
  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

  

 

 

 

 

 

  

RICARDO LUIZ DE MEDEIROS LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CADEIA DE VALOR COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA A 

VANTAGEM COMPETITIVA EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE NATAL/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal - RN 

2016 



RICARDO LUIZ DE MEDEIROS LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADEIA DE VALOR COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA A 

VANTAGEM COMPETITIVA EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE NATAL/RN 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como requisito para obtenção do 

título de Mestre em Administração, na área de Gestão 

Oranizacional. 

Orientador: Afrânio Galdino de Araújo, Dr. 

 

 

 

 

 

 

Natal - RN 

2016 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA 
 

Lima, Ricardo Luiz de Medeiros. 

Cadeia de valor como ferramenta estratégica para a vantagem competitiva em 

uma unidade de saúde de Natal/RN / Ricardo Luiz de Medeiros Lima. - Natal, RN, 

2016. 

92f. 

 

Orientador: Prof. Dr. Afrânio Galdino de Araújo. 

 

Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-graduação em 

Administração.  

 

1. Gestão estratégica - Dissertação.  2. Cadeia de valor - Dissertação.  3. 

Vantagem competitiva - Dissertação. 4. Gestão hospitalar - Dissertação. I. Araújo, 

Afrânio Galdino de. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título. 

        

RN/BS/CCSA           CDU 005.21:61 

 

  



RICARDO LUIZ DE MEDEIROS LIMA 

 

 

 

CADEIA DE VALOR COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA A 

VANTAGEM COMPETITIVA EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE NATAL/RN 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Mestre em 

Administração na área de Gestão Organizacional. 

Natal, _____ de______________ de 2016. 

 

 

 

___________________________________ 

Afrânio Galdino de Araújo, D.Sc., UFRN 

Orientador 

 

___________________________________ 

Mauro Lemuel de Oliveira Alexandre, D.Sc., UFRN 

Avaliador 

 

___________________________________ 

Maria Sanali Moura de Oliveira Paiva, Dra., UFRN 

Avaliador 

 

___________________________________ 

Marli de Fátima Ferraz da Silva Tacconi, Dra., IFRN 

Avaliador 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, meus maiores amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS  

 

Ao Professor Doutor Afrânio Galdino de Araújo, pelos valiosos ensinamentos, orientação e 

apoio na construção e desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Ao Professor Doutor Mauro Lemuel de Oliveira Alexandre, à Professora Doutora Maria 

Sanali de Oliveira Paiva e à Professora Doutora Marli de Fátima Ferraz da Silva Tacconi, pela 

deferência em participar da banca de defesa e pelas expressivas sugestões ao estudo. 

 

À professora Marly Rocha de Medeiros Vargas, pelo incentivo e inestimável auxílio na 

revisão e finalização deste trabalho. 

 

A todos os professores, verdadeiros mestres responsáveis pela minha formação escolar, 

acadêmica e científica. 

 

À instituição hospitalar objeto deste estudo, por abrir as portas para a viabilização desta 

pesquisa científica. 

 

Aos Pensadores, fonte de inspiração para minha incessante busca pelo saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOMENAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ben Eliel (in memoriam), representando todos os colegas do Programa de Pós-Graduação 

em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo convívio e 

companheirismo nessa caminhada. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se a filosofia nasceu de uma aplicação da 

ideia da ciência, como então distinguir o 

procedimento do filósofo do procedimento do 

cientista? ” 

(Cláudio Costa) 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Estudo realizado acerca da Cadeia de Valor em uma unidade de pronto-socorro, na condição 

clínica Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), utilizando como fundamento os pressupostos 

teórico-metodológicos contidos no modelo de assistência à saúde elaborado por Michael Porter.  

