Prazo: dezembro de 2002. 

 
As áreas trabalhadas estão identificadas nos quadros 3 a 6. 
 
 
 

 
4.4.5 Plano de Ação comum a todas as áreas do Hospital 

 
• Adequação e capacitação da mão-de-obra em relação à demanda real. 

• Gestão eficiente de materiais de consumo. 

• Adequação da estrutura física às exigências legais. 

• Implantação de programa de manutenção preventiva. 
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Quadro 3 – Diretrizes do Plano de Ação para dimensionamento de recursos 

humanos para todos os setores do Hospital da Restauração, Recife, 2002 

    Setor Nº. Dimensionamento de Recursos Humanos 

 

 

1º 

Levantamento da demanda média de serviços, em horas. 

Estimativa da necessidade de oferta de mão-de-obra/hora 

para atender a demanda. 

Atualizar o cadastro funcional, identificando carga horária e 

função 

 

2º 

Para dimensionamento adequado de pessoal em relação à 

demanda real de serviços 

3º 3 – 6 meses 

 

4º 

Pesquisa técnica e operacional do tempo gasto nas tarefas 

Solicitar de cada setor a média de produção e a mão-de-obra 

atual/hora. Avaliar a relação oferta / demanda e elaborar 

proposta de adequação 

 

5º 

Gerentes dos serviços 

Divisão de Recursos Humanos  

Comitê de Qualidade 

 

6º 

Sistema de informações  

Consultoria (Projeto) 

Horas de trabalho (dimensionar) 

 
 
 
 
    
 
 
 
   Plano de   
      Ação       
 
 
 
 
 
 

 

7º 

Diretoria da Instituição 

SES 

Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002 
1º - O que? 2º - Por quê? 3º - Quando? 4º - Como? 5º - Quem? 6º - Recursos 7º - Nível decisório 
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Quadro 4 – Diretrizes do Plano de Ação para treinamento técnico-operacional no 

Hospital da Restauração, Recife, 2002 

Setor Nº. Treinamento Técnico-Operacional 

 

1º 

Levantamento de habilidade de pessoal por área de atuação 

Levantamento das necessidades pelas áreas de capacitação de 

pessoal 

Dimensionar o número de horas treinamento/funcionário 

 

2º 

Melhorar a segurança e qualidade dos procedimentos realizados 

Investir no capital humano da Instituição 

Estimular o servidor 

3º 6 – 12 meses 

 

4º 

Oficinas de sensibilização  

Coleta de dados 

Elaboração de plano de treinamento com seu custo operacional 

 

5º 

Gerentes dos serviços 

Divisão de Recursos Humanos  

Comitê de Qualidade  

 

6º 

Sistema de informações  

Consultoria (Projeto) 

Horas de trabalho (dimensionar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Ação 

 

 

 

 

 

 

 
 

7º 

Diretoria da Instituição 

SES 

Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002 

1º - O que? 2º - Por quê? 3º Quando? 4º - Como? 5º - Quem? 6º - Recursos 7º - Nível Decisório 

 

 

4.4.6 Plano de Ação específico – Pontos críticos 

• Controle de infecção hospitalar 

• Saúde e segurança ocupacional 

• Programa de biossegurança 

• Serviço de atendimento ao cliente/ouvidoria 

• Sistema de informações do paciente e rastreabilidade. 
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Quadro 5 – Diretrizes do Plano de Ação para controle de infecção hospitalar no 

Hospital da Restauração, Recife, 2002 

Setor Nº. Controle  de  Infecção  Hospitalar 

 

1º 

Divulgar os índices de I.H. de cada área do hospital e os índices 

aceitáveis definidos pelas autoridades sanitárias e a literatura 

científica pertinente 

Alertar para o não cumprimento de normas ou itens de prevenção

 

2º 

Sensibilizar sobre a importância do controle de I.H. e permitir a 

implantação de um plano de controle 

3º 6 - meses 

 

4º 

Campanhas, palestras, oficinas e reuniões com as áreas 

envolvidas 

Treinamentos específicos por grau de risco 

 

5º 

Gerências de todas as áreas da Organização 

Membros da C.C.I.H. 

Material de divulgação 

 

6º 

Estrutura de treinamento 

Horas de trabalho 

Setor da C.C.I.H. 

 

 

 

 

  

    Plano de  

      Ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7º Diretoria do HR 

Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002. 1º - O que? 2º - Por 

quê? 3º - Quando? 4º - Como? 5º - Quem? 6º - Recursos 7º - Nível decisório 
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Quadro 6 – Diretrizes do Plano de Ação para avaliação e qualidade no Hospital da 

Restauração, Recife, 2002 

 
Setor Nº. Avaliação  e  Qualidade 

 

1º 
Instituir as comissões de: Análise de Prontuários, Análise de 

Óbitos, Ética Médica, Prevenção de Acidentes. 

 

2º 

Garantir uma assistência de qualidade, integração de setores, a 

satisfação do cliente, promover avaliação da assistência 

oferecida pela instituição e garantir a segurança e saúde do 

trabalhador. 

3º 3 – 6 meses 

 

4º 

Identificar profissionais com perfil adequado e instituir as 

comissões. 

 

5º 

Gerências e chefias setoriais 

Corpo funcional 

 

6º 

Estrutura operacional 

Acesso a informações 

Horas de trabalho ( dimensionar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Ação 

 

 

 

 

 

 

7º 

 

Comitê de Qualidade 

Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002. 1º - O que? 2º - Por 

quê? 3º - Quando? 4º - Como? 5º - Quem? 6º - Recursos 7º - Nível decisório 

 

Fase II 

 
Meta: Atender todos os requisitos exigidos no nível 2 do Manual de 

Acreditação. 

Objetivo: Adotar o planejamento na organização da assistência e instituir 

metodologias de aprimoramento e avaliação dos processos. 

Diretrizes: Disseminação institucional da política e práticas de qualidade. 

Prazo: dezembro de 2004. 

O quadro 7 apresenta as informações da fase II. 
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Quadro 7 – Diretrizes da disseminação institucional da política e práticas de qualidade no 

Hospital da Restauração, Recife, 2002 

Ação Por que Prazo Recursos Quem 

Sensibilização geral em 
qualidade 

Para incentivar a adesão 
ao Programa de 
Qualidade 

6 meses Financeiros 
Horas de 
trabalho 

Direção 
Comitê de 
Qualidade 
 

Capacitação em 
ferramentas clássicas 
de qualidade 

Habilitar as pessoas na 
metodologia de melhoria 
de processos e solução 
de problemas 

6 meses Financeiro 
Horas de 
trabalho 

Nível 
gerencial 
Comitê de 
Qualidade 
 
 

Capacitação em 
ferramentas específicas 
de qualidade 

Atender as necessidades 
técnicas específicas de 
qualidade setorial 

1 ano Financeiros 
Horas de 
trabalho 

Nível 
gerencial 
Nível técnico-
operacional 
Comitê de 
Qualidade 

Programa de 
elaboração de manuais 
de normas, rotinas e 
procedimentos 

Padronização e registro 
dos processos 

2 anos Informática 
Horas de 
trabalho 
Financeiros 

Direção 
Geral 
Nível 
gerencial 
Comitê de 
Qualidade 

Protocolos 
assistenciais  

Padronização e registro 
das ações assistenciais 

  2 anos Informações 
técnicas  
Informática 
Horas de 
trabalho 
Financeiros 

Diretoria 
Geral  
Diretoria 
Médica 
Diretoria de 
Enfermagem 
Serviços de 
assistência 
direta ao 
paciente 
 

Programa de 
treinamento e 
educação continuada 

Atualização contínua dos 
recursos humanos 

1 ano Informações 
técnicas 
Estrutura para 
o treinamento 

Diretoria 
Geral 
Diretoria de 
Recursos 
Humanos  
Coordenação 
de Ensino 
Nível 
gerencial 

Definição de 
indicadores de 
avaliação dos 
processos 

Monitorização de 
processos 

1 ano Horas de 
trabalho 

Nível 
gerencial 

Definição de 
indicadores de 
desempenho 

Avaliação institucional 1 ano Horas de 
trabalho 

Diretoria 
Geral 
Nível 
gerencial 
 

Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002 
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Para elaborar o plano de intervenção foi necessário o treinamento 

teórico e prático de todos os participantes, para construção do plano de ação. A 

importância de incorporar o plano de ação em todas as áreas avaliadas no corpo do 

trabalho objetiva demonstrar sua importância no processo de monitoramento nas 

diversas fases deste plano. 

 

Foi possível identificar, em entrevistas com os atores envolvidos, que 

não ocorreu o processo de avaliação e as metas não foram atingidas, por não ter 

havido o monitoramento e acompanhamento das medidas propostas, o que pode ter 

fragilizado a implantação do PAH. 

 
Vale ressaltar que o primeiro Plano de Ação para Intervenção, que 

corresponde à fase I, realizou-se em 2001, com prazo para cumprimento até 

dezembro/2002. NA fase II as metas deveriam ser cumpridas até dezembro de 2004. 

Na fase III as meta era implantar o Programa da Qualidade até dezembro de 2006, o 

que não aconteceu. 

 
Fase III 
 
Meta: Implantar o Programa da Qualidade no Serviço Público. 

 

Objetivo: Excelência na prestação de serviços hospitalares e dos 

processos de gestão. 

Diretrizes:  

• Cidadania e responsabilidade pública 

• Educação continuada  

• Tecnologia da informação 

• Sistema de avaliação 

• Prática de planejamento estratégico. 

Prazo: dezembro de 2006 

 

Nos quadros de 8 a 14 apresentam os requisitos e 

responsabilidade dos critérios de liderança, estratégia e planos, clientes, 
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informações, pessoas, processos e resultados, com a finalidade de obter a 

excelência na prestação de serviços hospitalares e dos processos de gestão. 

 

 

Quadro 8 – Requisitos e responsabilidade do critério Liderança na formulação das 

estratégias operacionais do Hospital da Restauração, Recife 2002 

Critério Requisitos Responsabilidade 

Sistema de Liderança 
Definição clara dos níveis de liderança na 

estrutura organizacional 

Definição e disseminação dos valores e 

estratégias das organizações  

Estimular o aprendizado e a criatividade  

Identificação de lideranças 

Prática de avaliação da efetiva liderança 

 

 

SES 

Diretoria do Hospital  

 

SES 

Diretoria do Hospital 

      

         L 
         I 
         D 
         E 
         R 
         A 
         N 
         Ç 
         A 
 

 

 

 

 

 

Responsabilidade  Pública  e  Cidadania 
Promoção da responsabilidade pública junto aos 

servidores 

Responsabilidade ambiental 

 Interface com a sociedade para o controle dos 

resultados institucionais 

Diretoria  do Hospital 

Nível gerencial 

Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002 
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Quadro 9 – Requisitos e responsabilidade do critério Estratégias e Planos na 

formulação das estratégias operacionais do Hospital da Restauração, Recife 2002 

Critério Requisitos Responsabilidade 

Formulação das Estratégias 
Desenvolvimento de estratégias com foco na  

Missão e visão organizacional, macro políticas 

governamentais e necessidades da sociedade, 

com amplo envolvimento dos profissionais da 

instituição. 

 

  E        
  S 
  T        P 
  R        L 
  A   e  A 
  T        N 
  É        O 
  G        S 
   I 
  A 
  S 

Operacionalização das Estratégias
Desdobramento das estratégias em planos de 

ação, com previsão dos recursos envolvidos.  

 

Diretoria do Hospital 

Nível gerencial 

Lideranças setoriais 

Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002 
 

Quadro 10 – Requisitos e responsabilidade do critério Clientes na formulação das 

estratégias operacionais do Hospital da Restauração, Recife 2002 

Critério Requisitos Responsabilidade 

Conhecimento  mútuo 
Identificação dos clientes e suas 

necessidades 

Divulgação da instituição junto aos usuários 

 

        C 
         L 
         I 
         E 
         N 
         T 
         E 
         S 

Relacionamento  com  o  cliente
Canais de comunicação e interação com os 

clientes  

Levantamento da satisfação com os serviços 

 

SES 

Diretoria do Hospital 

Nível gerencial 

Nível técnico-operacional 

Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002 



Ribeiro, Nara Rúbia C. A descontinuidade do Programa de Acreditação Hospitalar no Hospital da Restauração  .  .  . 
 Hospital da Restauração: um olhar para o social.

 

 

102

Quadro 11 – Requisitos e responsabilidade do critério Informações na formulação 

das estratégias operacionais do Hospital da Restauração, Recife 2002 

Critério Requisitos Responsabilidade 

Gestão  das  informações 
 
Metodologia de capacitação, organização e 

análise das informações 

 

Gestão das  informações  comparativas 
Critérios de seleção de indicadores e das fontes 

de comparação 

 

 

          I 
          N 
          F 
          O 
          R 
          M 
          A 
          Ç 
          Õ 
          E 
          S 
 

 

Análise  crítica  do  desempenho  global 
 
Sistema de indicadores que permitam avaliação 

em função das estratégias 

 

 

 

 

SES  

Diretoria do Hospital 

Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002 

Obs. O Sistema de informações não foi implantado. 
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Quadro 12 – Requisitos e responsabilidade do critério Pessoas na formulação das 

estratégias operacionais do Hospital da Restauração, Recife 2002 

 
Critério Requisitos Responsabilidade 

Sistemas de trabalho 
 
Organização e aprimoramento dos processos 

técnico-operacionais 

 

Educação, capacitação e desenvolvimento
 

Sistema de educação continuada 

 

 

 

          P 
          E 
          S 
          S 
          O 
          A 
          S 
 

 

Qualidade de vida 
 

Promoção da qualidade de vida no ambiente 

de trabalho e com as atividades realizadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diretoria do Hospital 

Nível gerencial 

Nível técnico-operacional 

Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002 
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Quadro 13 – Requisitos e responsabilidade do critério Processos na formulação das 

estratégias operacionais do Hospital da Restauração, Recife 2002 

Critério Requisitos Responsabilidade 

Gestão  dos  processos  da  atividade -fim
 
Processos assistenciais 

      Gestão de processos de apoio 
 
Apoio técnico-administrativo 

 

 

 

          P 
          R 
          O 
          C 
          E 
          S 
          S 
          O 
          S 

Gestão de processos relativos aos 
fornecedores 

 
Seleção, qualificação e avaliação de 

fornecedores 

 

 

 

 

SES 

Diretoria do Hospital 

Nível gerencial 

Nível técnico-

operacional 

Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002 
 

 
Quadro 14 – Requisitos e responsabilidade do critério Resultados na formulação 

das estratégias operacionais do Hospital da Restauração, Recife 2002 

Critério Requisitos Responsabilidade 

       R 
       E 
       S 
       U 
       L  
       T 
       A 
       D  
       O 
       S 

Resultados assistenciais 
 
 
Resultados  orçamentário-financeiros 
 
Resultados relativos às pessoas 
 
Resultados relativos aos fornecedores 
 
Resultados de satisfação do cliente 

 

 

 

SES 

Diretoria do hospital 

Nível gerencial 

Nível técnico-

operacional 

Fonte: Comitê de qualidade do Hospital da Restauração, Recife, 2002 
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A fase III que tinha como meta implantar o Programa de qualidade no 

HR encontrou muitas dificuldades devido ao restrito apoio da SES e pela falta de 

vivência em trabalhar com planejamento estratégico. 

 

Para Drucker (1998, p.132), a habilidade que nos falta não é de 

planejar a longo prazo. É a de tomar decisões estratégicas ou, talvez, a de planejar 

estrategicamente. O planejamento estratégico não opera com decisões futuras, e, 

sim, com o que há de futuro nas decisões atuais. O autor afirma que as atuais 

decisões não devem desconsiderar as conseqüências e que, ao projetar o futuro, 

devemos considerar as experiências passadas. 

 

Na fase de implantação do PAH no HR foi utilizado o PES do 

Progestão, com participação dos atores envolvidos nos dois programas. Foi possível 

identificar alguns obstáculos que impediram o alcance de metas propostas para 

efetivar as mudanças esperadas, referentes ao item estrutura, conforme o Manual 

Brasileiro de Acreditação Hospitalar. 

 

O planejamento estratégico é uma ferramenta que pode ser utilizada 

no PAH. Observar-se, assim, que essa atenção sistemática à estratégia é uma 

atividade muito proveitosa no desenvolvimento do Programa. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 – Hospital da Restauração: implementação e 
avaliação do  Programa Brasileiro de 
Acreditação  Hospitalar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não podemos dirigir o vento...  

Mas podemos ajustar as velas. 

 

Autor desconhecido. 
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5.1 Análise da etapa de implementação e avaliação do 
Programa de Acreditação Hospitalar no Hospital da 
Restauração 

 

 

Este capítulo reúne os pontos relevantes da teoria e prática da fase de 

implementação do PAH. O propósito desta análise é  apresentar as principais 

dificuldades desta fase.  

 

Segundo Weiss, os interesses em realizar estudos de avaliação são 

diversos. Geralmente, no governo, esses estudos estão diretamente ligados à 

questão da efetividade, eficiência, accountability, e, mais amplamente, com o 

desempenho da gestão pública. Constituem-se poderosos instrumentais para 

gestores, formuladores e implementadores de programas e políticas públicas. 

(WEISS,1997). 

 

Os gestores públicos, principalmente no plano da implementação, 

estão permanentemente se defrontando com questões relativas ao desempenho dos 

programas, sobretudo num contexto de escassez ou forte competição por recursos 

públicos para financiar as intervenções governamentais necessárias.  

 

O PAH visa elevar a performance dos hospitais, conforme o Manual 

Brasileiro de Acreditação Hospitalar, investindo em três macro vertentes: a) estrutura 

física e segurança; b)  processos de trabalho; c) resultados. A partir destas três 

macros vertentes é possível avaliar se o Programa, ao ser implementado, produz ou 

não os resultados esperados. Ou ainda, o modo pelo qual Programa consegue 

realizar tal objetivo. Assim, o interesse imediato do estudo de avaliação seria 

responder a questão: em que medida os objetivos propostos pelo Programa estão 

sendo (ou foram) atingidos com sua implementação?  

 
A partir desta questão central como referência, o estudo sobre o PAH 

assume o propósito de responder a um conjunto mais complexo de questões 

relativas à sua implementação: Por que não houve a implementação? Que  fatores 
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impediram esta implementação? Assume-se que estão presentes todos os tipos de 

dificuldades para o funcionamento ideal do Programa. Então, tenta-se elucidar o 

enigma de como e por que há um hiato entre os estágios de formulação e 

implementação do Programa.  

 

A implementação parte da premissa de que, se as atividades do 

Programa funcionarem como planejadas, com suficiente qualidade, intensidade e 

fidelidade ao plano, os resultados desejados seriam integralmente atingidos. O ponto 

central da teoria da implementação é entender o que é requerido para transformar 

os objetivos programáticos em oferta de serviços (WEISS, 1997).  

 

A teoria da implementação permite ao pesquisador centrar seu foco 

nas atividades particulares geradas pelo Programa, quando do seu funcionamento, e 

verificar em que medida cada uma das atividades se desenvolve conforme o 

planejado.   

 
O papel do pesquisador é compreender como os mecanismos de 

mudança e as atividades do Programa se articulam, formando uma seqüência 

causal. Com base nesta seqüência causal, a análise se volta para entender como e 

em que medida as diversas etapas do Programa de Acreditação Hospitalar vêm 

funcionando e se aproximam daqueles originalmente planejados. Se estas ocorrem 

como esperadas, a avaliação permite compreender de que modo o Programa 

funcionou em sua implementação de modo a atingir os seus objetivos. E como as 

diversas etapas e seus mecanismos conduzem aos resultados atingidos pelo 

Programa.  

 

Por outro lado, quando a análise revela que a implementação do 

Programa se desviou em alguma medida das intenções originais, a avaliação com 

base na teoria da mudança permite com maior precisão elucidar em que ponto/etapa 

ocorreu o desvio em relação ao planejado.  

 

As vantagens de avaliar com base nas teorias da mudança do 

programa são: possibilitar uma clara compreensão de como sua efetividade é 

gerada; como e por que os efeitos ocorrem; em que medida os resultados 
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identificados estão conectados ao que o Programa tem realizado e as atividades 

desenvolvidas.  

 

Nesta etapa, busca-se implementar as mudanças proposta, no 

Planejamento Estratégico. Por meio do Plano de Ação, são apontadas soluções  

para os problemas, bem como definidas as estratégias e metas a alcançar. 

 

Praticamente, as decisões tomadas pela direção da instituição são de 

longo alcance. A essência do planejamento consiste em tomar decisões anuais com 

uma projeção para o futuro a partir dos dados existentes. 

 

Para Drucker (1998 p.132), a habilidade que nos falta não é de planejar 

a longo prazo, mas a de tomar decisões estratégicas ou, talvez, a de planejar 

estrategicamente. O planejamento estratégico leva em consideração o 

comportamento adotado no hospital para servir de parâmetro para as mudanças que 

serão estrategicamente propostas. Ser estratégico é levar em conta as ações dos 

outros na tomada da melhor decisão. 

 

Analisando os dados, observa-se que o Programa avançou no 

Diagnóstico da Instituição; no Plano de Trabalho como modelo organizacional com 

ênfase no Plano Estratégico; no Plano de Qualidade; no Plano de Organização da 

Área de Recursos Humanos; na Redefinição da Estrutura Organizacional; no 

Sistema Organizacional de Administração e Gestão Financeira. O Plano do Sistema 

de Informações não atingiu as metas propostas pela FGV, ou seja, não foi 

implantado. 

 

Com o Plano Estratégico foi possível estabelecer e desenvolver os 

indicadores de qualidade do HR em diversos setores. Atualmente, apenas o setor de 

pediatria continua aferindo os indicadores e atingindo as metas estabelecidas quanto 

ao tempo de permanência, índice de infecção e complicações cirúrgicas e a taxa de 

readmissão imediata. 
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5.1.1 Conceitos gerais sobre indicadores 
 

Para Donabedian (1990), avaliar a qualidade da assistência significa 

transformar os conceitos e definições gerais em critérios operacionais, parâmetros, 

indicadores validados e calibrados pelos atributos da estrutura, processo e 

resultados. O anexo D apresenta exemplos de indicadores de “resultados” da 

qualidade: indicadores da área técnica e administrativa. 

 
Os critérios21 poderão dispor de parâmetros, limites que separam a 

qualidade aceitável da não aceitável. Idealmente, estes parâmetros devem ser 

definidos com fundamento epidemiológico e conceitual, mas podem sê-lo também   

por critérios econômicos, políticos, consensuais ou de autoridade.  

 
Saraceno e Lavav (1992), consideram os indicadores como variáveis 

que medem quantitativamente as modificações dos critérios de qualidade 

anteriormente estabelecidos. É a variável que descreve uma realidade, segundo os 

autores, devendo para isso ter as características de uma medida passível de 

validação, em termos estatísticos. Assim, um indicador deve apresentar as seguintes 

características:  

a) Exatidão: possibilidades mínimas de erro;  

b) Confiabilidade: as mesmas medidas podem ser obtidas por 

diferentes pesquisadores, frente a um mesmo evento.  

c) Simplicidade: registros e medidas sem dificuldades;  

d) Pertinência: estar correlacionado ao fenômeno ou critério que está 

sendo examinado;  

e) Validade: medir efetivamente o fenômeno ou critério;  

f) Sensibilidade: detectar as variações no comportamento do fenômeno 

que examina.  

 
Segundo Gastal (1992), compreende que os indicadores fornecem as 

informações necessárias e mensuráveis para descrever tanto a realidade como as 

modificações ocorridas por conta do serviço ou de  assistência. 

                                                 
21 Critério: É um conceito teórico, uma aproximação à realidade, que idealmente deve ser validado 

cientificamente baseado em conhecimento fundamentado. Podem ser inferidos ou baseados na prática de 
eminentes clínicos, mas em virtude destas características os mesmos variarão em sua validade, autoridade 
(legitimidade) e rigor.  
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5.1.2 Indicadores hospitalares 
 

Vários são os indicadores utilizados para avaliar a qualidade da 

assistência médica prestada em hospitais. Os mais conhecidos são:  

• Taxa de mortalidade  

• Tempo de permanência  

• Taxa de readmissão imediata  

• Taxa de infecção hospitalar 

• Complicações cirúrgicas  

• ·Percentual de cesáreas. 

 

Para Novaes e Paganini (1992), a detecção de indicadores de 

qualidade não deve se basear numa descrição exaustiva dos serviços hospitalares, 

mas, sim, na verificação dos dados mais representativos da realidade existente, cuja 

análise permita chegar a conclusões eficazes, de forma simples. Os indicadores 

selecionados deverão ser facilmente verificáveis, quando possível somente por 

observação. 

 

Durante o ano de 2001, a Coordenação da Qualidade, os facilitadores 

e avaliadores internos voltaram-se para a elaboração dos documentos relativos ao 

levantamento dos indicadores de desempenho do Hospital.  

O trabalho desta equipe foi fundamental para que as políticas, normas 

e procedimentos operacionais documentados refletissem as práticas executadas no 

dia a dia do HR. O setor de pediatria ainda hoje avalia os indicadores e procura 

atingir as metas estabelecidas. 

Alguns fatores foram fundamentais para o PAH, como o forte 

envolvimento da alta direção e a atuação das equipes de trabalho e dos avaliadores 

internos. Vale ressaltar o bom desempenho dos comitês durante todo o processo de 

implantação, de 2001 a 2004. 

 

Algumas dificuldades podem ser apontadas, na fase de implantação, 

dentre as quais o pequeno investimento na capacitação técnico-comportamental, 

tanto por parte da direção como da coordenação, dos avaliadores internos, dos 
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facilitadores e dos gestores; o insucesso na implantação do Sistema de Informações; 

o fato de não ter sido planejada e implantada uma ferramenta de verificação de 

conformidades, por áreas.  A ausência desta ferramenta contribuiu para que não 

houvesse agilidade e segurança na adequação dos padrões do PAH. 

 

Nesse sentido é que se estabelece a conexão entre aprendizagem 

organizacional e avaliação. 

 

A avaliação é, por definição, um processo de feed back para a 

organização que, como menciona Forss et al. 1994 (apud CAMON, 1999 p.3). “Faz a 

conexão entre performance e as suas estruturas de conhecimento”28.
 Calmon (1996, 

p.6) ressalta que, a prática da avaliação pode gerar aprendizado organizacional na 

medida em que permite a detecção de erros e sinaliza para alternativas concretas de 

ação que gerem incremento da eficiência e da eficácia. 
 

O pouco envolvimento dos médicos também foi fator relevante na 

descontinuidade da fase de implementação. 

 

Além dos fatores citados, podem ser acrescentados alguns outros que 

contribuíram significativamente para a desmobilização dos comitês e dos 

funcionários do HR envolvidos no Processo de Acreditação:  

a) a crise financeira vivenciada em 2002;   

b) a pouca comunicação entre os diversos grupos de interesse e os 

demais funcionários da instituição; 

c) tíbia liderança, que deveria ter sido mais firme; não era o momento 

de relaxar e, sim, buscar ainda melhores resultados; 

d)  falta de vontade política da SES e da  direção do HR; 

e) falta de conhecimento da direção sobre o Programa e os benefícios 

que poderia trazer à instituição; 

f) retorno ao modelo de administração pública patrimonialista, estilo 

“eu mando, você obedece”, incompatível com o ambiente 

organizacional necessário à continuidade do PAH. 

                                                 
28 Cabe notar que, apesar de sua relevância, a avaliação é apenas uma das formas pelas quais uma 

organização pode adquirir conhecimento. 
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Constatou-se que o PAH não atingiu a fase de implementação, 

conseqüentemente, não houve avaliação do Programa, fato que ficará evidenciado 

no próximo capítulo, através da análise dos dados estatísticos coletados.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 – Discussão dos dados: Avanços e limites 
do Programa Brasileiro de Acreditação 
Hospitalar no Hospital da Restauração

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os detalhes fazem  a  perfeição  e  a  perfeição  

não  é  um  detalhe. 

 

Leonardo  Da  Vinci 
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6.1 Desafios da mudança 
 
 
Para compreender o processo de mudança é importante uma 

conscientização prévia de que as transformações são inevitáveis e essenciais e as 

organizações devem se preparar para tais mudanças. A partir dessa premissa, 

Nardy (1999) sugere caminhos para que a mudança de valores seja um processo 

criativo e gratificante para todos os envolvidos, os empreendedores a seus 

colaboradores, beneficiando a comunidade por meio da realização de serviços de 

qualidade. 

 

Vale ressaltar que as informações aqui contidas foram relatadas pelos 

funcionários do HR, atores diretamente envolvidos no processo de implantação do 

PAH em 2001 – 2004. 

 

Kotter e Heskett (apud Nardy, 1999 p.35), dão algumas informações 

acerca da resistência às mudanças: 
 

Valores Compartilhados: interesses e metas compartilhadas pela 
maioria dos participantes de um grupo, que tendem a moldar o 
comportamento de um grupo e, com freqüência, persistem no 
tempo, mesmo quando mudam os membros do grupo. 

 
Com base nesta definição, identificamos que o HR avançou e 

encontrou limites no decorrer do PAH. Os valores estão enraizados e formam uma 

rede de interesses que capilarizam a organização, muitas vezes favorecendo e, em 

outros momentos, dificultando as mudanças propostas.  

 

Para enfrentar tais mudanças, alguns desafios foram vivenciados pela 

equipe de trabalho. A liderança do processo de mudança do PAH no HR contou com 

o firme apoio da equipe de enfermagem. Dos 200 enfermeiros do HR, 40 

participaram  do processo, representando 20% da equipe  multiprofissional. Havia 

interesse de todos desta equipe, por acreditarem no novo processo de trabalho. O 

apoio da equipe médica foi menos firme; alguns alegaram falta de tempo para 

justificar o não engajamento na mudança. Dos 612 médicos, apenas 12 

manifestaram seu apoio, o que corresponde a 2%. Com o decorrer do tempo, nove 

abandonaram o projeto, alegando falta de tempo para as reuniões. Restaram três 
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médicos, do setor de origem da diretoria. Eles estavam motivados e concordaram 

com as diretrizes do Programa. 

 

O novo projeto previa um organograma com estrutura horizontal, o que 

significou uma redução dos cargos comissionados, principalmente da enfermagem, 

que representava 11 chefias e passou a  6, uma perda de 54,5%. Isto gerou 

insatisfação nos funcionários que percebiam gratificação, os quais pediram 

afastamento da função. Para resolver o impasse, a Direção do HR renegociou com 

estes funcionários uma forma de continuarem respondendo pelas respectivas 

chefias e, em alguns casos, foi possível resgatar a gratificação. Mesmo sem receber 

gratificação a enfermagem permaneceu trabalhando, por acreditar no projeto. Ficou 

assim evidenciado o forte papel das enfermeiras na gestão do serviço hospitalar. 

 

As questões relativas ao poder27 e às relações de dominação social 

sempre constituíram uma  preocupação da equipe  diretiva do HR Nivaldo, (apud 

CHALITA, 1999, p.1). 

 

Outro ponto que gerou insatisfação foi a suspensão de contratos 

temporários para médicos, enfermeiros e pessoal de nível médio. Esta interrupção 

foi devida à crise financeira no HR, em 2002, que coincidiu com o término do 

contrato da consultoria da FGV.   

 

O nível 1 do PAH tem como base a estrutura e a segurança. A 

classificação neste nível, mediante adequação aos padrões preconizados pelo 

Manual de Acreditação Hospitalar, depende de recursos financeiros para realizar 

obras de estrutura física, bem como de contratação de funcionários. Em crise 

financeira, o HR não pôde avançar o Programa. 

 

 
                                                 
27 Segundo Nivaldo (apud Chalita); “Poder. Nada exerce mais atração sobre os seres humanos do que essa 

palavra mágica. Nenhuma paixão é mais duradoura, nenhuma companhia mais constante, nenhuma 
parceria mais estreita”. 
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6.1.1 Rivalidade Institucional 

 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) é menos receptiva aos projetos 

oriundos do Ministério da Saúde (MS) do que aos de origem local. Basta a SES não 

apoiar firmemente o Programa para que o mesmo naufrague. 

 

A FVG foi consultora dos programas, por ter ganho a licitação do MS 

que, uma vez por mês, acompanhava a consultoria da Fundação. A FGV enfrentou 

grandes dificuldades na SES para avançar com o PAH, por este não constituir uma 

iniciativa local. 

 

Houve um conflito entre a SES e a representação da categoria médica, 

por falta de atendimento dos seus interesses. Os médicos pleiteavam uma nova 

categoria, ou seja, a quarta categoria funcional. 

 

O novo secretário, nomeado em 2004, convidou a ex-diretora do HR e 

mais dois membros da equipe diretiva para compor a diretoria da SES. Esta nova 

equipe retomou os projetos, interiorizando o Progestão. Além disso, deu 

continuidade aos planejamentos estratégicos dos demais hospitais do Recife, que se 

encontravam parados, na etapa do diagnóstico institucional. Esta diretoria durou 

aproximadamente quatro meses. O novo secretário de saúde acatou o pleito médico 

e criou a quarta categoria funcional, a “Categoria Médica”.  

 

A crise financeira foi sanada em 2004, com a assinatura do Contrato de 

Gestão com o Estado.  Neste mesmo ano, a diretoria do HR foi exonerada, fato que 

repercutiu no PAH, desmobilizando as equipes de trabalho. Embora a exoneração 

não tenha sido desencadeante, com certeza teve forte influência no enfraquecimento 

do processo. 

 

Em 2001, o HR estava vivendo um momento favorável às mudanças, 

em conseqüência da relevante atuação, em todo o Brasil, do Reforsus, o maior 

projeto de investimento do MS. 
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Este Projeto excluiu do SUS vários hospitais de diversas regiões do 

Brasil. Dentre eles, 12 hospitais do Nordeste, por não atenderem os padrões 

estabelecidos pelo Reforsus.  O fato repercutiu na gestão local, gerando maiores 

investimentos em estrutura e equipamentos para os hospitais públicos, além de uma 

nova forma de gerenciamento hospitalar. Hoje, não basta o governante ter carisma 

político e liderança popular. É preciso, também, realizar a mudança gerencial, que 

possa produzir os resultados esperados pela sociedade. O governante que não 

estiver sintonizado com as demandas sociais estará fadado ao insucesso. 

 

O Governo de Pernambuco, sensível a esta realidade, deu início ao 

Progestão23. Foi um esforço da administração estadual para transformar o aparelho 

do Estado, adotando novos métodos gerenciais para modernizar as instituições 

públicas. 

 

Razões para a implantação do Progestão: 

• Aceleração do processo de mudanças na sociedade que se tornou 

mais consciente e exigente sobre seus direitos; 

• Aumento das expectativas dos cidadãos no que concerne ao 

melhor atendimento por parte dos hospitais públicos; 

• Necessidade de eficiência, eficácia e efetividade na administração 

pública. 

 

 

O HR, atento às tendências do cenário político na saúde, acolheu o 

Progestão e o PAH. A FGV participou deste processo do PAH. Os programas foram 

iniciados em 2001, fato que favoreceu o processo de implantação de ambos, por 

terem em comum o Diagnóstico Institucional e o Plano de Ação para adoção de 

medidas corretivas ou de ajustes. 

 

 

 

                                                 
23 Progestão – Programa Pernambucano de Modernização da Gestão Pública. 
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Ações da FGV no HR em relação ao  PAH: 

• Análise e diagnóstico institucional 

• Plano de trabalho com modelo organizacional 
 Plano estratégico 

 Programa de qualidade 

 Plano de organização da área de recursos humanos 

 Redefinição da estrutura organizacional 

 Sistema de informações 

 Sistema organizacional de administração e gestão financeira  

 

O planejamento estratégico é parte integrante do Progestão, mas 

contribuiu muito para a fase de diagnóstico dos setores do PAH.  

 

A FGV trabalhou, durante dezoito meses, com os seis comitês 

respectivos de cada área. Este processo de diagnóstico das diversas áreas não foi 

avaliado, posteriormente, exceto o Programa de Qualidade, em conseqüência da 

adoção do novo Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Tornou-se evidente 

que a versão 2004 do Manual de Acreditação é mais exigente quanto ao critério de 

Controle de Infecção Hospitalar. Alguns setores, que no diagnóstico anterior 

alcançaram o nível 1 de Acreditação, foram reprovados de acordo com esta nova 

versão.  

 

O Plano Organizacional de Recursos Humanos conseguiu definir suas 

metas: 1) Traçar o perfil do profissional para as atividades desenvolvidas, 2) 

redimensionamento dos recursos humanos para os diversos setores do HR. Estas 

medidas contribuíram para a redução das faltas e licenças médicas dos funcionários, 

por motivo de saúde.  

 

A excelente qualidade do material didático disponibilizado para 

consulta e orientação do comitê de RH favoreceu o alcance das metas. A 

Redefinição da Estrutura Organizacional, a princípio causou impacto. O novo 

organograma passava a ser horizontal, diminuindo o número de chefias e de cargos 

comissionados. 
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O Sistema de Informações adotou o Manual de Informações 

Gerenciais, mas não atingiu todas as metas, insucesso que  fragilizou o processo de 

informação do hospital. 

 

O Sistema Organizacional de Administração e Gestão Financeira 

adotou o Manual de Administração Financeira. Com a informatização da área 

administrativa e financeira, melhorou o sistema de custos e o planejamento 

orçamentário,  redundando em resultados hospitalares mais eficientes na licitação, 

controle dos credores e contas a pagar. Deste modo, foi possível melhorar o controle 

do estoque do almoxarifado e dos diversos setores. A Farmácia instituiu a dose 

única para os pacientes, resultando em grande redução dos custos. Isto permitiu  

que o Serviço de Nutrição e Dietética pudesse efetuar compras e melhor controlar o 

estoque de alimentos e produtos. 

 
Vários atores foram envolvidos no PAH: a) a SES, por meio da 

Coordenadoria Regional de Programas de Desenvolvimento; b) a Consultoria local, 

representada por um membro da FGV; c) a Coordenação interna, representada pela 

Diretoria Geral e pelos Departamentos de Assistência à Saúde, de Apoio Técnico-

Assistencial e de Administração.  

 

Neste período, 2001 a 2004, foram revisadas a Missão e a Visão do 

HR. Realizou-se o diagnóstico dos diversos setores. Projetou-se o Cenário do 

Hospital, identificando seus pontos fortes, ameaças e o estilo gerencial. Foi 

elaborado, em setembro de 2001, o Planejamento Estratégico e o Plano de Ação e, 

em 2004, o Plano de Intervenção, com metas para até 2006. 

 
 

6.1.2  Mudança conceitual e de atitude dos funcionários 
 

Pelo histórico que permeia a relação entre o público e o HR, é de se 

esperar que qualquer mudança de conceito que envolva essa relação tem que ser 

exaustivamente trabalhada, no âmbito interno. O público vê com uma certa 

desconfiança as tentativas que o HR empreendeu visando aprimorar esse 

relacionamento. Já uma parte dos funcionários era levada a crer que estava lidando 



Ribeiro, Nara Rúbia C. A descontinuidade do Programa de Acreditação Hospitalar no Hospital da Restauração  .  .  . 
 Discussão dos dados: Avanços  e  limites do Programa Brasileiro de  Acreditação   .  .  .

 

 

121

com um público oportunista, desinformado. Enfim, havia um clima de desconfiança 

mútua.  

 

Uma das estratégias adotadas pelo HR para conseguir sucesso nessa 

mudança foi a conscientização interna dos seus funcionários. Tentou trabalhar um 

novo conceito de atendimento ao cliente/cidadão passou a constituir uma prioridade 

institucional. O usuário começou a ter um papel de destaque e a sensibilização de 

todos foi trabalhada. 

 
 

 
6.1.3 Organização hospitalar baseada em pessoas 

 

Instituições hospitalares não podem perder de vista que devem 

funcionar em um novo contexto de organização pública, voltada para a tomada de 

decisões de forma ética e oferecendo ao seu cliente externo serviços com alta 

performance, qualidade, agilidade e segurança. Para tanto, faz-se necessária a 

preparação da equipe. O sucesso individual, qualquer que seja o nível do gestor, 

depende do trabalho em conjunto. Capacitação de pessoas, identificação de suas 

necessidades e motivação da equipe devem estar sempre presentes na decisão dos 

gestores, bem como um eficiente sistema de comunicação interna e externa. 

 

 
6.1.4  Organização hospitalar  centrada na educação  

 
Como foi visto no capítulo II, o PAH deve centrar-se na educação 

continuada, que na verdade representa a base, o pilar de sustentação de seu 

planejamento estratégico. O investimento em oficinas educativas e de capacitação 

precisa ser permanente. Este é o segredo da manutenção de uma boa imagem 

institucional: manter os clientes internos motivados e atentos à sua missão, que 

deverá ser a mesma da instituição. 

 

Em Pernambuco, são feitas as chamadas “campanhas de época”, 

através dos meios de comunicações, informando o público sobre a missão do HR, o 
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que redireciona os clientes externos aos serviços de saúde das comunidades, 

desobstruindo as emergências. 

 

Os limites foram comprovados pelo instrumento de investigação 

aplicado nos atores diretamente envolvidos com o Programa desde a época de sua 

implantação. Os resultados serão analisados, para elucidar as causas que 

impediram sua continuidade no HR. 