A pesquisa teve como objetivo geral analisar, por meio da Cadeia de Valor, a entrega de 

cuidados a pacientes em um serviço de pronto-socorro de uma instituição hospitalar de 

Natal/RN, na condição clínica IAM, considerando-se os aspectos relevantes para a obtenção de 

vantagem competitiva. Os objetivos específicos foram: i) mapear a Cadeia de Valor na 

Instituição estudada, utilizando como condição clínica o IAM; ii) determinar se os objetivos de 

cada fase da Cadeia de Valor estão sendo atingidos. O estudo, de natureza descritiva e analítica, 

faz uso de pesquisa de campo com análise qualitativa e quantitativa de dados, por meio da 

aplicação de entrevistas e questionários a 14 médicos, 30 profissionais técnico-administrativos, 

um diretor e um administrador da Instituição. Utilizou ainda a técnica de Análise de Conteúdo, 

cuja aplicação às entrevistas originou o mapeamento da Cadeia de Valor. Igualmente, utilizou 

a Escala de Likert, com o intuito de determinar um escore que pudesse espelhar o grau de 

atingimento dos objetivos e funções de cada fase da Cadeia de Valor. Os resultados permitiram 

o mapeamento da Cadeia de Valor do IAM na instituição estudada e constataram que os 

diversos fatores que compõem as referidas fases foram avaliados como satisfatórios na opinião 

dos entrevistados, o que foi atestado pelo percentual de 68,3% obtidos num quantitativo de 430 

questões, verificadas dentro da faixa de concordância parcial ou completa com as afirmativas. 

Pela pesquisa, as fases que melhor cumprem seus objetivos privilegiam o Diagnóstico, o 

Tratamento e a Orientação de alta. Observando-se, ainda, em conjunto, os escores 4 e 5, que 

correspondem à concordância parcial ou completa às afirmativas dadas, o item Equipamentos, 

com 92,86%, destaca-se também com uma excelente avaliação por parte dos entrevistados. As 

fases que mais se distanciaram do cumprimento dos objetivos abordam a Prevenção e as 

atividades voltadas para o paciente/cliente após a alta hospitalar. O estudo revelou elementos 

para a definição de estratégias a serem aplicadas às práticas exercidas pela Instituição, bem 

como para a geração de valor aos pacientes, assim concorrendo para proporcionar vantagem 

competitiva, no conjunto das instituições de saúde atuantes no mercado.  

 

Palavras-chave: Cadeia de valor. Estratégia. Vantagem Competitiva. 

  



ABSTRACT 

 

Study on the value chain in a unit of the Emergency Room in clinical condition Acute 

Myocardial Infarction (AMI), using as a basis the theoretical and methodological assumptions 

contained in the care model to health developed by Michael Porter. The research aimed to 

analyze, through the value chain, the delivery of care to patients in an emergency unit of a 

hospital in Natal / RN, in clinical condition AMI, considering the relevant aspects to 

competitive advantage. The specific objectives were: i) map the Value Chain in the institution 

studied, using as a clinical condition AMI; ii) determine whether the objectives of each stage 

of the Value Chain are being achieved. The study, descriptive and analytical, used qualitative 

and quantitative data analysis through the application of interviews and questionnaires to 14 

doctors, 30 technical and administrative staff, a director and an administrator of the Institution. 

Content analysis technique was used, wich application of the interviews led to Value Chain 

map. It was also used the Likert Scale, in order to determine a score that could reflect the degree 

of achievement of the objectives and functions of each stage of the Value Chain. The results 

allowed the mapping of Value Chain in AMI in the institution studied and the study showed 

that the factors that constitute these phases were assessed as satisfactory in the opinion of 

respondents, which was confirmed by the percentage of 68.3% obtained in 430 questions, 

verified within the range of partial or complete agreement with the statements. The stages that 

best meet their objectives emphasize the diagnosis, the treatment and the discharge orientation. 

Observing the scores 4 and 5 together, which correspond to the partial or complete agreement 

to the statements given, the item equipment, with 92.86%, also stands out with an excellent 

evaluation by the respondents. The Value Chain phases that were further away from their goals 

were those related to prevention and activities for the patient / client after hospital discharge. 

The study revealed elements for defining strategies to be applied to activities carried out by the 

Institution, as well as for the generation of value to patients, thus contributing to provide 

competitive advantage in the health care companies. 

 

Keywords: Value chain. Strategy. Competitive advantage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O presente estudo buscou compreender – sob a ótica da gestão estratégica – a cadeia de 

atendimento numa unidade de pronto-socorro em uma instituição hospitalar de Natal/RN. Para 

isto, contemplou-se a pesquisa acerca de estruturas que a constintuem (instalações, pessoal e 

equipamentos), bem como os processos nela existentes e disponíveis, para proporcionar o 

melhor atendimento ao paciente/cliente1, de forma que a análise dos resultados obtidos 

auxiliasse na tomada de decisão por parte dos gestores, em toda a linha do tempo que compõe 

o ciclo de atendimento da condição clínica Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). 