 

 

6.2  Análise dos dados  estatísticos 

 
A tabela 1 apresenta a distribuição dos pesquisados segundo as 

variáveis de identificação: vínculo institucional, nível de formação, tempo de serviço, 

regime de trabalho e turno. Verifica-se que a maioria, 250 profissionais (74,6%), 

eram funcionários estaduais concursados; apenas dois eram federais e o restante 

pessoal contratado; 247 (73,5%) tinham nível médio, sete nível intermediário e o 

restante nível superior. 

 

Em relação ao tempo de serviço, o menor percentual correspondeu aos 

que tinham até 5 anos e as demais faixas corresponderam a percentuais que 

variaram de 17,9% (16 a 20 anos) até 29,8% (11 a 15 anos). 

 

O maior percentual (47,4%) trabalhava em plantão de 12 x 60 horas, o 

menor percentual (1,8%) correspondeu aos que davam plantão de 24 horas e o 

restante trabalhava em regime de 40 horas semanais (22,1%), 30 horas semanais 

(18,1%) e plantão 12 x 36 horas (10,6%). 

 

A maioria (96,4%) trabalhava no turno da manhã, 63,5% no turno da 

tarde e apenas 6,2% no turno da noite, ressaltando que um mesmo pesquisado 

poderia trabalhar em mais de um turno.    
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Tabela 1 – Distribuição dos pesquisados segundo o vínculo institucional, nível de 

formação, tempo de serviço, regime de trabalho e turno. HR, Recife, 2006 
  

Variável N % 
   
   
Vínculo institucional   

Federal 2 0,6 
Estadual concursado 250 74,6 
Contratado 83 24,8 
TOTAL(!) 335 100,0 

   
Nível de formação   

Intermediário 7 2,1 
Médio 247 73,5 
Superior 82 24,4 
TOTAL(2)  336 100,0 

   
Tempo de serviço (em anos)   

Até 5  27 8,2 
6 a 10  70 21,3 
11 a 15  98 29,8 
16 a 20  59 17,9 
> 20  75 22,8 
TOTAL(3) 329 100,0 

   
Regime de trabalho   

40 horas semanais 73 22,1 
30 horas semanais 60 18,1 
Plantão 12 x 36 h 35 10,6 
Plantão 12 x 60 h 157 47,4 
Plantão 24h 6 1,8 
TOTAL(4)  331 100,0 

   
Turno   

Manhã 325 96,4 
Tarde 214 63,5 
Noite 21 6,2 
BASE (5)  337 - 
   

Fonte:  Elaboração própria 

(1) – Para dois pesquisados não se dispõe desta informação 

(2) – Para um pesquisado não se dispõe desta informação 

(3) – Para 8 pesquisados não se dispõe desta informação 

(4) – Para 6 pesquisados não se dispõe desta informação 
(5) – Considerando que um mesmo pesquisado poderia trabalhar em dois turnos, registra-se apenas a base para 

o cálculo dos percentuais e não o total. 
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A tabela 2 apresenta a distribuição segundo o sexo e a faixa etária dos 

entrevistados.  

 
 
Tabela 2 – Distribuição dos pesquisados segundo o sexo e a faixa etária HR, Recife, 2006 
  

Variável n % 
   
   
Sexo   

Masculino 72 21,8 
Feminino 259 78,2 
TOTAL(1) 331 100,0 

   
Faixa etária   

20 a 29 31 9,3 
30 a 39 135 40,4 
40 a 49 119 35,6 
50 ou mais 49 14,7 

TOTAL(2)  334 100,0 
   

Fonte:  Elaboração própria 
(1) – Para 6 pesquisados não se dispõe desta informação 
(2) – Para três pesquisados não se dispõe desta informação 

 
 
Verifica-se que o sexo feminino foi predominante na amostra (78,2%) e 

que as duas faixas etárias mais prevalentes foram: 30 a 39 anos (40,4%) e 40 a 49 

anos (35,6%).  

 
 
Segundo está demonstrado no gráfico 2, dos 337 pesquisados 85 

(25,2%) já tinha ouvido falar do PAH e 252 (74,8%) nunca ouviram falar. 

 

Destaca-se que, dentre os 85 que tinham ouvido falar do PAH, 81 

(95,3%) obtiveram a informação dentro do HR e 4, em outro local. 
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Fonte:  Elaboração própria 

 
Gráfico 2 – Distribuição dos pesquisados segundo tinham 

ou não ouvido falar do PAH - HR, Recife, 2006 

 

 

 

O gráfico 3 expressa a participação no PAH, equivalente a apenas 

14,8% dos funcionários. 

 

  

SIM 
25,2% 

NÃO 
74,8% 
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Fonte:  Elaboração própria 
 

Gráfico 3 – Distribuição dos pesquisados quanto à participação no 

PAH-HR, Recife, 2006 

 

 

A tabela 3 apresenta os resultados das questões relativas ao PAH, de 

acordo com a distribuição dos pesquisados. 

 
 

Não ouviu  falar
74,8% 

Ouviu  falar  e  não 
participou 

10,4% 

Participou 
14,8% 
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Tabela 3 – Distribuição dos pesquisados segundo as questões relativas ao PAH- 

HR, Recife, 2006 
  

Variável N % 
   
   
Já participou de algum encontro de mobilização no HR   

Sim 46 70,8 
Não 19 29,2 
TOTAL 65 100,0 

   
Tipo de encontro de que participou no HR   

Reuniões 29 63,0 
Palestras 7 15,2 
Seminários 2 4,3 
Cursos 1 2,2 
Diagnósticos 1 2,2 
Sensibilização 1 2,2 
Programa junto aos setores para melhoria e enquadramento 2 4,3 
Treinamento dentro e fora da instituição 1 2,2 
Introdutório 2 4,3 
Apresentação  2 4,3 
Auditorias 1 2,2 
Oficinas 2 4,3 
Conversas informais 1 2,2 
Debates 1 2,2 
BASE (1)  46 - 

   
Justificativa por não ter participado de nenhum encontro no HR   

Porque não quis 6 35,3 
Não sabia 10 58,8 
Indiferente 1 5,9 
TOTAL(2) 17 100,0 

   
Etapas em que participou do PAH   

Implantação 44 78,6 
Implementação 18 32,1 
Avaliação 11 19,6 
BASE (3) 56 - 

   
(Continua) 
(1) –Considerando que um mesmo pesquisado poderia participar de mais de um tipo de encontro, registra-se    

apenas a base para o cálculo dos percentuais e não o total 
(2) -Para dois pesquisados não se dispõe desta informação 
(3) –Considerando que um mesmo pesquisado poderia participar de mais de uma etapa, registra-se apenas a 

base para o cálculo dos percentuais e não o total 
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(Continuação) 
 

Tabela 3 – Distribuição dos pesquisados segundo as questões relativas ao PAH- 

HR, Recife, 2006 
  

Variável n % 
   
   
Padrões que precisam ser melhorados no PAH   

Segurança 43 76,8 
Estrutura física e sanitária 48 85,7 
Processos de trabalho 51 91,1 
Gestão de pessoas 52 92,9 
Avaliação dos serviços 48 85,7 
Nenhuma das respostas - - 
BASE (1)  56 - 

   
Participou de algum comitê ou comissão interna para a implantação   

do PAH   
Sim 23 34,9 
Não 43 65,1 
TOTAL 66 100,0 

   
Comitê ou comissão de que fez parte   

Planejamento estratégico 4 17,4 
Comunicação 6 26,1 
Qualidade 7 30,4 
Acreditação hospitalar 5 21,7 
Custo/Indicadores 1 4,3 
Recursos humanos 2 8,6 
BASE  (2) 23 - 

   
Freqüência com que se reunia   

Semanal 14 63,6 
Quinzenal 3 13,6 
Mensal 3 13,6 
Semanal/quinzenal/mensal 1 4,6 
Quando podia 1 4,6 
TOTAL(3) 22 100,0 

   
(Continua) 
(1) – Considerando que um mesmo pesquisado poderia citar mais de um tipo de encontro, registra-se apenas a 

base para o cálculo dos percentuais e não o total 
(2) – Considerando que um mesmo pesquisado poderia citar mais de uma comissão ou comitê, registra-se 

apenas a base para o cálculo dos percentuais e não o total 
(3) – Para um pesquisado não se dispõe desta informação 
 
 
 
 



Ribeiro, Nara Rúbia C. A descontinuidade do Programa de Acreditação Hospitalar no Hospital da Restauração  .  .  . 
 Discussão dos dados: Avanços  e  limites do Programa Brasileiro de  Acreditação   .  .  .

 

 

129

(Continuação) 
 

Tabela 3 – Distribuição dos pesquisados segundo as questões relativas ao PAH- 

HR, Recife, 2006 
  

Variável n % 
   

   
As comissões ou comitês registravam o evento   

Sim 23 100,0 
Não - - 
TOTAL 23 100,0 

   
Tinha autonomia para propor ou promover as mudanças necessárias   

Sim 17 77,3 
Não 3 13,6 
Às vezes 2 9,1 
TOTAL(1) 22 100,0 

   
A direção participava das reuniões das comissões ou comitês do PAH   

Sim 21 91,3 
Não - - 
Eventualmente 2 8,7 
TOTAL 23 100,0 

   
As chefias participavam das reuniões das comissões ou comitês do    

PAH   
Sim 18 78,3 
Não - - 
Eventualmente 5 21,7 

TOTAL 23 100,0 
   
Os supervisores de serviços participavam das reuniões ou comitês do   

PAH   
Sim 16 72,7 
Não - - 
Eventualmente 6 27,3 
TOTAL(1) 22 100,0 

   
As comissões ou comitês tinham representantes dos diversos setores   

do HR   
Todos 22 37,9 
Alguns 34 58,6 
Nenhum 2 3,5 
TOTAL 58 100,0 

   
(Continua) 
(1) – Para um pesquisado não se dispõe desta informação 
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(Continuação) 
 
Tabela 3 – Distribuição dos pesquisados segundo as questões relativas ao PAH- HR, 

Recife, 2006 
  

Variável n % 
   

   
Variáveis independentes que contribuíram para a    

descontinuidade do PAH no HR   
Comunicação 32 52,5 
Cultura organizacional 12 19,7 
Relações interpessoais 11 18,0 
Liderança 10 16,4 
Mudança de gestão 10 16,4 
Relações de poder 8 13,1 
Nenhuma delas 5 8,2 
Questão financeira 4 6,6 
Todas 2 3,3 
Falta de Incentivo da Secretaria Estadual de Saúde 1 1,6 
Politicagem 1 1,6 
Prioridades 1 1,6 
BASE (1) 61 - 

   
Por que o planejamento estratégico não promoveu as mudanças   

propostas?   
Não houve adesão aos grupos de trabalho 29 44,6 
Não houve acompanhamento dos grupos de trabalho 14 21,5 
Não houve a escuta dos diversos grupos de trabalho 11 16,9 
O corpo diretivo não soube definir as prioridades 9 13,8 
Não houve articulação política entre os grupos de interesse do HR 11 16,9 
Falta de apoio da Secretaria Estadual de Saúde 32 49,2 
Todas as respostas 11 16,9 
Nenhuma das respostas 8 12,3 
BASE  (2) 65 - 

   
A equipe diretiva estabeleceu e manteve o apoio nos   

processos de mudanças propostas   
Sim 35 55,6 
Não 11 17,5 
Mais ou menos 17 27,0 
TOTAL 63 100,0 

   
A equipe diretiva estava motivada para implantar a mudança   

Muito motivada 39 61,9 
Regularmente motivada 11 17,5 
Pouco motivada 13 20,6 
TOTAL 63 100,0 

   
(Continua) 
(1) – Considerando que um mesmo pesquisado poderia mencionar mais de um fator, registra-se apenas a base 

para o cálculo dos percentuais e não o total 
(2) – Considerando que um mesmo pesquisado poderia citar mais de uma alternativa, registra-se apenas a base 

para o cálculo dos percentuais e não o total 
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(Continuação) 
 

Tabela 3 – Distribuição dos pesquisados segundo as questões relativas ao PAH- 

HR, Recife, 2006 
  

Variável n % 
   

   
A  equipe diretiva estava motivada e preparada tecnicamente   

para a efetivação das mudanças   
Muito preparada 34 53,1 
Regularmente preparada 24 37,5 
Pouco preparada 6 9,4 
TOTAL 64 100,0 

   
Fatores que contribuíram para a descontinuidade do PAH no HR   

Falta de comunicação 38 37,6 
Mudança de gestão 22 21,8 
Relação interpessoal 10 9,9 
Falta de interesse 9 8,9 
Falta de incentivo da Secretaria Estadual de Saúde 7 6,9 
Liderança 6 5,9 
As novas relações de poder 4 4,0 
Falta de organização 4 4,0 
Má administração 3 3,0 
Falta de extensão do programa 3 3,0 
Politicagem 2 2,0 
Descrença com relação a mudanças 2 2,0 
Tê-la como prioridade  2 2,0 
Falta de estrutura física 2 2,0 
Falta de apoio financeiro 2 2,0 
Distribuição dos funcionários nos comitês, independente de cargos 2 2,0 
Dificuldades para cumprir metas 1 1,0 
Só priorizam as chefias 1 1,0 
Questões financeiras 1 1,0 
BASE (1)  101 - 

   
Fonte:  Elaboração própria 
(1) – Considerando que um mesmo pesquisado poderia citar mais de uma resposta, registra-se apenas a base 

para o cálculo dos percentuais e não o total. 
 

Analisando a tabela 3  de acordo com as variáveis apresentadas, 

verifica-se que 46 funcionários (70,8%), de um total de 65, afirmaram ter participado 

de algum encontro de mobilização no HR, para a implantação do PAH, e 19 (29,2%) 

não participaram, sendo as reuniões o tipo de encontro mais citado (63,0% dos 

entrevistados). 

 

Dentre os que não participaram de encontros no HR, a maioria não o 

fez porque não sabia (10 funcionários – 58,8%). 
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A etapa de implantação foi a que teve maior número de participantes 

(44 funcionários – 78,6%), enquanto na avaliação apenas 11 funcionários (19,6%) se 

fizeram presentes. 

 

Quanto aos padrões que devem ser melhorados na atuação do HR, 

destaca-se a quase homogeneidade das respostas, com elevados percentuais, 

variando de 92,9% (gestão de pessoas) a 76,8% (segurança). 

 

Entre 66 funcionários, apenas 23 (34,9%) afirmaram ter participado de 

algum comitê ou comissão interna de trabalho para a implantação do PAH, sendo a 

de Qualidade e a de Comunicação mencionadas como as que contaram com maior 

participação (30,4% e 26,19%, respectivamente). A reunião semanal tinha maior 

participação (63,3%). Todos os 23 funcionários que participaram dos 

comitês/comissões afirmaram que os eventos eram registrados e 17 (77,3%) 

afirmaram que tinham autonomia para propor ou promover as mudanças 

necessárias; 21 (91,3%) afirmaram que a direção participava das reuniões das 

comissões ou comitês do PAH, enquanto para 2 (87,0%) esta participação era 

eventual; para a maioria (18 funcionários – 78,3%),  as chefias participavam das 

comissões ou comitês do PAH;  as reuniões contavam com a presença dos 

supervisores dos serviços (72,7%), ou esta presença era eventual (27,3%); apenas 

algumas comissões ou comitês tinham representantes dos diversos setores, para 34 

funcionários (58,6%). 

 

A variável independente Comunicação é apontada pela maioria 

(52,5%) como o fator que mais contribuiu  para a descontinuidade do PAH no HR, 

seguida da Cultura Organizacional (19,7%), Relações Interpessoais (18,0%), 

Liderança e Mudança de Gestão (16,4% cada), e Relações de Poder (13,1%), 

dentre outras com menor número de menções. 

 

A falta de apoio da Secretaria Estadual de Saúde e de adesão aos 

grupos de trabalho (49,2% e 44,6%, respectivamente) são os fatores mais 

apontados como responsáveis pelo fato de o planejamento estratégico não ter 

promovido as mudanças. 
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Para 55,6% a Direção apoiou os processos de mudança, estava muito 

motivada para a implantá-las (61,9%) e preparada tecnicamente (53,1%). 

 

No que concerne aos fatores determinantes para a descontinuidade do 

PAH, a maioria apontou a falta de comunicação e a mudança de gestão (37,6% e 

21,8%, respectivamente). 

 

A tabela 4 analisa o conhecimento ou não do PAH, de acordo com as 

variáveis sexo, faixa etária, vínculo institucional e nível de formação. 

 

Tabela 4 – Avaliação do conhecimento ou não conhecimento do PAH, segundo as 

variáveis de identificação-HR Recife, 2006 

 Ouviu falar do PAH    
Variável Sim Não TOTAL Valor de p OR e IC (0,95%)

 n % n % n %   
         
Sexo         
Masculino 12 16,7 60 83,3 72 100,0 p(1) = 0,0548 1,00 
Feminino 72 27,8 187 72,2 259 100,0  1,92 (0,98 a 3,79) 
Grupo Total 84 25,4 247 74,6 331 100,0   

         
Faixa etária (anos)         
20 a 29 5 16,1 26 83,9 31 100,0 p(1) = 0,0252* 1,00 
30 a 39 25 18,5 110 81,5 135 100,0  1,18 (0,41 a 3,38) 
40 a 49 40 33,6 79 66,4 119 100,0  2,63 (0,94 a 7,37) 
50 ou mais 14 28,6 35 71,4 49 100,0  2,08 (0,66 a 6,50) 
Grupo Total 84 25,1 250 74,9 334 100,0   

         
Vínculo 
institucional (2) 

        

Estadual 
Concursado 

70 28,0 180 72,0 250 100,0 p(1) = 0,0067* 2,55 (1,27 a 5,08) 

Contratado 11 13,3 72 86,8 83 100,0  1,00 
Grupo Total 81 24,3 252 75,7 333 100,0   

         
Nível de formação         
Intermediário/médio 39 15,4 215 84,6 254 100,0 p(1) < 0,0001* 1,00 
Superior 45 54,9 37 45,1 82 100,0  6,70 (3,86 a 11,65)

Grupo Total 84 25,0 252 75,0 336 100,0   
         
Tempo de serviço          
Até 10 anos 20 20,6 77 79,4 97 100,0 p(1) = 0,0057* 1,00 
Mais de 10 a 20 32 20,4 125 79,6 157 100,0  0,99 (0,53 a 1,84) 
Mais de 20 29 38,7 46 61,3 75 100,0  2,43 (1,23 a 4,77) 
Grupo Total 81 24,6 248 75,4 329 100,0   

         
Fonte:  Elaboração própria 
(*) – Associação significante a 5,0%. 
(1) – Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 
(2) – Foram desconsiderados os dois pesquisados com vínculo federal. 
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O conhecimento do PAH foi mais elevado no sexo feminino, entretanto 

sem associação significante ao nível de 5,0% (p > 0,05), nas duas faixas etárias de 

20 a 29 anos, e 30 a 39 anos, sendo que a associação entre as duas variáveis se 

mostra significante, conforme indica o valor p < 0,05; entretanto, todos os intervalos 

para OR incluem o valor 1,00; foi mais elevado entre os funcionários com vínculo 

concursado estadual do que entre os contratados (28,0% x 13,3%), diferença esta 

que revela associação significante entre o nível de formação e o conhecimento ou 

não do PAH (p < 0,05 e intervalo para OR que exclui o valor 1,00); foi bem mais 

elevado entre os funcionários com nível superior do que entre os que tinham nível 

intermediário ou médio (54,9% x 15,4%, respectivamente), associação que se 

mostra significante (p < 0,05, OR igual a 6,70 e intervalo que exclui o valor 1,00). 

Em relação ao tempo de serviço, aqueles com mais de 20 anos de trabalho tinham 

maior conhecimento (38,7%) do que os das duas outras faixas, com percentuais 

muito aproximados e a associação se mostra significante (p < 0,05). Vale ressaltar 

que, na aplicação do teste estatístico, em relação à variável vínculo empregatício, 

não foram considerados os dois pesquisados com vínculo federal, o nível de 

formação foi reagrupado em duas categorias e o tempo de serviço  em três faixas. 
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A tabela 5 analisa o conhecimento e a participação dos pesquisados 

no PAH, segundo as variáveis de identificação. 

 

Tabela 5 – Avaliação do conhecimento e participação no PAH, segundo as variáveis 

de identificação-HR, Recife, 2006 

 Ouviu falar Não ouviu   
Variável Participou Não participou Falar TOTAL Valor de p

 n % n % n % n %  
          
Sexo          

Masculino 6 8,3 6 8,3 60 83,3 72 100,0 p(1) = 0,1371 

Feminino 43 16,6 29 11,2 187 72,2 259 100,0  
Grupo Total 49 14,8 35 10,6 247 74,6 331 100,0  

          
Faixa etária 
(anos) 

         

20 a 29 2 6,5 3 9,7 26 83,9 31 100,0 p(1) = 0,1203 

30 a 39 14 10,4 11 8,2 110 81,5 135 100,0  
40 a 49 24 20,2 16 13,5 79 66,4 119 100,0  
50 ou mais 9 18,4 5 10,2 35 71,4 49 100,0  
Grupo Total 49 14,7 35 10,5 250 74,9 334 100,0  

          
Vínculo 
institucional (2) 

         

Estadual 
concursado 

43 17,2 27 10,8 180 72,0 250 100,0 p(1) = 0,0061* 

Contratado 3 3,6 8 9,6 72 86,7 83 100,0  
Grupo Total 46 13,8 35 10,5 252 75,8 333 100,0  

          
Nível de 
formação 

         

Intermediário/
Médio 

13 5,1 26 10,2 215 84,6 254 100,0 p(1) < 0,0001* 

Superior 36 43,9 9 11,0 37 45,1 82 100,0  
Grupo Total 49 14,6 35 10,4 252 75,0 336 100,0  
          
Tempo de 
serviço  

         

Até 10 anos 10 10,3 10 10,3 77 79,4 97 100,0 p(1) = 0,0226* 

Mais de 10 a 
20 

21 13,4 11 7,0 125 79,6 157 100,0  

Mais de 20 17 22,7 12 16,0 46 61,3 75 100,0  
Grupo Total 48 14,6 33 10,0 248 75,4 329 100,0  
          

Fonte:  Elaboração própria 
(*) – Associação significante a 5,0%. 
(1) – Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 
(2) – Foram desconsiderados os dois pesquisados com vínculo federal. 
 

A tabela 5 demonstra que o não conhecimento do PAH foi superior no 

sexo masculino (83,3%) em relação ao feminino (72,2%). Todavia, o sexo feminino 

se sobressai em relação aos que tomaram conhecimento e participaram (16,6%) e 

os que tomaram conhecimento e não participaram (11,2%); entretanto, ao nível de 
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significância considerado, não se comprova associação significante entre sexo e a 

participação no PAH (p > 0,05); os percentuais dos que não tomaram conhecimento 

foram mais elevados nas faixas etárias mais jovens e menos elevados nas de mais 

idade; entretanto, a associação entre as duas variáveis não se mostra significante (p 

> 0,05); o percentual dos que não ouviram falar sobre o PAH foi mais elevado entre 

os contratados do que entre os concursados estaduais (86,7% x 72,0%), o contrário 

ocorreu com os que participaram (17,2% x 3,6%), com associação significante (p < 

0,05); os percentuais dos que ouviram falar e não participaram foi aproximado entre 

as duas categorias de vínculo empregatício.  

 

Em relação ao nível de formação, observa-se que o percentual dos que 

não tomaram conhecimento foi bem mais elevado entre os de nível intermediário ou 

médio, quando comparados com os de nível superior (84,6% x 45,1%);  o contrário 

ocorreu com o percentual dos que participaram, bem mais elevado entre os de nível 

superior (43,9% x 5,1%), com associação significante (p > 0,05). Em relação ao 

tempo de serviço, o percentual dos que não conheciam foi menos elevado na faixa 

com mais de 20 anos de serviço, sendo significante a associação entre as duas 

variáveis. As outras duas faixas de tempo de serviço apresentaram distribuições 

percentuais similares. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

7 – Considerações  Finais      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Já não basta produzir; é preciso produzir

com qualidade para garantir e manter a

competitividade e obter os resultados

previstos ou planejados. 

 

João Mezono 
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O Programa de Acreditação Hospitalar tem como propósito promover a 

racionalização e ordenação das instituições hospitalares em todo o território 

nacional. Tentou-se implantar tal Programa no Hospital da Restauração do Recife. 

No entanto, esta tentativa, infelizmente, fracassou. Chama a atenção a existência, 

na época, de um clima interno favorável à implantação do PAH. Afinal, neste mesmo 

período estava sendo implantando no HR o Programa Pernambucano de 

Modernização da Gestão Pública (Progestão).  

 

Esta dissertação procurou entender as causas que levaram à 

descontinuidade na implantação do Programa de Acreditação Hospitalar, e descobrir 

se poderia ter sido diferente. Buscou também proposições que permitissem ao 

aludido Programa ser reiniciado em novas bases.  

 

Identificou-se que a Secretaria Estadual de Saúde, forneceu apoio 

restrito à implantação do PAH, limitando-se a intermediar a consultoria da Fundação 

Getúlio Vargas. 

 

Para ter sucesso, o PAH necessitava: a)  de apoio financeiro e logístico 

da SES, para promover as reformas estruturais pertinentes ao padrão do Nível 1 do 

PAH, de acordo com o MBAH; b) contratar funcionários de nível superior e médio 

para atender o novo dimensionamento de pessoal; c) educação continuada em 

serviço, um investimento permanente em oficinas educativas  e capacitações, para 

que os funcionários  se sentissem valorizados, motivados e atentos  à sua  missão. 

Esta falta de apoio efetivo da SES é uma prática comum aos programas do 

Ministério da Saúde. Isto demonstra a existência de uma rivalidade institucional entre 

a SES e os programas oriundos de fora do Estado de Pernambuco. Como era o 

PAH, cuja concepção pertence ao Ministério da Saúde e financiado através do 

Programa de Reforço ao Sistema Único de Saúde (Reforsus). 

  

Mesmo com estas dificuldades, o Programa continuou seu processo de 

implantação. Avançou na elaboração do diagnóstico institucional do HR, com a 

formulação dos objetivos organizacionais, definindo o que pretendia alcançar em 

longo prazo, estabelecendo uma ordem de importância e prioridade na hierarquia 
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dos objetivos. Ainda neste momento, foi realizada uma análise das condições 

internas, avaliando os principais pontos fortes e fracos do HR.  

 

Entre os pontos fortes destaque-se: ser referência em 

politraumatizados, neurocirurgia, neurologia, intoxicações e queimados, além de 

campo de pesquisa e formador de recursos humanos na área das ciências da saúde 

(medicina, enfermagem, nutrição, odontologia, farmácia, fisioterapia, terapia 

ocupacional, fonoaudiologia e educação física), e por dispor de equipamentos 

modernos, os quais constituem as forças propulsoras que facilitam o alcance dos 

objetivos organizacionais que devem ser reforçados. Os pontos fracos se referem à 

escassez de recursos financeiros, demanda excessiva de clientes, insuficiência de 

recursos humanos, pouco investimento na tecnologia da informação e planta física 

inadequada às necessidades do serviço, constituindo estas, as limitações e forças 

restritivas à implantação do Programa. 

 

A adoção do planejamento estratégico permitiu a atualização e 

divulgação da missão e da visão institucional do HR. Foram identificados os 

problemas dos diversos setores e, a partir daí, estabelecidas metas e estratégias. O 

plano de ação viabilizou o planejamento programado, permitindo identificação e 

controle dos indicadores hospitalares, por clínica. Além do perfil e 

redimensionamento dos recursos humanos nos diversos setores do hospital, 

favorecendo, deste modo, a articulação entre eles. 

 

O Sistema organizacional de administração e gestão financeira 

resultou na informatização da área administrativa e financeira do HR, o que 

significou um aperfeiçoamento no sistema de custos e no planejamento 

orçamentário.  

 

O único tópico do modelo organizacional não desenvolvido foi o 

sistema de informações. Isto acarretou prejuízos importantes na dinâmica hospitalar, 

dificultando sobremaneira a gestão do PAH. Este impasse se deu em decorrência da 

falta de informações para repensar e redefinir a linha de ação que deveria ser 

adotada nos diversos setores do HR, atendendo os objetivos do Programa. 
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Com base nos dados estatísticos obtidos neste estudo, foram 

identificados fatores multicausais como responsáveis pela descontinuidade do 

Programa, tais como: a) falta de comunicação dificultou a troca de informações entre 

os comitês e os demais funcionários do hospital.; b) cultura organizacional refratária 

a processos de mudança; c) relações interpessoais sofríveis, que refletem a falta  de 

comprometimento ; d) liderança sem legitimidade; e) relações de poder litigiosas e 

desagregadoras; f) mudança de gestão do HR durante o processo de implantação 

do PAH; g) ausência na gestão de pessoas de investimento na capacitação e no 

planejamento das ações; h) falta no processo de trabalho a inclusão do 

planejamento na organização da assistência; I) inexistência de avaliação de serviços 

com ausência de políticas institucionais de melhoria contínua; j) ausência de 

segurança e infra-estrutura com recursos humanos incompatíveis com a 

complexidade das ações e deficiente  infra-estrutura hospitalar. 

 

Temos, portanto, um caso de sobredeterminação (overdetermination). 

Como uma variável contamina a outra, não se pode afirmar qual delas interferiu com 

maior significância no processo de descontinuidade do Programa. 

 

Observou-se, tanto nos questionários como nas entrevistas, que a falta 
de comunicação foi um fator significativo para a descontinuidade do Programa. 

Pelo fato de desconhecerem a existência deste Programa (74,8% dos 

entrevistados), boa parte da equipe hospitalar não teve condições de decidir sobre 

seu possível envolvimento ou não com o Programa. 

 

A cultura organizacional resistente a mudanças contribuiu, também, 

para a descontinuidade. Afinal, qualquer mudança envolve incertezas. Confiança 

entre os membros de uma organização é condição necessária, mas não suficiente, 

caso se almejem mudanças.  

 

As relações interpessoais constituem outra variável que interferiu no 

processo, constatada pela falta de harmonia social entre vários setores do HR. Cada 

funcionário queria que seu colega arcasse com os custos da mudança. Esta 

situação, conhecida como um problema da ação coletiva, não contribuiu para 

motivar os membros do HR a se engajarem nos riscos da mudança. Muitos optaram 
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por pegar “carona” com o próximo. Indivíduos não estão dispostos a contribuir para 

mudanças em uma organização se perceberem que sua contribuição não fará uma 

grande diferença na consecução das mudanças almejadas. 

 

As lideranças envolvidas no processo de implantação do Programa 

estavam motivadas e aptas tecnicamente. Contudo, não conseguiram ganhar a 

confiança da maioria dos membros do HR. Portanto, faltou legitimidade a esta 

equipe para levar adiante as transformações almejadas. Caso houvesse esta 

legitimidade, mesmo com a saída da equipe diretiva original, teria havido uma 

pressão da base para a manutenção das mudanças. No entanto, isto não ocorreu. 

 

Existe uma relação de poder assimétrica entre o HR e a SES. Ou 

seja, o HR costumeiramente se acomodava aos interesses desta Secretaria. Deste 

modo, como a SES não incentivou a contento o PAH, este foi um sério fator a 

influenciar na descontinuidade do Programa. No campo institucional interno, houve 

uma disputa de poder. Enquanto a enfermagem apoiou o Programa, houve uma 

menor adesão da categoria médica.  A disputa de poder, tanto interna como 

externamente, dificultou a coordenação das ações em prol das mudanças. 

 

A mudança de gestão foi um fator relevante para a descontinuidade 

do PAH no HR, referenciado tanto no instrumento de pesquisa como nas entrevistas. 

A saída da equipe diretiva acelerou a desarticulação entre os grupos de trabalho e 

os funcionários que estavam envolvidos com a implantação do Programa de 

Qualidade. Em decorrência, parte do legado de conhecimentos e de compromisso 

com o PAH foi desperdiçado. É importante ressaltar que a relevância desta variável 

independente é resultado das entrevistas e dos questionários aplicados.  

Originalmente ela não estava contemplada entre as cinco variáveis do quadro teórico 

que poderiam interferir na continuidade do Programa. 

 

A pesquisa evidenciou que alguns padrões precisam ser melhorados 

no HR, a saber: 

 

A gestão de pessoas apresentou-se com elevado percentual de 

indicação como causa da descontinuidade do Programa, devido ao pequeno número 
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de atividades relacionadas à organização e coordenação dos processos relativos ao 

planejamento de recursos humanos, condições de trabalho, saúde e segurança dos 

profissionais. 

 

O processo de trabalho foi citado com ênfase nas pesquisas, devido 

à falta de adoção do planejamento na organização da assistência, referente à 

documentação, corpo funcional (força de trabalho), treinamento, controle, 

estatísticas básicas para a tomada de decisões clínicas e gerenciais, e práticas de 

auditoria interna. 

 

A avaliação dos serviços apresenta-se com percentual relevante, 

devido à ausência  de políticas  institucionais  de melhoria contínua  em termos  de: 

estrutura, novas tecnologias, atualização técnico–profissional, ações assistenciais e 

procedimentos médico-sanitários, assim como evidências objetivas  de utilização da 

tecnologia da informação, disseminação global e sistêmica de rotinas padronizadas 

e avaliadas com foco na busca da excelência. 

 
A segurança e estrutura física e sanitária (infra-estrutura) 

destacam-se também como relevantes no processo de trabalho. A infra-estrutura e 

processos de segurança do HR estão incompatíveis com a capacidade instalada e 

os serviços oferecidos. 

 
 
 

Poderia ter sido diferente?  
 

Sim. Caso medidas de intervenção tivessem sido adotadas após a 

identificação e análise dos óbices, durante o processo de implantação do PAH. 

 

Para entender o que poderia ter sido diferente foi necessário 

compreender o HR, sobre os múltiplos aspectos referentes ao seu funcionamento. 

Além daqueles ligados ao caráter de organização de saúde e ao caráter organização 

pública. 
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O funcionamento do HR depende, basicamente, dos seus operadores, 

os profissionais de saúde, responsáveis pela produção de serviços. Esses indivíduos 

apresentam, assim, grande autonomia em relação ao trabalho. Esta independência 

dificulta o controle dos mesmos por parte da equipe diretiva e coordenadores das 

comissões. Especialmente, sobre os médicos. 

 
Uma outra linha de análise sobre o HR é aquela que aponta para os 

diferentes interesses dos diversos grupos que convivem, simultaneamente,   

tornando mais complexo o processo de gerência sobre as mudanças propostas. 

 
A convivência de interesses tão diversos e o caráter profissional do 

HR, faz com que, para uma maior eficácia na assistência, o processo de gestão 

deva construir mecanismos de tomada de decisão que envolva todos os grupos. 

Com a participação de todos, no momento de definição de metas e objetivos, 

aumenta a chance que elas sejam implementadas com sucesso. 

 
O caráter público do HR acrescenta características que o torna 

complexo. Influindo, deste modo, diretamente no processo de trabalho e na sua 

missão. Este hospital tem como pressupostos básicos prestar serviços de saúde a 

população e garantir direitos de cidadania definidos constitucionalmente. No entanto, 

convive com interesses particulares que, por vezes prevalecem, em detrimento dos 

interesses públicos. A distribuição política de cargos através de mecanismos 

clientelistas que perpassam a prestação técnica dos serviços são alguns exemplos 

que refletem os interesses particulares do HR. 

 
A centralização das decisões, característica das organizações públicas, 

impõem dificuldades à implementação dos seus objetivos, tendo em vista que os 

meios para alcançá-los como (recursos financeiros, humanos, materiais, entre 

outros) não estão nas mãos dos gestores. Torna-se evidente a considerável 

dependência do HR em relação ao ambiente sociopolítico em que está inserido, 

estando regulado por autoridade externa. Esta dependência é imposta pelo sistema 

de saúde vigente. 

 
O caráter instável, descontínuo, intermitente e até algumas vezes 

descompromissado com os objetivos organizacionais das autoridades externas que 
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controlam esta instituição, aumentam os efeitos danosos dessa dependência. Desta 

forma planejamento à longo prazo nem sempre é possível, dificultando a 

continuidade dos programas e, em particular, o do PAH. 

 

A proposição deste estudo foi alcançada. Identificaram-se as causas 

da interrupção da implantação do PAH, por meio da pesquisa de campo e das 

entrevistas com os funcionários, equipe diretiva, chefes de serviços, supervisores de 

setores, e membros das comissões internas, que estavam no HR no período de 

2001 a 2004. 

 

A experiência de estudar o PAH no HR propiciou uma dosagem de 

entusiasmo que leva a acreditar que há uma forte possibilidade de ser alcançada a 

tão almejada certificação de Qualidade em Acreditação Hospitalar. E fazer com que 

o Estado de Pernambuco seja inserido, também, entre os Estados que têm Hospitais 

Acreditados. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

8– Recomendações 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Produzir com qualidade é o grande desafio

que uma organização hospitalar deve-se

colocar e superar, se quiser obter o

reconhecimento da comunidade. 

 

Valdir Ribeiro Borba 
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Diante do que foi exposto como possíveis causas da descontinuidade 

do PAH no HR, apresentam-se, a seguir, algumas recomendações, considerando a 

perspectiva de ser realizada uma nova tentativa de implantação do PAH sem 

incorrer nos erros cometidos. 

 
• Melhor articulação institucional entre o HR e a SES. É necessário o 

apoio político e financeiro do Governo do Estado para o desenvolvimento das etapas 

de implantação, implementação e avaliação do PAH.  Convém assegurar que este 

apoio seja institucionalizado, de forma a garantir que, mesmo, em caso de mudança 

do comando político do Estado ele seja mantido. 

 

• Faz-se necessário assegurar a legitimidade para a implantação do 

PAH. Em outras palavaras, um processo de mudança tão drástico como o proposto 

precisa ser resultante de uma ação/motivação a partir das bases. A imposição da 

cúpula, sem o consentimento dos comandados torna difícil a mudança. O primeiro 

passo, fundamental, seria comunicar em que consiste o Programa e os benefícios 

que sua implantação traria para todos. 

 

• A resistência a mudanças é compreensível no ser humano. A 

mudança provoca medo e isto resulta em insegurança. Para quebrar tal resistência, 

o melhor caminho é envolver todos os membros da equipe, para que eles sintam que 

fazem parte deste processo. Mas não só isto, tais atores precisam receber incentivos 

(sejam materiais ou não) para acreditarem que a nova situação lhes será melhor do 

que a manutenção do status quo. 

 

• Boas relações interpessoais surgem onde há confiança entre os 

indivíduos. Nada melhor do que estimular a interação entre eles, no sentido de 

mostrar que o comportamento oportunístico pode ser vantajoso no curto prazo, mas 

que é deletério no longo prazo. 

 

• A liderança não pode ser meramente técnica. Isto é condição 

necessária, porém não suficiente. Uma boa liderança é aquela que, além das 

qualidades inerentes a um líder eficaz, é também capaz de conquistar os corações e 

mentes dos liderados. 
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• Uma mudança que requer a participação de todos não pode ser 

bem sucedida se houver rivalidades internas: lideranças vs liderados. Cada lado 

precisa do outro, e o paciente dos dois. Não há instituição forte quando os objetivos 

comuns não são perseguidos por todos, na melhor sintonia possível. 

 

• A gestão de pessoas incluei-se entre os padrões que devem ser 

melhorados na atuação do HR, por meio de capacitação e educação continuada, 

objetivando melhoria do serviço. Programa de valorização das pessoas, através de 

grupos de trabalho para a melhoria de processos, integração institucional e 

gerenciamento das relações de trabalho, são algumas das ações que devem ser 

implantadas, bem como a análise crítica visando à melhoria da técnica, controle de 

problemas, melhoria de processos, minimizando os riscos. 

 

• O processo de trabalho necessita de normas, rotinas e 

procedimentos documentados, atualizados e disponíveis, para facilitar a aplicação. 

Em outras palavras, deve ser introduzida e aplicada uma lógica de melhoria de 

processos nas ações assistenciais e nos procedimentos médico-sanitários com 

atuação focalizada no cliente externo.  

 

• A avaliação dos serviços é importantíssima para a busca da 

excelência, faz-se necessário adotar ciclos de melhoria em todas as áreas, atingindo 

a organização de modo global e sistêmico, através de uma série de procedimento: 

utilização de um sistema de informação institucional consistente, baseado em taxas 

e indicadores que permitam análises comparativas com referenciais adequados e a 

obtenção de informação estatística; utilização de um sistema de aferição da 

satisfação dos clientes (internos e externos) e de um programa institucional 

sistemático de qualidade e produtividade, devidamente implantado e em 

funcionamento. 

 

• Para obter melhores resultados na segurança e infra-estrutura é 

necessário investir nestes padrões, tornando-os compatíveis com a capacidade 

instalada e os serviços oferecidos no HR, com profissionais habilitados e equipe 
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dimensionada às necessidades do serviço, bem como um melhor gerenciamento dos 

contratos e avaliação do desempenho dos serviços terceirizados.   

 

• O poder de decisão sobre o Programa deve ser descentralizado. Ou 

seja, convém que os comitês responsáveis pela implantação, implementação, e 

avaliação do Programa tenham autonomia para viabilizar suas decisões. 