A Saúde tem particularidades que fazem do setor um dos mais importantes para toda a 

sociedade. Aspectos relacionados à qualidade de vida, à morbidade e mortalidade, à 

produtividade e ao conhecimento da população (ensino e pesquisa) são intrinsecamente ligados 

a esse campo de atendimento. 

Convém evidenciar que as doenças crônicas, a exemplo do câncer, diabetes e as doenças 

cardiovasculares são as maiores causas de morte e de incapacidade no mundo; mais de 80% das 

mortes por doenças crônicas ocorrem atualmente nos países mais pobres do planeta. Em meio 

a tais doenças, ressalta-se a Doença Arterial Coronariana (DAC) – e em particular o IAM – uma 

das mais frequentes causas de busca de atendimento em serviços de urgência e hoje a causa 

isolada mais frequente de morte no mundo: cerca de sete milhões de pessoas morrem todo ano 

em virtude desta doença (WEINTRAUB, 2011). 

A propósito, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) / Banco Mundial, 

foram feitas projeções para as principais causas de carga de doença, usando indicador com base 

em dados de 1990, com projeção para 2020. O panorama apresentado atesta um cenário no qual 

a doença isquêmica do coração encontra-se em primeiro lugar, à frente de causas como guerra, 

AIDS, violência, cânceres de pulmão etc. (NEWS.MED.BR, 2013). 

                                                             
1Neste trabalho, a expressão paciente/cliente foi utilizada enfatizando o caráter de “tomador de serviço” 
de que este se reveste dentro de um hospital, cuja natureza, da mesma maneira que qualquer outra 

instituição prestadora de serviço, se caracteriza como uma empresa com obrigação de atender 

adequadamente e entregar seus serviços de acordo com a necessidade do cliente. 
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Recentemente, foi observada significativa elevação na incidência de doenças 

cardiovasculares, notadamente em países não desenvolvidos, o que tem levado, nesses países, 

a grande preocupação para com as gerações futuras (MCNAMARA, 2015). 

Segundo dados da OMS, as mortes por doença cardíaca isquêmica passaram de 

5,9/milhão no ano de 2000 para 7/milhão em 2011, um aumento significativo de 18,64% em 

pouco mais de dez anos (NEWS.MED.BR, 2013). Somente no Brasil, em 2013, as doenças do 

aparelho circulatório causaram 176.995 mortes; dentre todas, o IAM foi responsável por 52.822 

óbitos (DATASUS, 2015). Relatório da Pan American Health Organization (PAHO) mostra 

também progressivo aumento das mortes por doença isquêmica do coração em nosso país, que 

passou de 44,8/100.000 habitantes no ano de 2000 para 53,2/100.000 habitantes em 2013. 

Comparativamente, nos Estados Unidos da América houve um decréscimo nesta taxa no mesmo 

período, como mostra o Quadro 1, evidenciando a diferente realidade destes países no campo 

do cuidado à Saúde (PAHO, 2015). 

 

Quadro 1. Mortalidade estimada por doença isquêmica do coração (por 100.000 habitantes) 

País / Ano 2000 2013 

Brasil 44,8 53,2 

Estados Unidos 181,0 115,7 

Fonte: PAHO Health Information Platform. 

 

Quando considerados os gastos com bens e serviços de saúde no Brasil, estima-se que 

esse número fique em torno de 8,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e deverá aumentar à 

medida que a população envelhece (VELOSO, BANDEIRA-DE-MELO E MALIK, 2014; 

IBGE, 2012). Hoje, só a medicina privada movimenta 100 bilhões de reais em nosso país, 

garantindo uma cobertura em torno de 52 milhões de usuários, ou 27% da população do país 

(LUCA, 2014). 

No que respeita à recuperação e manutenção da saúde, é necessário que exista uma 

articulação dos mais variados serviços atuando em seu favor, salientando que a influência de 

um termina por se refletir nos demais. Significa que a entrega de valor ao paciente/cliente 

pressupõe a interação de diversos serviços – dentro e fora da instituição – assumindo um caráter 

de multidimensionalidade. De acordo com o pensamento de Chaves (1998), trata-se de uma 

perspectiva transetorial cujos segmentos, dispostos em círculo, compõem uma unidade. 
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Essa configuração é traduzida por Porter (1986) como uma estratégia da organização, 

pela qual se podem identificar ferramentas que gerenciam aspectos econômicos e financeiros 

adequados à geração de valor, de modo a criar diferencial competitivo no mercado. 