 

Na perspectiva que o Programa venha a ser reiniciado e possa obter 

êxito, é necessário que as recomendações aqui apontadas sejam implantadas e 

implementadas pela equipe diretiva, membros do HR, com o apoio da Secretaria de 

Saúde do Governo do Estado de Pernambuco. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

9 – Referências  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As transformações são inevitáveis e é

essencial que as organizações se preparem

para elas. 

 

Cid  Nardy 
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A cultura não é transmitida geneticamente,

mas socialmente através da aprendizagem. 

 

M. Tavares 
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ANEXO  A   -   Instituições Acreditadoras  no  Brasil 
 

Ipass • Instituto Paranaense de Acreditação de Serviços em Saúde 

Rua Augusto Stresser, 584 - Alto da Glória  
Cep.80.030-340 Curitiba - Paraná Fone: 41-353-5770 
ipass@ipass.org.br 

 

Fcav • Fundação  Carlos Alberto Vanzolini 

Fundação Vanzolini (Unidade USP) 
Av. Prof. Almeida Prado, 531 - 1o andar - Sala 102 
Cidade Universitária - São Paulo - SP 
CEP. 05508-900 
Tel. + 55 (11) 3814-7366 - Fax. +55 (11) 3814-7496 

 
Fundação Vanzolini (Unidade Paulista) 
Av.Paulista, 967  
5º and. Administração 
CEP. 01311-100  
Tel. + 55 (11) 3541-3789 

 
Fundação Vanzolini (Unidade Alberto Seabra) 
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256 
São Paulo - SP 
CEP. 05452-001 
Tel. + 55 (11) 3021-8966/ 9731/ 8931 - Fax. + 55 (11) 3023-1941 

 
Fundação Vanzolini (Unidade Camburiú) 
Rua Camburiú, 255 

Alto da Lapa - São Paulo - SP 

CEP. 05058-020 

Tel. + 55 (11) 3836-6566 - Fax. + 55 (11) 3832-2070 
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DNV • Det  Norske  Veritas 

Belo Horizonte 
Avenida do Contorno,5351/310 
Bairro dos Funcionários 30110100 Belo Horizonte 
Brasil 
Tel. 55 31 3281 9098   fax: +55 31 3281 9098 
 
Caxias do Sul 
Av. Rio Branco, 7/906 
Bairro São Pelegrino - Caxias do Sul 95010-060 Caxias do Sul 
Brasil 
Tel. 55 54 223 4326   fax: +55 54 214 6144 
 
Macaé 
Rua Acapulco, 24 
Cavalheiros - Macaé 29720150  
Brasil 
Tel. 55 22 2757 1480    fax: +55 22 2757 1458 
 
Rio de Janeiro 
Rua Sete de Setembro,111/12 Floor 20050006, Rio de Janeiro 
Brasil 
Tel. +55 21 2517 7232    fax: +55 21 2221 8758 
 
Salvador 
Rua Dr.José Peroba, 149 - sala 1101 
Ed.Centro Empresarial Eldorado-Stiep 
41770-790-Salvador, BA 41770790 - Salvador, BA 
Brasil 
Tel. +55 71 3273 3700    fax: +55 71 3272 1993 
 
Santos  
Av. Conselheiro Nébias 793 Conj.53 
Boqueirão 11045003 Santos 
Brasil 
Tel. +55 13 3288.2729    fax: +55 13 3288 3739 
 
São Paulo 
Av. Brig.Faria Lima, 1993 – Conj. 43 
Jardim Paulistano 01452001 – São Paulo 
Brasil 
Tel. +55 11 3305 3305    fax: +55 11 3097 8859 
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IQG • Instituto  Qualisa  de  Gestão 

São Paulo 
Rua Nelson Gama de Oliveira, 311, Conj. 103 / 104  
Tel.: 11,  3772-2098 

 
GLCSA • Germanischer  Lloyd  Certiification  South  América 

Germanischer Lloyd Certification GmbH  
Steinhöft 9 
20459 Hamburg 
Germany 
Tel. +49 40 36149-288 
Fax:     +49 40 36149-650 
e-mail:  glc@gl-group.com 
 
 

BSI • British  Standards  Institution 

BSi Brasil Sistemas de Gestão Ltda. Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 
1400 - 1º Andar, Tel: (+55) 11 2148-9600 - Fax: (+55) 11 2148-
9601 
USA - BSi, Inc., 12110 Sunset Hills Road, Suite 200, Reston VA 
20190-5902 Tel: 1 800 862 4977, +1 (703) 437 9000 
 

DICQ • Sistema  Nacional  de  Acreditação  Ltda. 

Rua Vicente Licínio, nº 113 - Tijuca 
CEP: 20270-902 - Rio de Janeiro - RJ 
Tels.:  
21 2187-0822 
21 2187-0823 
 
Fax: 
21 2187-0825 
 
E-mails:  
acreditacao@dicq.org.br 
acreditaçãodicqona@dicq.org.br 
dicq@dicq.org.br 
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ANEXO  B  -  Metodologia do Processo de Acreditação Hospitalar1 
 
 
 
O Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar é um instrumento de 

avaliação da qualidade institucional, composto de seções e subseções. Nas 

subseções existem os padrões definidos segundo três níveis, do mais simples ao 

mais complexo, do inicial ao mais desenvolvido e sempre com um processo de 

incorporação dos requisitos anteriores de menor complexidade. Para cada nível são 

definidos itens de verificação que orientam o processo de visita e preparação do 

hospital para a Acreditação Hospitalar.  

 

 

 

Padrões 
 

Cada padrão tem uma definição e uma lista de itens de verificação  

(conformidade) que permitem a identificação precisa do que se busca avaliar e a 

concordância  com o padrão estabelecido. O método de coleta de dados é a 

observação no local e contatos com os profissionais dos diversos serviços. 

 

Todos os padrões são organizados por graus de satisfação ou 

complexidade crescentes e correlacionados, para alcançar um nível de qualidade 

superior. Os níveis anteriores obrigatoriamente devem ter sido satisfeitos. Para 

estabelecer o nível determinado por cada item deve-se iniciar a avaliação pelos 

níveis inferiores, até encontrar o patamar cujas exigências não estão totalmente 

satisfeitas. As exigências são indivisíveis quando se referem a mais de uma 

qualidade. E se uma dessas exigências não estiver satisfeita, considerar-se-á 

apenas o nível imediatamente anterior como atendido. 

 

 

Cada padrão tem a intenção de explicar a sua importância. O padrão 

enuncia as expectativas que devam ser cumpridas para fins de acreditação. O 

                                                 
1 Fonte – BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Manual brasileiro de acreditação 

hospitalar. Brasília, 1998. 
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enunciado do padrão oferece orientações a serem cumpridas, explicando a 

justificativa, o significado e a importância da norma. 

 

 

 

Níveis 
 

Nível 1 – As exigências deste nível contemplam o atendimento aos 

requisitos básicos da qualidade na assistência prestada ao cliente, nas 

especialidades e serviços do hospital, com os recursos humanos compatíveis com a 

complexidade, qualificação adequada (habilitação) dos profissionais e responsáveis  

técnicos com habilitação correspondente para as áreas de atuação institucional. 

 

 

Princípios Orientadores: 

• Habilitação do Corpo Funcional; 

 

• Atendimento aos requisitos fundamentais de segurança para o 

cliente nas ações assistenciais e procedimentos médico-sanitários; 

 

• Estrutura básica (recursos) capaz de garantir assistência orientada 

para a execução coerente de suas tarefas. 

 

 

Nível 2 – presença de evidências de adoção de planejamento na 

organização da assistência hospitalar referente a documentação, corpo funcional 

(força de trabalho), treinamento, controle, estatísticas básicas para a tomada de 

decisão e gerência e práticas de auditoria interna. 
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Princípios Orientadores: 
 

• Existência de normas, rotinas e procedimentos documentados e 

aplicados; 

 
• Evidências da introdução e utilização de uma lógica de melhoria 

dos processos nas ações de assistência e nos procedimentos 

médico-sanitários; 

 
• Evidências de atuação focalizada no cliente/paciente. 

 
 
 

NÍVEL 3 – Evidências de políticas de melhoria contínua em termos de 

estrutura, novas tecnologias, atualização técnico-profissional, ações assistenciais e 

procedimentos médico-sanitários. Evidências objetivas de utilização da tecnologia da 

informação, disseminação global e sistêmica de rotinas padronizadas e avaliadas 

com foco na busca da excelência. 

 
 
 
 

Princípios Orientadores: 
 

• Evidências de vários ciclos de melhoria em todas as áreas, 

atingindo a Organização de modo global e sistêmico; 

 

• Utilização de um sistema de informação institucional consistente, 

baseado em taxas e indicadores que permitam comparações com 

referenciais adequados e a obtenção de informação estatística que 

mostrem tendências positivas e sustentação de resultados; 

 

• Utilização de sistemas de aferição da satisfação dos clientes 

(internos e externos)  e  existência  de um  programa institucional 
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de qualidade e produtividade implantado, com evidências de 

impacto sistêmico. 

 
 
 
 
Itens de Verificação 

 

Os itens de verificação apontam as fontes onde os avaliadores podem 

procurar as provas, ou o que o hospital puder apresentar para indicar que cumpre 

um determinado padrão e em que nível. Estas fontes podem ser: qualquer 

documento do hospital, entrevistas com as chefias de serviço, funcionários, clientes 

e familiares, prontuários médicos, registros dos pacientes e outros. 

 

 

Perfil dos Avaliadores 
 

O avaliador do Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar deve 

reunir algumas características pessoais e profissionais essenciais para o sucesso de 

sua função, tais como: 

 

• Competência técnica - deve ser um profissional com currículo 

qualificado em sua área específica; 

 

• Experiência profissional – deve ser um indivíduo experiente e 

maduro, para desempenhar tarefas com urbanidade, ética e 

responsabilidade, que tenha boa vivência profissional aliada a 

prudência, serenidade e parcimônia; 

 

• Experiência administrativa – o profissional deve ter formação 

administrativa, habilitação e experiência prática na área de 

administração dos serviços de saúde ou gestão organizacional; 

 

• Capacidade para integrar equipes – o trabalho de visita sempre 

será desenvolvido em equipes constituídas por profissionais que, 
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além dos requisitos individuais referidos, devem apresentar 

histórico de bom desempenho em trabalhos em grupo; 

 

 
• Compromisso de sigilo – o avaliador firmará um compromisso de 

sigilo para assegurar a confidencialidade e confiabilidade do 

processo de avaliação e a preservação dos melhores interesses 

das instituições envolvidas. 

 

 
Capacitação do avaliador 

 

O processo de treinamento e capacitação será desenvolvido pelas 

Instituições Acreditadoras, de acordo com o modelo proposto pelo Órgão Nacional 

de Acreditação Hospitalar.  

 

Os cursos terão uma duração mínima de 30 horas e abordarão tópicos 

relacionados à gestão pela qualidade, qualidade em saúde, acreditação hospitalar, 

técnicas e processos de avaliação e auditoria, uso do Manual de Acreditação, 

discussão de casos práticos e visitas a hospitais de referência (já acreditados) para 

treinamento prático. 

 

 

Processo de Avaliação  e  Visita  
O processo de avaliação e visita abrange duas grandes etapas; a pré-

visita e a visita propriamente dita. A primeira está relacionada com a preparação 

institucional para o processo de acreditação, na qual o hospital toma conhecimento 

deste processo e se prepara para solicitar a visita dos avaliadores. Este processo 

tem início com a divulgação e distribuição nacional do Manual Brasileiro de 

Acreditação Hospitalar. Posteriormente, pode ser desenvolvido, pelas Instituições 

Acreditadoras e Associativas, um programa de capacitação de avaliadores internos e 

gerentes que liderarão, nos hospitais, as atividades de preparação para a visita e 

auditoria. 
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A visita somente ocorrerá após a solicitação voluntária do hospital à 

Instituição Acreditadora. Sua inscrição nesse processo de avaliação para a 

acreditação resultará no agendamento com o avaliador líder que também 

coordenará as atividades da equipe de avaliadores e o contato com os dirigentes do 

hospital. 

 

O instrumento básico utilizado para o processo de visita é o Manual 

Brasileiro de Acreditação Hospitalar em vigor na data da visita. 

 

A duração da visita dependerá do porte e da complexidade do hospital. 

Como referência, pode-se utilizar os seguintes elementos: 

 

• Hospital até 150 leitos – de 2 a 4 dias úteis; 

• Hospital até 350 leitos – de 4 a 8 dias úteis; 

• Hospital com mais de 350 leitos – de 8 a10 dias úteis. 
 

Na visita de avaliação, todos os setores e unidades serão observados 

dentro de uma programação definida junto com os responsáveis pelo hospital. O 

encerramento será realizado em reunião conjunta com a equipe de avaliadores e 

membros do hospital (facultativo), em uma sessão de perguntas e respostas, 

comentários e devolução do processo da visita, sem qualquer anúncio sobre os 

resultados.  

 

 

 

Relatórios de visita  e  resultados  da  avaliação 
 

Aqui também existem duas etapas diferenciais: 

 

• Fase de elaboração dos relatórios (para o Hospital e para a 

gerência da Instituição Acreditadora). 

 

Nesta primeira fase, a equipe de avaliadores ficará encarregada de 

elaborar o Relatório de Visita, dirigido à alta direção do Hospital,  no  qual  constará 
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o atendimento aos padrões e níveis de avaliação. Já o Relatório para a gerência da 

Instituição Acreditadora, além dos aspectos acima mencionados, deverá apresentar 

um parecer final dos avaliadores (de consenso) sobre a indicação para a acreditação 

e em que nível . 

 

• Fase de divulgação dos resultados. 

• Não acreditado – não atendimento aos padrões e níveis mínimos 

exigidos; 

• Acreditado – acreditação no nível 1; 

• Acreditado pleno – acreditação no nível 2; 

• Acreditado com excelência – acreditação no nível 3.  
 

 

Após a análise do Relatório de Visita, a Instituição Acreditadora 

pronunciar-se-á oficialmente pela concessão ou não da acreditação, conforme a 

avaliação apresentada, cabendo-lhe o envio do Relatório da Visita e do Certificado 

de Acreditação (se for o caso) ao hospital. 

 

O certificado emitido pela Instituição Acreditadora terá validade de dois 

a três anos, conforme o nível atingido. 

 

Se o Relatório de Visita resultar em “não acreditado”, o hospital 

poderá solicitar reavaliação dos padrões e níveis não atendidos para a mesma 
Instituição Acreditadora dentro de seis meses a um ano, se a sua alta direção 

achar que tem condições de atender, neste prazo, aos níveis e padrões exigidos. 

Caso contrário, ultrapassando o período de um ano, a nova solicitação será 

considerada como avaliação inicial, isto é, avaliação de todos os serviços. O hospital 

não acreditado poderá solicitar novo processo de visita a Instituição Acreditadora 
diferente da anterior somente após um ano, quando então deverá submeter-se a 

todo o processo de avaliação inicial. 
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As certificações de “Acreditado” e “Acreditado Pleno” têm prazos de 

validade de dois anos, findo o qual o hospital deverá se submeter a novo processo 

de avaliação. 

 

A certificação de “Acreditado com Excelência” tem prazo de validade 

de três anos, após o qual o hospital deverá se submeter a novo processo de 

avaliação. 

 

Durante a vigência do prazo de validade do certificado, o hospital não 

poderá solicitar outra avaliação, com o objetivo de alcançar acreditação em nível 

acima do obtido. 

 

Findo o prazo de validade da Acreditação, o hospital poderá solicitar 

inscrição à mesma ou a qualquer outra Instituição Acreditadora, credenciada pelo 

Órgão Brasileiro de Acreditação Hospitalar, para um novo processo de Acreditação, 

que seguirá os mesmos métodos adotados anteriormente. 

 

Ao solicitar a inscrição para o novo ciclo de acreditação, o Hospital que 

decidir pela troca da Instituição Acreditadora deverá apresentar à nova Instituição o 

relatório da visita anterior, para servir de base para a reavaliação. 

 

No Brasil, existem grandes centros médicos, públicos e privados, 

comparáveis aos mais avançados de qualquer outro país, e uma quantidade 

razoável destes nosocômios necessita de um processo de assessoria continuada 

para garantir uma qualidade permanente. 

 

O Processo de Acreditação propõe a participação voluntária das 

instituições de saúde, estimulando-as  à procura contínua da qualidade. 

 

Com este cenário, o Ministério da Saúde desenvolveu um instrumento 

flexível  para  a  Acreditação  hospitalar,  que   poderá   ser   modificado   conforme  

a freqüência  de  seu  uso, tornando-se   mais   apropriado   às   características     
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dos  hospitais brasileiros, de maneira a adaptar-se às diferenças entre as várias 

regiões geográficas do País, às  distintas complexidades dos hospitais e ao 

processo evolutivo da ciência e da administração de serviços de saúde. 

 

O Ministério da Saúde, responsável pela determinação de políticas 

globais de saúde, poderá estabelecer como meta que, dentro de um determinado 

período de tempo, nenhum hospital do País se situe abaixo do nível 1. Isto significa 

que, para todos os serviços hospitalares foram definidos padrões, ou seja, níveis de 

atenção, práticas ou métodos esperados. Foram estabelecidos três níveis: o nível 1 

corresponde à referência básica para os serviços, isto é, o limite essencial de 

qualidade com a qual deve funcionar um serviço hospitalar; segurança na estrutura 

física, sanitária e de capacitação profissional; o nível 2, aos processos no fluxo de 

trabalho, e o nível 3, à melhoria do atendimento. 

 

Mesmo que um serviço do hospital esteja plenamente montado, com 

excepcional qualidade e tenha alcançado um grau de complexidade compatível com 

o nível 3, por exemplo, a instituição será acreditada no nível 1 se os outros serviços 

não conseguirem alcançar níveis superiores a este. 

 

O propósito deste enfoque é reforçar o fato de que as estruturas e 

processos do hospital são de tal modo interligados que o funcionamento de um 

componente interfere em todo o conjunto e no resultado final. 

 

A utilização de Programas de Acreditação como enfoque inicial para 

implementar e garantir a qualidade nos hospitais brasileiros contribui para que, 

dentro dos recursos disponíveis, ocorra uma progressiva mudança planejada de 

hábitos, de maneira a provocar, nos profissionais de todos os níveis e serviços, um 

novo estímulo para avaliar as debilidades e as forças da instituição, com o 

estabelecimento de metas claras e mobilização constante do pessoal, voltados para 

a garantia da qualidade da atenção médica prestada aos pacientes/clientes. 
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Conforme o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, o Programa 

busca atingir os seguintes objetivos: 

 

• Entendimento, em âmbito nacional, de que há um processo 

permanente de melhoria da qualidade da assistência, mediante a 

acreditação periódica da rede hospitalar pública e privada; 

 

• Instituir, no âmbito hospitalar, mecanismos para a auto-avaliação 

e aprimoramento contínuo da qualidade da atenção médico-

hospitalar; 

 

• Atualizar, periodicamente, os níveis e padrões contidos no Manual 

Brasileiro de Acreditação Hospitalar; 

 

• Realizar consultas permanentes a instituições públicas e privadas, 

responsáveis pela assistência médico-hospitalar; 

 

• Estabelecer bases jurídicas, financeiras e estruturais para a 

criação do Órgão Nacional Multi-Institucional de Acreditação 

Hospitalar. 
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ANEXO  C   -    Caracterização   dos   Setores 
 

CLÍNICA PEDIÁTRICA – 4O ANDAR 
 

Missão 
 
O setor de pediatria clínica, situado no 4o andar do HR, tem por objetivo 

assegurar o internamento de pacientes que se submetem a tratamento clínico 

pediátrico e cirúrgico, bem como tratamento intensivo (UTI pediátrica) e cuidados 

gerais (berçário). 

 

 

Estrutura física 
 
Atualmente, o setor dispõe de 08 enfermarias (cada uma com 10 

leitos), e divididas de acordo com as patologias clínicas, berçário (08 leitos) e UTI 

pediátrica (07 leitos). 

 

A estrutura física dispõe ainda de: 
 

• Posto de Enfermagem, dividido que em: setor burocrático, setor 
de medicação, sala de procedimentos e sala de desinfecção. 

 
• Sala-depósito. 

 
• Expurgo. 

 
• Repouso para Auxiliares de Enfermagem, com banheiro. 

 
• Sala de Supervisão de Enfermagem. 

 
• Sala de Psicologia. 

 
• Sala de Terapia Ocupacional. 

 
• Sala de recreação. 

 
• Videoteca. 

 
• Sala de estudo. 
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• Banheiro para cada enfermaria. 

 
• Banheiros para funcionários (01 masculino e 01 feminino). 

 
 
 
 
 
Associação Amiga da Pediatria (AAP) 
 

Situada também no 4o andar, no setor de pediatria clínica do HR, a 

AAP foi inaugurada em 1977, com o objetivo de prestar total assistência às crianças 

hospitalizadas. 

 

Sua estrutura física é composta de: 

 
• 01 Sede. 

• 01 Sala de recreação. 

• 01 Videoteca. 

 

A assistência é realizada por uma equipe multiprofissional, acrescida 

de uma equipe de voluntários, selecionada pelas enfermeiras do setor de pediatria. 

 

Qualquer pessoa pode participar como voluntário, desde que tenha 

tempo disponível e saiba interagir com crianças. A AAP conta ainda com doações 

externas, com o intuito de melhorar a qualidade da assistência prestada. 

 
 

 
 
Jornada  de  Trabalho  da  Equipe  de  Enfermagem 
 
A assistência de enfermagem é realizada por 123 profissionais desta 

categoria, divididos da seguinte forma: 
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13 Enfermeiras, subdivididas em: 

 

- 01 diarista no turno da manhã (das 07:00 às 13:00 horas). 

- 01 Enfermeira Supervisora no turno da manhã (das 07:00 às 13:00 

horas). 

- 03 Enfermeiras Plantonistas (sendo 01 Enfermeira no plantão 

diurno e 02 Enfermeiras no plantão noturno, com carga horária de 

12x60 horas). 

 

110 Auxiliares de Enfermagem: 

- 15 Auxiliares de Enfermagem no plantão diurno, com carga horária 

de 12x60 horas. 

- 10 Auxiliares de Enfermagem no plantão noturno, com carga 

horária de 12x60 horas. 

 

 

Perfil  Gerencial 
 
O perfil gerencial da enfermeira assistencial caracteriza-se como 5.5, 

por apresentar alguns traços de comportamento, tais como: cautelosa, transige, 

conciliadora, conformista, torna-se evasiva quando desafiada, gosta do que é certo e 

comprovado, prefere o meio termo, espera para ver como os outros se posicionam. 

 

O perfil gerencial da enfermeira supervisora do setor foi característico 

do tipo 9.9, pois se apresenta: sincera e direta, confiante, decidida, gosta de 

trabalhar, busca os fatos, é inovadora, tem mente aberta, espontânea, estimula a 

participação, altruísta. 

 

 

 

 

 

 

Atribuições do Setor da Clínica Pediátrica 
 



Ribeiro, Nara Rúbia C. A descontinuidade do Programa de Acreditação Hospitalar no Hospital da Restauração  .  .  . 
 Anexo C

 

 

• Assegurar assistência médica integral, geral e especializada em 

pediatria ao paciente no atendimento em regime de internação. 

• Zelar pelos registros dos procedimentos ocorridos no atendimento 

individual, com a finalidade de facilitar a realização de estatísticas 

e estudos científicos de interesse do Hospital. 

• Orientar as atividades técnicas dos serviços de apoio clínico. 

• Racionalizar o uso de leitos disponíveis na unidade com a 

demanda das diversas especialidades médicas. 

• Avaliar a qualidade da assistência prestada, através de dados 

quantitativos de internamentos, cirurgias, média de 

permanência, taxa de infecção, taxa de mortalidade, custos, 

entre outros. 

• Elaborar previsões de recursos materiais e humanos 

necessários ao funcionamento da unidade, bem como comparar 

com os resultados alcançados. 

• Promover a aplicação dos exames necessários à elucidação do 

diagnóstico e controle do tratamento. 

• Assegurar ao paciente um ambiente sadio e confortável, que 

elimine ou minimize os riscos de comprometer a sua 

recuperação. 

• Servir de campo de pesquisa, ensino e aperfeiçoamento de 

profissionais que se dediquem a estudos relativos à 

especialidade da unidade. 

• Colaborar na formação e desenvolvimento de recursos humanos 

da área de saúde. 

• Desenvolver tarefas correlatas, dentro de sua área de atuação. 
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UNIDADE  TERAPÊUTICA  DE  QUEIMADOS  (UTQ)   -  5O ANDAR 
 
 

Missão 
 

Assistir ao paciente vítima de queimaduras de 1o, 2o e 3o graus de 

maneira sistematizada, através das rotinas e procedimentos de diagnósticos, 

tratamento clínico ou cirúrgico. 

 

 

Estrutura Física 
 

• Posto de Enfermagem. 

• 02 enfermarias para adultos, com banheiro cada uma. 

• 02 enfermarias para crianças, com banheiro cada uma. 

• Sala de balneoterapia. 

• Centro cirúrgico. 

• Sala para Supervisão de enfermagem. 

• Sala para Supervisão médica. 

• Repouso para auxiliares de enfermagem. 

• 02 banheiros para funcionários (01 masculino e 01 feminino). 

• Sala para psicologia. 

• 01 vestiário, próximo ao centro cirúrgico. 

• Sala de depósito para materiais. 

• Expurgo. 

• Sala de material para esterilização. 
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Jornada  de  Trabalho  da  Equipe  de  Enfermagem 
 

A equipe de enfermagem é composta de: 

 
09 enfermeiras: 

 
- 01 enfermeira supervisora diarista (07:00 às 13:00 horas). 

- 04 enfermeiras assistenciais, turno diurno (07:00 às 19:00 horas, 

carga horária de 12x60). 

- 04 enfermeiras assistenciais, turno noturno (19:00 às 07:00, com 

carga horária de 12x60). 

 

51 Auxiliares de enfermagem: 

- 47 auxiliares de enfermagem plantonistas distribuídos nos períodos 

diurno e noturno, com carga horária de 12x60. 

- 04 auxiliares diaristas (07:00 às 13:00 horas). 

 

 

 

Perfil Gerencial 
 
O perfil gerencial da enfermagem neste setor se enquadra no tipo 9.9, 

pois se apresenta: sincera e direta, tem mente aberta, é positiva, é inovadora, 

estimula a participação, focaliza problemas reais, é confiante. 

 
 
 

Atribuições do Setor de Emergência de Adultos 
 

• Prestar pronto atendimento, através das rotinas e procedimentos de 

diagnósticos e tratamento clínico ou cirúrgico para garantir a 

assistência a pacientes adultos ou infantís, acometidos de mal 

súbito ou acidentados, com ou sem risco iminente de vida. 
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• Elaborar previsões de recursos materiais e humanos necessários 

ao funcionamento da unidade, bem como comparar com os 

resultados alcançados. 

 

• Organizar e manter os ambientes do atendimento em condições de 

utilização imediata. 

 

• Promover a integração da equipe multiprofissional responsável pela 

assistência ao paciente, possibilitando o desenvolvimento de 

procedimentos técnicos que agilizem seu atendimento. 

 

• Zelar pelo correto uso e preenchimento dos prontuários dos 

pacientes da Emergência, mantendo-os em local e em condições 

para facilitar a continuidade dos trabalhos. 

 

• Providenciar a realização de exames complementares necessários 

ao atendimento do paciente. 

 

• Servir de campo de pesquisa, ensino e aperfeiçoamento de 

profissionais que se dediquem a estudos relativos a atendimento 

emergencial. 
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CLÍNICA  MÉDICA   -   6O ANDAR – ALA NORTE 
 
 

Missão 
 

Assegurar atendimento médico aos portadores de patologias de 

natureza clínica, a fim de diagnosticá-los e tratá-los. 

 

 

Estrutura  Física 

Atualmente, o setor tem à disposição cinco enfermarias, das quais 

duas estão desativadas, e, antes, estavam localizadas no 5o andar, pois o mesmo 

estava em reforma.  

 

A estrutura física ainda dispõe de: 

• 01 Posto de Enfermagem. 

• 01 Sala-depósito para soro (soro fisiológico, soro glicosado e ringer 

lactato). 

• 01 Sala para carro de parada, geladeira e diversos (medicações de 

rotina). 

• 01 Repouso para auxiliares de enfermagem. 

• 01 Sala para supervisão de enfermagem. 

• 01 Sala de chefia médica. 

• 01 Sala de ECG. 

• 02 banheiros para funcionários. 

• 01 Sala para o penso. 

• 02 elevadores. 

• 01 copa. 

• 01 sala para o pessoal da limpeza. 

• 03 enfermarias, com oito leitos cada uma, perfazendo um total de 

24 leitos; duas enfermarias  são para o sexo masculino e uma para 

o sexo feminino. 
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• Possui anexo ao setor uma Central de Material Esterilizado 

(C.M.E.). 

 

 

Jornada de Trabalho da Equipe de Enfermagem 
 
A equipe de enfermagem é composta de: 

 

06 enfermeiras plantonistas: 

 

- 03 enfermeiras têm com carga horária 12x60 no período diurno. 

- 03 enfermeiras trabalham com a mesma carga horária, no período 

noturno. 

 

31 Auxiliares de enfermagem: 

- 17 auxiliares de enfermagem trabalham no período diurno, com 

carga horária de 12x60. 

- 14 auxiliares diaristas têm a mesma carga horária, no período 

noturno. 

 
 

Perfil  Gerencial 
 
As enfermeiras supervisora e assistencial apresentaram o perfil 

gerencial 9.9: são decididas, diretas, têm mente aberta, gostam de trabalhar, 

mantêm suas posições, estimulam a participação, são inovadoras e costumam 

refletir sobre as decisões. 

 

 

Atribuições do Setor de Clínica Médica 
 
• Efetuar atendimento médico aos pacientes portadores de 

patogenias de natureza clínica; 
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• Zelar pelos registros dos procedimentos ocorridos no atendimento 

individual, com a finalidade de facilitar a realização de estatísticas e 

estudos científicos de interesse do Hospital; 

 

• Orientar as atividades dos serviços de apoio clínico; 

 

• Racionalizar o uso de leitos disponíveis na unidade com a demanda 

das diversas especialidades médicas; 

 

• Avaliar a qualidade da assistência prestada, através de dados 

quantitativos de internamentos, cirurgias, média de permanência, 

taxa de infecção, taxa de mortalidade, custos, entre outros; 

 

• Elaborar previsões de recursos materiais e humanos necessários 

ao funcionamento da unidade, bem como comparar com os 

resultados alcançados; 

 

• Promover a aplicação e manutenção das rotinas do Serviço de 

Infecção Hospitalar. 

 

• Providenciar a realização de exames necessários à elucidação do 

diagnóstico e controle do tratamento; 

 

• Assegurar ao paciente um ambiente sadio e confortável, que 

elimine ou minimize os riscos de comprometer sua recuperação; 

 

• Servir de campo de pesquisa, ensino e aperfeiçoamento de 

profissionais que se dediquem a estudos relativos à especialidade 

da unidade; 

 

• Colaborar na formação e desenvolvimento de recursos humanos da 

área de saúde; 
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• Desenvolver outras tarefas correlatas, dentro da sua área de 

atuação. 

 

 

CLÍNICA TRAUMATO-ORTOPÉDICA 
6O ANDAR – ALA SUL 

 
Missão 
 

Assegurar ao paciente que necessite de cirurgia e de atendimento em 

regime de internação os cuidados multiprofissionais na área de traumatologia e 

ortopedia. 

 

 

Estrutura  Física 
 

• Posto de Enfermagem. 

• 05 enfermarias, sendo 04 masculinas e 01 feminina, com um 

banheiro e 10 leitos em cada enfermaria, num total de 5 banheiros e 

50 leitos. 

• Expurgo. 

• Sala (penso). 

• Supervisão de enfermagem. 

• Supervisão médica. 

• Sala de repouso para auxiliares de enfermagem. 

• 02 banheiros para funcionários (01 masculino e 01 feminino). 

• 02 elevadores. 

 

 

 

Jornada  de  Trabalho  da  Equipe  de  Enfermagem 
 

O setor conta com 06 enfermeiras: 
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- 05 plantonistas, distribuídas no período diurno e noturno, com carga 

horária 12x60. 

- 01 supervisora diarista (07:00 às 13:00 horas). 

 

 

Conta também com 48 auxiliares de enfermagem: 

- 28 no período diurno, com carga horária de 12x60. 

- 20 no período noturno, com carga horária de 12x60. 

 
 

Perfil  Gerencial 
 

O  perfil gerencial da enfermeira assistencial que acompanhou a 

atividade prática é o 5,5: conciliadora, gosta do que é certo e comprovado, negocia, 

prefere o meio termo, suaviza divergências, no entanto, também apresenta 

características do estilo 9,9, como: decidida, sincera, espontânea. A enfermeira 

supervisora apresenta o perfil 9.9, pois é decidida, direta, tem mente aberta, gosta 

de trabalhar, mantém sua posição e estimula a participação. 

 

 
Atribuições do Setor de Traumatologia e Ortopedia 
 

• Assegurar assistência médica integral, geral e especializada em 

Traumatologia e Ortopedia aos pacientes que necessitem de 

cirurgia e do atendimento em regime de internação. 

 

• Zelar pelos registros dos procedimentos ocorridos no atendimento 

individual, a fim de facilitar a realização de estatísticas e estudos 

científicos de interesse do Hospital. 

 

• Orientar as atividades técnicas dos serviços de apoio clínico. 

 
• Racionalizar o uso de leitos disponíveis na unidade de acordo 

com a demanda das diversas especialidades médicas. 
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• Avaliar a qualidade da assistência prestada, através de dados 

quantitativos de internamentos, cirurgias, média de 

permanência, taxa de infecção, taxa de mortalidade, custos, 

entre outros. 

• Elaborar previsões de recursos materiais e humanos 

necessários ao funcionamento da unidade, bem como comparar 

com os resultados alcançados. 

 
• Promover a aplicação e manutenção das rotinas da Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar. 

 

• Providenciar a realização de exames necessários à elucidação do 

diagnóstico e controle do tratamento. 

 

• Assegurar ao paciente um ambiente sadio e confortável, que 

elimine ou minimize os riscos de comprometer sua recuperação. 

 

• Servir de campo de pesquisa, ensino e aperfeiçoamento de 

profissionais que se dediquem a estudos relativos à especialidade 

da unidade. 

 

• Colaborar na formação e desenvolvimento de recursos humanos 

da área de saúde. 

 

• Desenvolver outras tarefas correlatas, dentro da sua área de 

atuação. 
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SETOR  DE  CIRURGIA GERAL – 7O ANDAR 
 

Missão 
 

O 7o andar, ala norte do HR, é um setor destinado a receber pacientes 

em regime de internação para realização de cirurgia (preparo pré-operatório) e 

também a receber pacientes provenientes do centro cirúrgico (cuidados pós-

operatórios), promovendo cuidados semi-intensivos na assistência direta aos 

pacientes do pré e pós-operatórios. 

 
Estrutura  Física 
 
Atualmente, o setor é composto por: 

• 01 posto de enfermagem. 

• 01 sala de médicos. 

• 01 sala de supervisão de enfermagem. 

• 01 sala de curativo. 

• 01 quarto para os médicos. 

• 01 quarto para os auxiliares. 

• 01 expurgo. 

• 03 unidades de Cuidados Intensivos, com 02 leitos cada, 

totalizando 06 leitos, para pacientes graves de ambos os 

sexos. 

• 05 enfermarias com 04 leitos cada, perfazendo um total de 

20 leitos e 09 enfermarias, com 02 leitos cada uma, 

totalizando 18 leitos. Ao todo, são 44 leitos. 

 
 
 
 
 
 

Jornada de Trabalho da Equipe de Enfermagem 
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A equipe de enfermagem é composta de: 

 

06 enfermeiros: 

 

- 02 enfermeiros plantonistas no período diurno, com carga horária 

12x60 horas. 

- 03 enfermeiros plantonistas, no período noturno, com carga horária 

de 12x60 horas. 

- 01 enfermeiro diarista, no período diurno (07:00 às 13:00 horas). 

 

48 auxiliares de enfermagem: 

- 24 no período diurno, com carga horária de 12x60 horas. 

- 24 diaristas, no período noturno, com carga horária de 12x60 horas. 

 

 
Perfil  Gerencial 

 
O estilo gerencial do supervisor do 7o andar enquadra-se no perfil 9,9: 

sinceridade, direto, confiante, determinado, busca fatos, estimula a participação, é 

espontâneo. 

 
 

 

 

Atribuições do Setor de Traumatologia e Ortopedia 
 

• Assegurar assistência médica integral, geral e especializada aos 

pacientes portadores de problemas que necessitem de cirurgia e 

de atendimento em regime de internação; 

 
• Prover a unidade de recursos humanos e materiais 

indispensáveis a uma assistência intensiva ao paciente, de 

modo a possibilitar um maior rendimento de leito hospitalar; 
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• Zelar pelo registro dos procedimentos ocorridos no atendimento 

individual, com a finalidade de facilitar a realização de 

estatísticas e estudos científicos de interesse do Hospital; 

 

• Racionalizar o uso de leitos disponíveis na unidade com a 

demanda das diversas especialidades médicas; 

 

• Avaliar a qualidade da assistência prestada, através de dados 

quantitativos de internamentos, cirurgias, média de 

permanência, taxa de infecção, taxa de mortalidade, custos, 

entre outros; 

 

• Elaborar previsões de recursos materiais e humanos 

necessários ao funcionamento da unidade, bem como comparar 

com os resultados alcançados; 

 

• Promover a aplicação e manutenção das rotinas da Comissão 

de Controle de Infecção Hospitalar; 

 

• Providenciar a realização de exames necessários à elucidação 

do diagnóstico e controle do tratamento; 

 

• Desenvolver outras tarefas correlatas, dentro da sua área de 

atuação. 
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ANEXO  D - Exemplos de indicadores de "resultados" da qualidade: 
** indicadores de áreas técnicas ou administrativas 
 
Serviço de Admissão  

- Pontualidade nos processos de admissão; 

- Precisão no levantamento de dados (por exemplo: dados pessoais, 

seguro social, endereço, etc); 

- Precisão nos registros médicos e no número de conta designado em 

hospitais particulares; 

- Cumprimento com a necessidade de obter o consentimento do 

paciente; 

- Queixas do paciente. 

 

 

Serviço de Registros Médicos 
- Pontualidade no levantamento de dados e com a f icha de registro; 

- Registro perdidos/extraviados; 

- Precisão da codif icação; 

- Pontualidade e exatidão dos dados transcritos; 

- Satisfação do médico; 

- Cumprimento com os procedimentos para o manejo de solicitações 

de informação confidencial; 

- Pontualidade na solicitação de registros antigos; 

- Precisão na notif icação de censo; 

- Porcentagem de avaliações Qualitativas de histórias clínicas. 

 

 

 

Serviço de Atenção Ambulatórial 
- Capacidade na vigi lância dos pacientes por intermédio de monitores; 

- Pontualidade e precisão da documentação; 

                                                 
* Indicadores selecionados pelo Dr. Humberto de Moraes Novaes, OPAS/OMS, Washington, D.C., 

EUA. Representam eventos marcadores selecionados pelos integrantes de um serviço ou 
departamento do hospital, que traduzem falhas na assistência médico/hospitalar e que merecem 
correção (1992). 
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- Incidentes com pacientes; 

- Exatidão no sistema de consultas médicas; 

- Cumprimento com os critérios para dar alta; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecções; 

- Queixas dos pacientes; 

- Queixas dos médicos; 

- Espera do paciente por mais de "x" horas; 

- Admissão de pacientes para observação durante a noite; 

- Número de primeiras consultas comparadas com consultas de 

emergência; 

 

Serviço de Emergência 
- Precisão no seguimento de casos com resultados de testes 

anormais; 

- Satisfação do paciente; 

- Cumprimento com os requerimentos da documentação; 

- Pertinência das instruções ao paciente no momento da alta; 

- Incidentes com os pacientes fora de erros com medicamentos; 

- Mortal idade nas primeiras vinte e quatro horas; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle e infecções e com 

as medidas de vigi lância; 

- Pertinência no manejo dos pacientes; 

- Período de tempo entre a admissão e a avaliação por parte da 

enfermeira; 

- Satisfação dos médicos com as f inalidades do serviço; 

- Lesões com agulhas contaminadas; 

- Cumprimento com os protocolos de atenção ao paciente; 

- Tentativas de respiração cardio-pulmonar sem êxito; 

- Pacientes que esperam mais de "x" horas; 

- Re-admissões devido a tratamento inadequado / desnecessário. 

- Reclamações por incompetência profissional. 