 

[...] Sua importância reside na combinação das atividades da empresa, no 
sentido de obter o posicionamento escolhido – em oposição à busca da 

efetividade que, segundo ele, é a excelência em atividades individuais. 

[Trata-se] de detalhar as atividades da empresa que têm relevância 

estratégica, a fim de possibilitar o entendimento do comportamento dos 
seus custos e dos seus potenciais de diferenciação (PORTER, 1986, p. 

03). 

 

Tal combinação pressupõe o alinhamento da gestão financeira às metas e objetivos da 

empresa, desde que adaptado às transformações de mercado no campo da saúde, a fim de que 

a prestação dos serviços priorize a qualidade do atendimento e os resultados que serão entregues 

ao paciente/cliente, segundo suas diversas necessidades e expectativas.  

Expressando uma visão mais ampla, Porter e Teisberg (2007) defendem que se faz 

necessário que as organizações em saúde – notadamente os hospitais – encarem seus resultados 

financeiros como uma consequência e não apenas como “uma meta em si e por si mesma”, em 

detrimento dos cuidados que devem ser observados e empreendidos no atendimento aos 

pacientes/clientes.  

Fundamentando-se no pensamento citado, observa-se que apesar dos cursos de 

graduação e de pós-graduação na área de gestão, alguns focados no campo da Saúde, ainda há 

gestores atuantes nessa esfera do conhecimento que não se utilizam de respaldo teórico 

consistente para definir suas estratégias. Atualmente grande parte dos hospitais privados de 

nosso país, particularmente aqueles de pequeno e médio porte, é administrada por profissionais 

da saúde – leiam-se médicos – que iniciam sua vida profissional em consultórios, depois uma 

clínica de diagnóstico, e, se bem-sucedido, chegam a um hospital (LUCA, 2014). 

Com o crescimento do negócio, a organização passa a exigir um padrão qualificado que 

o médico usualmente não possui e nem sempre está disposto a obter ou suprir; provavelmente 

o desenvolvimento desse tipo de competência, nos médicos gestores, ainda é insuficiente e ou 

inadequado, o que impõe a necessidade de maior treinamento nesse domínio. Significa que 

formar médicos na área de gestão em saúde e liderança parece ser o passo mais lógico com vista 

à entrega de cuidados à saúde mais barata e mais efetiva (BUSARI, 2013). 

Desfechos concernentes aos pacientes em si, como por exemplo, estado funcional, 

qualidade de vida relacionada à saúde, refletem muito mais de perto os reais benefícios dos 
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cuidados à saúde, mas raramente são estudados em pesquisas científicas (MCNAMARA, 

2015). 

Pelo exposto, vê-se que a Saúde abrange um amplo raio de alcance, configurado por 

uma gama diversa de atividades disponibilizadas por organizações prestadoras de serviços. 

Entre esses se inserem os hospitais, cujos fluxos de geração de valor estão materializados nas 

diferentes unidades que lhes são constitutivas, nas quais o pronto-socorro se destaca, haja vista 

a natureza do seu serviço. 

O pronto-socorro de um hospital é um setor que atende a pacientes que necessitam de 

tomada de medidas imediatas e efetivas, e cuja sobrevivência às vezes depende da 

operacionalidade desse pronto atendimento. Nele podem circular pessoas que estejam sendo 

acometidas, ou com suspeita de IAM, pessoas acometidas de Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), crises agudas de apendicite, politraumatizados e inúmeras outras doenças ou 

complicações.  

Essa modalidade de atendimento tem respaldo na Resolução CFM nº 1451/95 

(www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1995/1451_1995.htm), por meio da Lei 3.268 de 30 

de setembro de 1957 (decreto nº 44.045 de 19 de julho de 1958/D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - 

Página 3666), sob a jurisdição dos Conselhos de Medicina, aos quais compete supervisionar e 

fiscalizar o exercício profissional e o funcionamento dos serviços médicos prestados à 

população.   