Outros Indicadores para Pacientes de Ambulatórios e de 
Emergência 
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- Registro médico impossível de localizar; 

- Alocação de pessoal; 

- Todas as admissões com data, hora e assinatura; 

- História de alergias não documentadas; 

- Evento clínico-administrativo não documentado; 

- Incidente ocorrido na clínica; 

- Complicações de f lebotomia; 

- Complicações do tratamento; 

- Morte de um paciente dentro de menos de 24 horas após visitar a 

clínica; 

- Variação diagnóstica de eletrocardiograma, Raios-X ou teste; 

- Erro na administração de medicamentos ou reação adversa; 

- Anafi laxia; 

- Transferência de emergência a outra instalação; 

- Reação adversa ou emergência na área especial de cuidados 

operativos; 

- Transferência e morte na sala de emergência durante as primeiras 

quatro horas de admissão; 

- A leitura de Raios-X da sala de Emergência difere da leitura pelo 

serviço de Radiologia; 

- Falta de entrevista com o paciente com manifestações suicidas 

vocalizadas; 

- Falta de respostas a terapia; 

- Hospital izado dentro de quarenta e oito horas da visita a sala de 

emergência; 

- Manuscrito i legível; 

- Documentação imprópria/inadequada de imunizações; 

- Comunicação (diagnóstico/tratamento) imprópria de paciente com 

doença de transmissão sexual; 

- Seguimento inadequado ou referência inoportuna; 

- Atraso em examinar o paciente com doença/comprometimento 

agudo; 

- Lista resumida e incompleta de problemas; 
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- Erro na medicação endovenosa; 

- Resultados de laboratório ou resultados de Raios-X 

documentados/valores anormais sem seguimento; 

- Questões de laboratório/radiologia: 

- Dados incorretos declarados; 

- Não realização de testes pedidos; 

- Espécime perdido ou mal rotulado; 

- Pedido de estudo incorreto; 

- Preparação imprópria para o procedimento; 

- Falta de médico solicitante (lugar) no formulário de petição; 

- Atraso prolongado em comunicar os resultados dos testes, com 

efeitos adversos; 

- Resultados do laboratório/Raios-X não registrados; 

- Tempo prolongado para declarar os resultados afeta adversamente 

a atenção ao paciente; 

- Não realização do procedimento diagnóstico; 

- Diagnóstico ou espécime perdido; 

- Neonato com menos de seis semanas de idade não avaliadas por 

pediatras; 

- Falta de consentimento para procedimento invasivo; 

- Falta de documentação de instruções do paciente ou documentação 

inadequada ou incorreta; 

- Parada cardio-pulmonar ocorrida antes da admissão à sala de 

emergência, êxito na ressuscitação cardio-pulmonar; 

- Parada cardio-pulmonar ocorrida antes da admissão na sala de 

emergência, sem êxito na ressuscitação cardio-pulmonar; 

- Parada cardio-pulmonar na sala de emergência, com êxito na 

ressuscitação cardio-pulmonar; 

- Parada cardio-pulmonar na sala de emergência, sem êxito na 

ressuscitação cardio-pulmonar; 

- Paciente chega morto no hospital; 

- Queixa do paciente ou da sua família na sala de admissão; 

- Queixa do paciente ou da sua família na sala de emergência; 

- Lesão do paciente durante os diagnósticos/tratamentos; 
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- Instruções do paciente na emergência não consta no quadro da 

enfermagem; 

- O paciente sai sem ser visto ou sai contra a indicação médica; 

- O paciente se nega a receber tratamento; 

- Alta do paciente sem documentação de instruções; 

- Paciente permanece na clínica ou ambulatório por mais de quatro 

horas; 

- Paciente na sala de emergência por mais de quatro horas; 

- Paciente visto na sala de emergência com complicações da atenção 

ambulatória; 

- Diagnóstico por "eliminação de possibil idades" após duas visitas a 

clínica; 

- Lesão do pessoal; 

- Gesto ou tentativa de suicídio; 

- Abuso sexual suspeito se declaração; 

- Abuso suspeito de cônjuge ou fi lho sem declaração de medidas para 

seguimento; 

- Tempo para ver o médico de mais de sessenta minutos; 

- Admissão não planejada na clínica ou ambulatório; 

- Admissão no hospital não planejada do paciente, menos de quarenta 

e oito horas após a visita clínica; 

- Readmissão não planejada a clínica ou ambulatório; 

- Readmissão não planejada pelo mesmo problema em menos de 

quarenta e oito ou setenta e duas horas; 

- Sinais vitais não registrados em cada visita; 

- Tempo de espera de mais de duas horas; 

- Infecção da ferida resultante do procedimento. 

 

Enfermagem  

- Exatidão na avaliação dos pacientes; 

- Cumprimento com os requerimentos da documentação; 

- Reconhecimento precoce de sintomas que mudam a situação do 

paciente; 
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- Satisfação do paciente/médico; 

- Erros na medicação; 

- Cumprimento com os protocolos sobre o manejo de pacientes; 

- Incidentes com os pacientes; 

- Pertinência das intervenções das enfermeiras de acordo com a 

condição do paciente; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecções e com 

as medidas de vigi lância; 

- Pontualidade na administração de medicamentos; 

 

 

Outros Eventos na Atenção de Enfermagem/Apoio 

- Procedimentos ou terapia cancelados devido a preparação 

inadequada do paciente; 

- Aparecimento de úlcera por decúbito ou escara de pressão no leito; 

- Infecção nosocomial identif icada; 

- Eliminação imprópria de agulhas; 

- Preparação ou administração inadequada de medicamentos por via 

intravenosa; 

- Documentação de enfermagem incompleta; 

- Transcrição incorreta das ordens médicas; 

- Pessoal de enfermagem insuficiente para as necessidades de 

atenção aos pacientes; 

- Falta de avaliação documentada pela enfermeira formada < vinte e 

quatro horas; 

- Falta de equipamento ou equipamento em mal estado de 

funcionamento; 

- Realização do procedimento ou teste diagnóstico sem ordem 

médica; 

- Tempo prolongado para espécime/resultado; 

- Enfermeira formada não notif ica o médico da existência de 

mudanças importantes na condição do paciente; 

- Tratamento ou procedimento programados omitidos: 
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- Sinais  vitais pedidos com uma freqüência determinada não 

registrada; 

- Troca de ataduras não realizadas; 

- Testes de laboratório (por exemplo: sangue, urina) não efetuados; 

- Entrada/saída de f luídos não registrados; 

- Pesos diários não anotados; 

- Separação não planejada de um tubo invasivo; 

- Uti l ização de meios de sujeição do paciente que resultam na perda 

da circulação em extremidades ou em outros danos ao paciente; 

- Lesão de um visitante. 

 

 

Serviços de Enfermagem na Sala de Emergência 
- Sinais vitais cardíacos cada quinze minutos ou menos, a não ser por 

outro prédio; 

- Não foram verif icadas as ordens médicas; 

- Erros nos medicamentos; 

- Evento ou problema administrativo de enfermagem. 

Enfermagem Obstétrica  

- Atraso em comunicar complicações ao médico; 

- Monitorização inadequada da sala de partos; 

- Monitorização inadequada do paciente; 

- Paciente deu a luz na ante-sala de parto. 

 

Centro Cirúrgico 
- Período de tempo que transcorre entre casos; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecções e com 

as medidas de vigi lância; 

- Incidentes com os pacientes; 

- Período de tempo entre a hora planejada para a intervenção 

cirúrgica e o momento atual da intervenção; 

- Extravio dos resultados dos testes pré-operatórios no momento da 

intervenção cirúrgica; 

- Administração inapropriada de medicamentos; 
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- Cumprimento com os requerimentos da documentação; 

- Cumprimento com os procedimentos de controles de infecções e de 

segurança; 

- Satisfação do médico; 

- Erros na medicação; 

- Avaliação inapropriada dos pacientes. 

 

 

Sala de Recuperação Pós-operatória 
- Cumprimento com os critérios de alta; 

- Incidentes com os pacientes; 

- Cumprimentos com os requisitos da documentação; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecção e 

vigi lância; 

- Satisfação do médico; 

- Erros de medicação; 

- Avaliação inapropriada dos pacientes. 

 
Serviços Sociais 
- Pontualidade na resposta a solicitação de serviços; 

- Avaliações inapropriadas dos pacientes; 

- Satisfação paciente/médico'; 

- Pertinência das indicações após a alta; 

- Cumprimento com os requerimentos da documentação; 

- Medida de metas; 

- Queixas dos famil iares; 

- Queixas das fontes de referência; 

- Referências recebidas com atraso; 

- Demorar nas visitas aos pacientes; 

- Referências inadequadas/desnecessárias; 

- Referências perdidas. 

 

Outros Indicadores de Serviço Social 
- Falta de reconhecimento de desordem psiquiátrica; 
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- Plano de alta inadequado; 

- Ausência de plano de alta; 

- Abuso repetido de cônjuge ou f i lho. 

 

Farmácia 
- Erros na dispensação; transcrição da receita, interpretação da 

receita, despacho (quantidade e t ipo de medicamento dispensado); 

- Número de medicamentos que precisam se reabastecidos (mede a 

garantia da qualidade do medicamento até a sua uti l ização); 

- Existência de informação escrita para o paciente sobre o 

cumprimento da farmacoterapia e riscos do medicamento; 

- Existência de perfi l  farmacoterapêutico e objetivo de sua uti l ização 

que permite conhecer a existência de fármaco-vigi lância; 

- Número de medicamentos do Quadro Básico em falta por sete dias 

(indica a oportunidade no providenciamento que assegura a terapia). 

- Número de doses não administradas a pacientes hospital izados e 

causa (mede o cumprimento da farmacoterapia); 

- Existência de uma receita médica por paciente internado; 

- Número de receitas / número de prescrições por paciente (permite 

medir o  nível de polifarmácia); 

- Número de medicamentos incluído no Quadro Básico / Número de 

medicamentos no Quadro Básico que o hospital usa (mede a 

racionalidade na prescrição); 

- Uso do nome genérico dos medicamentos na receita (indica a 

racionalidade da receita); 

- Funcionamento da Comissão de Farmácia e Terapêutica e 

profissionais integrantes (indica a integração do médico e 

enfermeira no processo da provisão de medicamentos e seu uso 

racional). 

 

 

Alguns Exemplos de Medicamentos Marcados Potenciais e 
Indicadores Resultantes 
Medicamentos     Resultados Adversos 
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- Anticoagulantes    - Perda de sangue 

- Aminoglicósideos    - Deficiência renal 

- Penici l ina     - Reação alérgica 

- Cefalosporinas     - Custos elevados 

 

 

Laboratório 
- Pontualidade na resposta a solicitações; 

- Resultados duvidosos de testes; 

- Coleta inapropriada de espécimes; 

- Resultados de corantes Gram contra relatórios f inais de cult ivo; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecções e com 

as medidas de vigi lância; 

- Picadas de veia desnecessárias; 

- Incidentes com os pacientes; 

- Cumprimento com a preparação de espécimes para testes especiais; 

- Pontualidade dos relatórios; 

- Período de espera dos pacientes ambulatoriais; 

- Precisão dos relatórios sobre resultados de testes; 

- Espécime perdidos; 

- Satisfação do paciente/médico. 

 

 

Serviço de Radiologia 
- Reações alérgicas/adversas; 

- Proporção de chapas estragadas/repetidas/rejeitadas; 

- Pertinência da explicação ao paciente sobe o procedimento; 

- Períodos de espera dos pacientes ambulatórios; 

- Pontualidade na resposta a solicitações; 

- Pontualidade do relatório; 

- Chapas perdidas/extraviadas; 
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- Cumprimento com os procedimentos de controle e infecções e de 

vigi lância; 

- Pertinência do retorno do paciente para repetir os procedimentos. 

- Qualidade dos Raios-X realizados na sala de cirurgia; 

- Solicitações contra testes realizados; 

- Cumprimento com os requerimentos da documentação; 

- Controle periódico de parâmetros técnicos do equipamento; 

- Controle de doses de radiação; 

- Qualif icação do pessoal; 

- Incidente com os pacientes; 

- Satisfação do paciente/médico. 

 

 

Outros Indicadores de Laboratório, Radiologia, Hemoterapia 
- Aspiração durante série gastrointestinal superior; 

- Não cumprimento do requerimento de segurança contra a radiação; 

- Parada cardíaca ou respiratória; 

- Reação de contraste (que requer intervenção); 

- Unidades de sangue destruídas; 

- Distribuição de emergência de sangue não cruzada; 

- Evidência de trombose após o procedimento; 

- Tempo de espera excessivo para os pacientes hospital izados ou 

ambulatórios; 

- Extravasamento de contraste; 

- Falta de identif icação de espécimes potencialmente perigosos; 

- Recopilação inadequada da amostra (tubo, anticoagulante, etc); 

- Hematoma no lugar da injeção que requer intervenção; 

- Espécime rotulado inadequadamente; 

- Preparação inadequada do paciente para o procedimento; 

- Espécime impróprio apresentado para os procedimentos solicitados; 

- Interpretação inexata dos resultados dos testes ou do procedimento; 

- Exame inadequado antes dos Raios-X; 

- Nova radiografia devido à posição ou técnica inadequada; 
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- Preparação inadequada do intestino grosso para estudos de 

f lúor/radiologia; 

- Tempo de espera inapropriado para os resultados; 

- Infração da polít ica hospitalar relativa a doenças infecciosas; 

- Reativos insuficientes; 

- Resultados inválidos dos pacientes transmitidos pelo laboratório; 

- Ordens de emergência imediata inválida; 

- Infarto do miocárdio/acidente cerebrovascular durante o 

procedimento ou dentro de quarenta e oito horas  após o 

procedimento; 

- Administração inapropriada de radioisótopo; 

-  Chapa mal arquivada; 

- Exames múltiplos ou história vaga; 

- Testes de laboratório pedidos mas não realizados; 

- Lesão ou acidente com o paciente; 

- Não cumprimento da polít ica de tratamento/apoio aos pacientes; 

- Paciente picado mais de duas vezes para prova de sangue; 

- Perfuração durante enema de bário; 

- Pneumotórax após procedimento invasivo; 

- Qualidade deficiente da chapa portáti l ;  

- Dor de cabeça após mielograma (que requer intervenção); 

- Repetição do procedimento devido a resultados pouco satisfatórios; 

- Não houve ação sobre os dados declarados; 

- Convulsões dentro de um período inferior a vinte e quatro horas do 

procedimento; 

- Transfusão de uma única unidade de sangue; 

- Tubos de amostras não rotuladas; 

- Exame não autorizado; 

- Dados não declarados que afetam adversamente a atenção do 

paciente; 

- Exame incorreto realizado no paciente; 

- Estudo incorreto solicitado; 

- Os resultados dos Raios-X não se encontram no registro. 
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Serviço de Medicina Nuclear 
- Cumprimento com os procedimentos de controle da qualidade; 

- Pontualidade nas respostas as solicitações; 

- Período de espera dos pacientes ambulatórios; 

- Incidentes dos pacientes; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecções e com 

as medidas de vigi lância; 

- Qualidade das chapas destinadas a diagnóstico; 

- Exames repetidos; 

- Cumprimento com os procedimentos de eliminação de isótopos 

expirados; 

- Solicitações comparadas com testes realizados; 

- Pontualidade dos relatórios; 

- Satisfação paciente/médico; 

 

Serviço de Eletroencefalografia 

- Pontualidade nas respostas às solicitações; 

- Solicitações comparadas com testes realizados; 

- Incidentes com os pacientes; 

- Qualidade do eletroencefalograma; 

- Tempo de produção dos relatórios; 

- Satisfação do médico com os serviços. 

 

Serviço de Hemodiálise 
- Incidentes com os pacientes; 

- Cumprimento com o protocolo sobre manejo dos pacientes; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecções e 

comas medidas de vigi lância; 

- Cumprimento com os requerimentos da documentação; 

- Satisfação dos pacientes/médicos. 

 
Terapia Respiratória 

- Cumprimento com os protocolos sobre manejo dos pacientes; 
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- Incidentes dos pacientes; 

- Tratamentos perdidos; 

- Solicitações contrárias ao tratamento administrado; 

- Pontualidade da resposta às solicitações; 

- Qualidade do manejo dos procedimentos crít icos; 

- Reconhecimento das mudanças na situação do paciente que 

requerem mudança de terapia; 

- Satisfação paciente/médico; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecções e com 

as medidas de vigi lância; 

- Cumprimento com os requerimentos do registro de documentação; 

- Complicações na atenção; 

- Período de espera para pacientes ambulatórios; 

- Pacientes que recusam tratamento. 

 

Unidade de Assistência Coronária/Cuidados Intensivos 
- Incidentes com os pacientes; 

- Queixas dos pacientes; 

- Queixas dos médicos; 

- Taxas de mortalidade; 

- Taxas de infecções adquiridas na unidade; 

- Erros médicos; 

- Tentativas efetivas de recuperação cardio-pulmonar; 

- Transferência externa de pacientes; 

- Administração não documentada de medicamentos; 

- Narcóticos perdidos/extraviados. 

 
Unidades de Assistência Especial 
- Pertinência das avaliações de pacientes; 

- Incidentes com os pacientes; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecções e com 

as medidas de vigi lância; 

- Reconhecimento de sintomas que fazem necessário notif icar o 

médico; 
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- Cumprimento com os requerimentos da documentação; 

- Pertinência do tratamento de emergência; 

- Comparação das solicitações regulares com o tratamento 

administrado; 

- Cumprimento com os protocolos sobre manejo dos pacientes; 

- Complicações do tratamento; 

- Satisfação paciente/médico. 

 
Serviços de Atenção Domiciliar 
- Idoneidade dos serviços providenciados; 

- Solicitações comparadas com o tratamento providenciado; 

- Satisfação do paciente/famíl ia; 

- Pontualidade na resposta às solicitações de serviço; 

- Incidentes com os pacientes; 

- Documentação das metas do tratamento que podem ser medidas; 

- Readmissão no hospital; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecções e com 

as medidas de vigi lância; 

- Documentação sobre a educação sanitária ao paciente; 

- Alcance das metas do tratamento. 

 
 
Abastecimento Central 
- Artigos esgotados; 

- Interrupções nos processos de esteri l ização; 

- Erros de armazenagem; 

- Queixas dos médicos; 

- Queixas do pessoal; 

- Culturas posit ivas nos materiais esteri l izados. 

 
 
Seção de Contabilidade 
- Precisão no processo de faturamento; 

- Número de faturas procedentes de diferentes seções; 

- Faturas atrasadas não incluídas; 
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- Tarifas de refaturamento; 

- Pontualidade no faturamento (período de tempo entre a alta do 

paciente e  faturamento); 

- Queixas dos pacientes. 

 

Serviços de Limpeza 
- Tempo para l impeza do quarto do paciente; 

- Inspeções de l impeza; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecção e com 

as medidas de vigi lância; 

- Número de vezes que é necessário l impar de novo; 

- Período de tempo entre o pedido de serviços e o cumprimento dos 

mesmos; 

- Satisfação do paciente; 

- Cumprimento com as normas estatais de saúde; 

- Acidentes dos funcionários. 

 
Alimentação/Nutrição 
- Temperatura dos alimentos 

- Pacientes que recebem dieta inadequada; 

- Pontualidade na resposta de pedidos; 

- Precisão no conteúdo das bandejas; 

- Incidentes com os pacientes; 

- Quantidade de alimentos desperdiçados; 

- Pacientes sem intervenção cirúrgica que recebam comida em 

bandejas; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecções e com 

as medidas de vigi lância; 

- Precisão nas avaliações nutricionais; 

- Satisfação do paciente. 

 

INDICADORES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
 
Anestesia  
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- Seleção apropriada da anestesia; 

- Documentação das visitas pré e pós-operatórias; 

- Cumprimento com os requerimentos da documentação; 

- Pontualidade nas visitas pré e pós-operatórias; 

- Trauma induzido pela anestesia; 

- Falecimento durante o período peri-operatório; 

- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecções e com 

as medidas de vigi lância; 

- Disponibil idade de tratamento de emergência; 

- Demoras na intervenção cirúrgica por causa do anestesista; 

- Demoras por mais de "x" minutos para o início da intervenção 

cirúrgica; 

- Reclamações por incompetência profissional; 

- Cancelamento de intervenção cirúrgica. 

 

 

 

 

Outros Indicadores Clínicos Específicos Relacionados com a 
Anestesia 
- Mortal idade dentro de um período específ ico depois da anestesia; 

- A recuperação da anestesia geral não se produz dentro de um 

período específ ico; 

- Lesão que se apresenta no cérebro ou na medula espinal dentro de 

um período específ ico depois da anestesia; 

- Desenvolvimento de uma deficiência neurológica periférica dentro de 

um período específ ico depois da anestesia; 

- Edema pulmonar fulminante dentro de um período específ ico depois 

da anestesia; 

- Lesão odontológica durante a anestesia; 

- Admissão não planejada ao hospital dentro de um período específ ico 

depois de um procedimento de administração de anestesia; 
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- Aspiração do conteúdo gástrico com desenvolvimento de resultados 

radiológicos típicos de pneumonia de aspiração, relacionado com a 

atenção anestésica; 

- Parada cardíaca temporalmente relacionada com a atenção 

anestésica; 

- Infarto do miocárdio agudo clinicamente, aparentemente relacionado 

com a atenção anestésica; 

- Desenvolvimento de dor de cabeça depois da perfuração dural 

relacionada com a atenção anestésica; 

- Falha ou mau funcionamento ou desconexão do equipamento; 

- Falha da intubação; 

- Lesão da traquéia/laringe; 

- Falha na anestesia parcial que requer indução de anestesia geral; 

- Falta de sair da anestesia geral dentro de um período especif icado; 

- Mortalidade relacionada com a atenção anestésica; 

- Início de hipertermia maligna; 

- Parto prolongado secundário e epidural; 

- Recuperação prolongada (72 horas) depois da anestesia geral; 

- Aspiração pulmonar; 

- Reintubação na sala de recuperação; 

- Canulação repetida; 

- Epidural repetida; 

- Parada respiratória relacionada com a atenção anestésica. 