O referido documento, em seu Artigo 1º, define que  

 

Os estabelecimentos de Prontos-Socorros Públicos e Privados deverão ser 
estruturados para prestar atendimento a situações de urgência-emergência, 

devendo garantir todas as manobras de sustentação da vida e com condições 

de dar continuidade à assistência no local, ou em outro nível de atendimento 
referenciado. 

Parágrafo Primeiro - Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de 

agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de 
assistência médica imediata.  

Parágrafo Segundo - Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de 

condições de agravo à saúde, que impliquem em risco iminente de vida ou 

sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. 
 

 

Do serviço de pronto-socorro consta, em regime de plantão, uma equipe constituída por 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais de diversas especialidades médicas, como 

clínicos, pediatras, cirurgiões, ortopedistas, anestesiologistas. O pronto-socorro deve dispor de 

equipamentos, medicamentos e materiais destinados à reanimação e manutenção 
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cardiorrespiratória. Deverão também ser disponibilizados recursos técnicos mínimos em regime 

de funcionamento ininterrupto, como serviço de Radiologia, Laboratórios, Unidade de Terapia 

Intensiva e Unidade Transfusional. 

Conforme, ainda, a Resolução CFM nº 1451/95, em seu Artigo 5º 

 

O estabelecimento de Pronto-Socorro deverá permanecer à disposição da 
população em funcionamento ininterrupto. [Já] no Artigo 6º, os diferentes 

portes de Prontos-Socorros de maior complexidade deverão ser definidos em 

cada Estado pelos Conselhos Regionais de Medicina, de acordo com as 
realidades regionais e as necessidades de atendimento à população. 

 

Em Natal, vários são os serviços que possuem pronto-socorro para atendimento a 

pacientes do setor público ou privado. A Unidade de Saúde eleita como universo deste estudo 

encontra-se localizada na região metropolitana da cidade e está em funcionamento desde o ano 

de 2000 em Natal/RN. O serviço de pronto-socorro está estruturado conforme segue.  

A área ocupada pelo pronto-socorro está subdividida em recepção, uma sala de triagem, 

quatro salas para atendimento das especialidades médicas de Cardiologia, Ortopedia e Clínica 

Médica, uma sala de reanimação cardiorrespiratória e um posto de enfermagem. Há também 

uma área para os pacientes que necessitam de observação médica, aguardando internação ou 

transferência para outra unidade, ou ainda em tratamento das doenças que os levaram a procurar 

o serviço. 

 A equipe de profissionais que compõe o pronto-socorro é constituída por 50 médicos, 9 

enfermeiros, 25 técnicos de enfermagem e 4 assistentes administrativos. Recepcionistas, 

maqueiros, agentes de segurança e agentes de limpeza completam o quadro de profissionais do 

setor. 

Atualmente são realizados cerca de 2.000 atendimentos por mês nas especialidades 

médicas disponíveis. No ano de 2015, 281 pacientes foram atendidos com suspeita ou 

diagnóstico de IAM (dados de pesquisa do autor, 2016), o que demonstra a grande incidência 

dessa doença naquele serviço. 

Considerando-se o modelo da Cadeia de Valor do pronto-socorro na condição clínica 

IAM, o estudo pretendeu responder à seguinte questão de pesquisa: de que modo esse modelo 

pode ser utilizado como ferramenta estratégica que vise à obtenção de vantagem competitiva 

para a instituição estudada? 

Para responder a esta questão, buscou-se delinear os processos envolvidos na prestação 

de serviços empreendidos no pronto-socorro, verificando o cumprimento das atribuições de 

cada fase da Cadeia de Valor, com vista à implementação do modelo de assistência à saúde 
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proposto por Porter. Acredita-se que a mudança para um atendimento baseado em valor 

pressupõe transformações na prestação dos serviços de saúde, além de concorrer para o 

delineamento de recursos estratégicos, sendo por isso o caminho para a geração de resultados 

cada vez mais efetivos. 