 

Fatores de Risco na Assistência Anestésica 
- Idade 

- Sexo 

- Estatura 

- Peso 

- Considerações relacionadas com a gravidez, incluindo tempo de 

gestação; 

- Estado físico, de acordo com os parâmetros da Sociedade de 

Anestesia; 
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- Diagnóstico antes da anestesia; 

- Tipo de procedimento cirúrgico; 

- Duração da intervenção cirúrgica. 

 

Cirurgia Geral 
- Qualquer procedimento repetido durante a mesma admissão; 

- Atelectasia após a cirurgia; 

- Lesão de cauterização; 

- Trombose de veia profunda após a cirurgia 

- Apêndice perfurado; 

- Volta à sala de cirurgia por lesão ocorrida após prévia cirurgia; 

- Trombose após a cirurgia; 

- Infecção do conduto urinário após a cirurgia; 

- Hematoma na ferida; 

- Infecção da ferida; 

 

Cirurgia no Mesmo Dia 
- Todos os cancelamentos; 

- Cancelamento devido a emergência; 

- Cancelamento devido a pedido do paciente; 

- Cancelamento por doença do pessoal; 

- Cancelamento por doença do paciente; 

- Infecções pós-operatórias; 

- Admissão não planejada durante a noite. 

 

 

Médico/Cirúrgico 
- Alta contrária a indicação médica; 

- Reação aos medicamentos ou transfusão; 

- Incidente no hospital/sala de cirurgia; 

- Complicação pós-operatória; 

- Procedimento diagnóstico invasivo repetido durante a mesma 

admissão; 
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- Separação ou reparo não planejado de parte normal do corpo 

durante a cirurgia (sem consentimento); 

- Uso apropriado de sensibil idades à cultura de sangue no tratamento 

de sepsis bacteriana; 

- Erros graves na administração de medicamentos que resultam na 

morte ou em uma morbidade importante; 

- Desenvolvimento de complicações associadas com métodos sub-

ótimos de administração e monitorização de medicamentos 

específ icos; 

- Desenvolvimento de infecções associadas com o uso de disposit ivo 

intravasculares em unidades de cuidados especiais; 

- Desenvolvimento de pneumonia em pacientes tratados em unidades 

de cuidados especiais; 

- Piora de úlceras de pressão (úlceras ou escaras por decúbito). 

- Desenvolvimento de infecções de feridas após procedimentos 

cirúrgicos l impos ou contaminados; 

- Admissões não planejadas a um hospital após cirurgia ambulatória 

ou procedimentos específ icos; 

- Readmissão ao hospital não planejada pouco após de uma 

intervenção cirúrgica realizada dentro do hospital; 

- Readmissão ao hospital não planejada pouco após de uma 

intervenção cirúrgica ou procedimentos específ icos ambulatoriais 

realizados fora do hospital; 

- Pontualidade na profi laxia de antibióticos durante procedimentos 

cirúrgicos específ icos; 

- Amputação de "pé-diabético" (indica mal seguimento a nível primário 

de atenção); 

- Uti l ização inadequada dos antibiogramas no tratamento as sepsis 

bacterianas; 

- Mortalidade de pacientes com condições médicas específ icas 

durante a hospital ização ou dentro de um período de tr inta dias após 

a admissão, se o falecimento acontece na instituição para onde o 

paciente foi transferido; 
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- Mortalidade de pacientes depois de procedimentos cirúrgicos 

específ icos durante a hospital ização ou dentro de um período de 

tr inta dias da admissão, se o falecimento acontece na instituição 

para onde o paciente foi transferido; 

- Mortal idade entre pacientes tratados no hospital por lesões 

ocorridas imediatamente antes do tratamento, quando a morte 

acontece dentro de um período de tr inta dias depois da lesão ou 

durante a hospital ização necessária pela ocorrência da lesão. 

 
Otorrinolaringologia/Endoscopia 
- Hematoma depois da cirurgia; 

- Transfusões; 

- Lesão traqueal pós-intubação. 

 
Oral/Maxilofacial/Dental 
- Tratamento postergado; 

- Perda epidérmica; 

- Procedimento imprevisto de oxigenação; 

- Alta não planejada. 

 

Medicina Interna 

- Infarto do miocárdio agudo em pacientes com menos de 50 anos de 

idade; 

- Alta contra indicação médica; 

- Incidente ocorrido no hospital; 

- Lesão de órgão ou parte do corpo durante procedimento invasivo; 

- Dor não identif icável não existente na admissão; 

- Falha renal - creatinina elevada mais de um nível em relação a 

admissão; 

- Procedimento diagnóstico invasivo repetido na mesma admissão. 

 

 

Pediatria 
- Para cardíaca ou respiratória; 
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- Problemas congênitos do recém-nascido; 

- Febre de origem desconhecida; 

- Neonato requer oxigênio por mais de vinte e quatro horas depois do 

nascimento; 

- Neonato requer antibiótico parenteral; 

- Erro ou reação aos medicamentos; 

- Convulsões neonatais; 

- Sepsis neonatal; 

- Neonato com anormalidades importantes; 

- Lesões no neonato; 

- Paciente recebeu alta sem documentação de instruções 

ambulatoriais; 

- Fitoterapia por bi l irrubinemia; 

- Hidratação parenteral compara com hidratação oral; 

- Readmissão ao hospital dentro de setenta e duas horas da alta; 

- Suspeita de agressão ou abuso sexuais; 

- Transferência à unidade de cuidados especiais após vinte e quatro 

horas; 

- Resultado diagnóstico imprevisto/anormal depois da alta do 

paciente; 

- Pneumonias conseqüentes a síndromes diarréicos (indica mau 

seguimento a nível primário de atenção). 

 

 

 

 

Indicadores Clínicos na Atenção Obstétrica 
- A indução do parto por indicações clínicas que não sejam diabete, 

ruptura prematura de membranas, hipertensão induzida pela 

gravidez, gestação por termo, atraso no crescimento intra-uterino, 

doença cardíaca, isoimunização, more do feto ou corioamnionite com 

ou sem cirurgia cesárea; 

- Cesárea primária por falta de progresso; 

- Parto vaginal com êxito ou não depois da cesárea; 
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- Parto por meio de cesárea planejada repetida de um recém-nascido 

com peso abaixo de 2,500 gramas ou com doença da membrana 

hialina; 

- Nascimento por parto induzido de um recém-nascido com peso 

abaixo de 2,500 gramas ou com doença da membrana hial ina; 

- Eclampsia; 

- Início de tratamento com antibióticos no hospital vinte e quatro 

horas ou mais depois do parto vaginal a termo; 

- Perda excessiva de sangue pela mãe, a não ser por ruptura de 

placenta ou placenta prévia, segundo manifestado pela necessidade 

de uma transfusão de glóbulos vermelhos ou sangue, medido por 

hematócrito ou hemoglobina; 

- Permanência da mãe por mais de cinco dias após parto vaginal ou 

mais de sete após cesárea; 

- Readmissão da mãe dentro de quatorze dias seguindo o parto; 

- Morte da mãe dentro de um período de dois dias depois do parto; 

- Morte durante o parto no hospital de feto com peso de 500 gramas 

ou mais; 

- Morte perinatal de recém-nascido com peso de 500 gramas ou mais; 

- Morte neonatal de um recém-nascido com peso entre 750 a 999 

gramas, em um hospital com unidade de cuidados intensivos 

neonatais (UCIN); 

- Parto de um recém-nascido com peso abaixo de 1.800 gramas, em 

um hospital sem UCIN; 

- Transferência de um neonato a UCIN de um outro hospital; 

- Neonato a termo completo admitido na UCIN; 

- Diagnóstico de síndrome de aspiração massiva; 

- Diagnóstico de traumatismo do nascimento; 

- Neonato a termo completo com convulsões repentinas cl inicamente 

aparentes antes de receber a alta do hospital; 

- Número de abortos na emergência (informações sobre origem e 

resistência do paciente para comparação com programas de 

planejamento famil iar). 
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Outros Eventos Obstétricos 

- pH do Cordão Anterior menos 7,2; 

- Lesão da bexiga durante a seção cesárea; 

- Perda de sangue de mais de 1.000 cc; 

- Para cardíaca/respiratória da mãe; 

- Tempo de incisão da seção cesárea de mais de tr inta minutos; 

- Nascimento com ajuda de pessoa sem credenciais obstétricas; 

- Nascimentos de recém-nascidos muito prematuros sem unidade de 

cuidados intensivos neonatais; 

- Surgimento de convulsões cl inicamente aparentes antes da saída do 

hospital; 

- Diagnóstico de síndrome de aspiração de mecônio na sala de recém-

nascidos; 

- Diagnostico de t ipos específ icos de trauma ao nascer; 

- Alta contrária a indicação médica; 

- Histerectomia de emergência depois do parto; 

- Monitor fetal não disponível durante o parto; 

- Lesão ocasionada pelas pinças; 

- Laceração de quarto grau ou extensão de episiotomia; 

- Contagem hematócrito de menos de 28 por cento; 

- Doença da membrana hialina depois da seção cesariana eletiva 

repetida; 

- Mortalidade no parto no hospital na ausência de parto prematuras ou 

anormalidades congênitas importantes; 

- Lesão em órgão ou parte do corpo; 

- Transfusão de glóbulos vermelhos no parto ou depois, a não ser com 

abruptio placenta ou placenta prévia; 

- Morte fetal intra-uterina (menos de vinte semanas/nascimento na 

ante-sala de parto); 

- Diabete materna controlada com insulina; 

- Parto com fórceps alto; 

- Morte neonatal; 
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- Mortalidade neonatal de lactantes de alto risco em instituições com 

unidades de cuidados intensivos neonatais; 

- Sepsis neonatal; 

- Peso do neonatal inferior a 2.000 gramas; 

- Peso do neonatal inferior a 2.500 gramas; 

- Peso do neonatal superior a 4.500 gramas; 

- Mortalidade perinatal na ausência de parto prematuro; 

- Hemorragia depois do parto; 

- Infecção depois do parto; 

- Precipitação do parto; 

- Preeclampsia; 

- Recém-nascido prematuro nascido mediante cesárea eletiva 

repetida; 

- Cesariana primária (verif icar se não existem no registro nenhuns dos 

seguintes critérios): 

- Placenta prévia 

- Falta de proporção cefalopélvica 

- Falta de progresso 

- Compromisso fetal 

- Herpes ativo 

- Apresentação pélvica 

- Preeclampsia 

- Natimorto 

- Morte materna 

- Pontuação apgar de 6 ou menos aos 5 minutos 

- Duração prolongada da permanência materna depois de indicações 

de parto vaginal ou seção cesariana; 

- Taxas de partos vaginais ou cesárea pretendidas ou conseguidas; 

- Ressuscitação com intubação de um recém-nascido em um tempo 

normal; 

- pH do couro cabeludo inferior a 7,2; 

- Trauma importante ao nascer (fraturas, paralisia de nervos, 

cefalohematomas); 
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- Natimorto (mais de 20 semanas); 

- Natimorto (mais de 24 semanas ou 500gr); 

- Recém-nascido não prematuro admit ido a uma unidade de cuidados 

intensivos neonatais; 

- Recém-nascido não prematuro com convulsões antes da saída do 

hospital; 

- Volta não planejada à sala de cirurgia/sala de partos; 

- Transferência não planejada à unidade de cuidados intensivos 

neonato 

- Complicações da ferida; 

- Hematoma de vagina/vulva; 

- Admissão por dor escrotal menos de duas semanas depois de 

vasectomia; 

- Hospital ização por infecção do conduto urinário ou hemorragia 

dentro de um período inferior a duas semanas de cistoscopia; 

- Reação de contraste endovenoso que requer hospital ização; 

- Hemorragia renal depois da cirurgia; 

- Volta não planejada à sala de cirurgia; 

- Infecção do conduto urinário depois da cirurgia. 

 

Ortopedia 
- Gangrena; 

- Falta de união/união defeituosa de fratura; 

- Infecção da ferida. 

 

Reabilitação 
- Incidentes com os pacientes; 

- Cumprimento com os requerimentos da documentação; 

- Pertinência das avaliações de pacientes; 

- Alcance das metas determinadas; 

- Medição das metas de tratamentos; 

- Pontualidade da resposta as solicitações de serviços; 
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- Cumprimento com os procedimentos de controle de infecções e de 

vigi lância; 

- Satisfação paciente/médico; 

- Períodos de espera dos pacientes; 

- Visitas postergadas/canceladas; 

- Pertinências do programa de tratamento. 

 

Medicina Ocupacional 
- Qualquer paciente remitido para admissão (não planejada); 

- Lesão ocasional como resultado do tratamento; 

- Volta não planejada a clínica em menos de vinte e quatro horas com 

a mesma queixa; 

- Infecção da ferida. 

 

Dermatologia 
- Tratamento definit ivo para câncer de pele não completado em menos 

de seis semanas; 

- Complicação depois da operação; 

- Reação a um agente anestésico local; 

- Pedido de consulta "Hoje" não completado em menos de vinte e 

quatro horas; 

- Queimadura de segundo grau causada por fototerapia. 

 

Psiquiatria 
- Fuga; 

- Incidente ocorrido no hospital; 

- Lesão por uso de meios de sujeição; 

- Erro na medicação; 

- Não cumprimento pelo pessoal, dos processos hospitalares 

relacionados com os meios de sujeição dos pacientes; 

- Gesto ou tentativa de suicídio enquanto o paciente está 

hospital izado; 

- Reação imprevista aos medicamentos; 
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- Transferência não planejada a outro hospital de cuidados agudos. 

 

Serviço de Reabilitação de Alcoólicos 

- Tratamento sem resultados; 

- Lesão relacionada com o tratamento. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Apêndice   
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Apêndice  A 
 

 

Pesquisa   de   Campo 
 
 
 
Sondagem  de  opinião  dos  funcionários  do  HR  que estavam em atividade no 

período de mobilização e implantação do PAH. (2001-2004) 

 

 

 IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

 

Data: 
 

 Setor:_______________ 

 

 Vínculo  Institucional 
Federal (  )    

Estadual  concursado (  ) 

Contratado  (  ) 

 

 Nível de Formação:   

Intermediário (  ) 

Médio (  )   

Superior (  )   

 

 

 Categoria  funcional  
Cargo____________  função_____________ 

 

 Sexo  M (  )     F   (   ) 
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 Faixa etária  (anos) 
20 a 29  (  )  

30 a 39   (  ) 

40 a 49   (  )  

≥ 50   (  ) 

 

 Tempo  de  serviço   (anos) 
Até  5 

6 a 10  (  )  

11 a 15 (  )   

16  a  20 (  ) > 20 (  ) 

 
 Regime de Trabalho: 

40  horas semanais    (  )  

30  horas  semanais  (  )  

Plantão 12x 36 (  )  12x 60  (  ) 

Plantão 24h (  ) 

 

 Turno:   
Diurno:  manhã (  )    tarde  (  )  Noturno   (  ) 
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PROGRAMA  DE   ACREDITAÇÃO  HOSPITALAR  ( PAH) 
 

1 -  Você estava  trabalhando no HR, período de 2001 a 2004 ? 

    Sim  (   )             Não   (   ) 

 
2 - Você  já  ouviu  falar do Programa  de  Acreditação  Hospitalar ?  

Sim (     )         Não   (   )    (Caso  a resposta seja não, registrar  e   encerrar  a  

entrevista). 

(Caso a resposta  seja  afirmativa, prosseguir com questionário). 

 
3 - Você tomou conhecimento da existência do PAH no HR? 

Sim (   )          Não (   )     Em caso negativo, onde?  _____________________ 

______________________________________________________________ 

 

4 - Você  participou do  PAH? 

 Sim (   )  Não (   )   

 

5 -  O   H R  vem tentando  implantar  o  P A H desde  2001.   

Você já participou de algum encontro de  mobilização  dentro  do  H R? 

Sim (    )   Não   (   ) 

Se respondeu sim, que tipo de encontro? _______________ 

Se respondeu não, por que não participou ?  não quis (   )        não sabia (   ) 

indiferente(   )   outros  (   )  _____ 

 

6 - O PAH abrange de três  etapas : implantação, implementação e avaliação 

Das etapas citadas, de qual (quais) você participou? 

etapa de implantação     (   )                       etapa de implementação (   )  

etapa de avaliação         (   )  

 

7 - O PAH preocupa-se com a qualidade da assistência prestada. Sua finalidade é  

promover a racionalização e a ordenação do HR por meio de padrões 

previamente estabelecidos quanto a estrutura, processo e resultado. 

Responda: 
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Para  você, quais os padrões que precisam ser melhorados ? 

Segurança   (    ) 

Estrutura física e  sanitária (  ) 

Processos  de trabalho (  ) 

Gestão  de  pessoas(  ) 

Avaliação  dos  serviços (  ) 

Nenhuma das respostas  (  ) 

 

8 - Você  participa  ou participou  de algum  comitê ou  comissão  interna de trabalho 

para implantação do  PAH ? 

Sim (  )          Não  (   )    -  Se  respondeu não, passe para  a  questão  15. 

 

9 -  Em  caso afirmativo, identifique o comitê  ou comissão de que fez parte: _______ 

_______________________________________________________________ 

 

10 - Com que freqüência se reunia ? 

Semanal (    )   quinzenal (    )   mensal  (    ) outros ______________ 

 

11 - As  comissões ou comitês registravam  os eventos ? 

Sim (   )    Não (    )     

 

Tinham  autonomia  para   propor  ou  promover  as mudanças necessárias? 

Sim (   )   Não (   )      Às  vezes(   ) 

 

12 - A Direção  participava  das  reuniões das comissões ou comitês do  P A H? 

 Sim (   )    Não (   )    Eventualmente (   ) 

 

13 - As  chefias  participavam das  reuniões das comissões ou comitês  do  PAH ? 

 Sim (   )   Não (   )    Eventualmente (   ) 

 

14 -Os  supervisores  de serviços participavam das reuniões das comissões ou 

comitês  do  PAH? 

Sim (   )   Não (   )  Eventualmente (   ) 
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15 - As comissões ou comitês  tinham  representantes dos diversos  setores do H R ? 

Todos (   )    Alguns  (   )     Nenhum   (   )             

 

16 - Sabemos que a cultura organizacional, relações de poder,  liderança,  

comunicação e as relações interpessoais são variáveis independentes que 

podem estar diretamente relacionadas com a descontinuidade do 

PAH.Considerando estas variáveis, responda: 

Qual ou quais delas contribuíram para a descontinuidade do PAH no HR?  
________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
 
 

17- Sabemos que o Planejamento  Estratégico é um recurso importante para o 

gerenciamento de serviços  e para promover mudanças. O  Planejamento 

Estratégico do HR foi elaborado   com  representação dos funcionários dos 

diversos  setores. 

Para você,  por que o Planejamento Estratégico não promoveu as mudanças 

propostas? 

Por não ter havido adesão dos grupos (   )  

Por não ter havido o acompanhamento dos grupos (   ) 

Por não ter havido a escuta dos diversos  grupos (   ) 

Porque o Corpo  Diretivo não  soube definir as prioridades (   )  

Por não ter havido articulação política entre  os grupos de interesse do HR (   ) 

Por falta de apoio da Secretaria Estadual de Saúde (   ) 

Todas as respostas (   ) 

Nenhumas  destas  respostas  (  )  Neste caso, quais os motivos ?  

_______________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________

__ 
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18- Você acredita que a  equipe diretiva  estabeleceu  e  manteve  o  apoio  nos  

processos  de  mudanças  propostas? 

Sim (   )    Não  (   )   Mais ou menos (   ) 

 
20 – Você percebeu que a equipe diretiva estava motivada para implantar a 

mudança ? 

Muito  motivada (   )       pouco  motivada   (   )    regularmente  motivada  (   )   

 
 

21 – Para  você,  a  equipe  diretiva estava preparada  tecnicamente para a 

efetivação das mudanças ? 

Muito  preparada (   )    Regularmente  preparada  (   )     Pouco  preparada  (   ) 

 
 
22- Na sua opinião, o que  contribuiu  para a descontinuidade do PAH no HR? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 