 Partiu-se do princípio de que existe relação entre os resultados entregues ao 

paciente/cliente, como decorrência dos ajustes e ou melhoria nos processos envolvidos relativos 

aos cuidados em cada uma de suas dimensões e as distintas fases da Cadeia de Valor; tais ajustes 

ou melhoria nos processos envolvidos em cada fase pode levar a desfechos mais satisfatórios 

aos pacientes/clientes e à instituição. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar, por meio da Cadeia de Valor, a 

entrega de cuidados a pacientes em um serviço de pronto atendimento de uma instituição 

hospitalar de Natal/RN, na condição clínica Infarto Agudo do Miocárdio. Como objetivos 

específicos, foram delineados os seguintes: 

1) Mapear a Cadeia de Valor na instituição estudada, utilizando como condição clínica 

o Infarto Agudo do Miocárdio;  

2) Determinar se os objetivos de cada fase da Cadeia de Valor estão sendo atingidos. 

Na sequência, as constatações foram postas em interface com o que apresenta o modelo 

de análise proposto por Michael Porter, o qual procura explicar os fatores que exercem 

influência no mercado e sensibilizam não só as condutas de compra, mas também o processo 

decisório que faz os compradores e tomadores de serviço escolherem determinada instituição, 

dentre as muitas semelhantes que existem no ambiente. Esse modelo de análise contribui para 

o entendimento do ambiente competitivo e possibilita identificar as ações e estratégias 

viabilizadoras da obtenção de vantagem no mercado. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Pesquisar a entrega de valor no campo da Saúde impõe que se considere e se 

compreenda, antes, o conceito de valor e sua consequente aplicação nesse campo do 

conhecimento. Desse modo, cumpre chamar atenção para o sentido que o termo assume no 

conjunto dos serviços que competem à referida área, notadamente quando se trata de sua 

aplicação a uma instituição hospitalar e sua unidade de pronto-socorro. 
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Nessa perspectiva, a expressão Entrega de Valor equivale a um complexo de atividades 

interligadas, que se relacionam e se desenvolvem segundo a necessidade dos pacientes/clientes, 

visando à sua satisfação. Como afirma Michael Porter, as atividades de valor estão relacionadas 

por meio de elos dentro da Cadeia de Valores, expressando as relações entre o modo como uma 

atividade de valor é executada e o custo ou o desempenho de uma outra. Do adequado 

gerenciamento de uma Cadeia de Valor deriva o diferencial competitivo da empresa, desde que 

contribui para incrementar sua receita, à medida que possibilita a identificação e consequente 

eliminação das atividades que não agregam valor aos resultados (produto). Eis por que se faz 

indispensável considerar todas as etapas dos processos. 

No contexto de um mundo globalizado, é pertinente a preocupação dos gestores com os 

resultados das empresas. Neste sentido, paralelamente cresce, em igual proporção, a 

necessidade de se entregar mais valor aos clientes como forma de se obter vantagem 

competitiva para a instituição. No caso de uma instituição hospitalar, uma das dificuldades para 

se ratificar esta afirmação é a própria definição de valor para o paciente/cliente e como isto 

pode ser medido ao longo do tempo. Desse modo, valor não deve ser visto como um ideal 

abstrato nem um código para definir redução de custo, mas como o resultado alcançado (cura, 

reabilitação ou minimização do sofrimento) e por este deve ser medido. 

Em se tratando especificamente de Saúde, o que conta não é apenas o quanto terá de ser 

pago pelo serviço realizado, mas a qualidade do serviço prestado e os resultados alcançados 

ante as medidas tomadas. Tempo de atendimento, formas de atendimento – rapidez, agilidade, 

objetividade na realização de tarefas, exames laboratoriais, encaminhamento para outras 

especialidades médicas, qualidade da equipe profissional envolvida – todos esses são aspectos 

muito importantes e percebidos como fontes de geração de valor, no contexto estrutural 

configurador do setor de pronto-socorro da instituição hospitalar. 

Nesse contexto, a Doença Cardiovascular (DCV), ou Doença Arterial Coronariana 

(DAC), na qual está incluído o IAM, é considerada a principal causa de morte e incapacidade 

no mundo e a causa isolada mais frequente de morte em todo o planeta (STEG, 2012).  

Nos últimos trinta anos houve aumento das mortes por DAC nos países em 

desenvolvimento. Nesses, o aumento tem sido atribuído à mudança no estilo de vida, condições 

socioeconômicas e à diminuição das doenças infecciosas agudas. Estudos epidemiológicos 

evidenciam que a gênese da doença também guarda relação com a herança genética, com 

diabetes melitus, hipertensão arterial, tabagismo, sedentarismo e dislipidemia. Além disso, a 

expansão da indústria alimentícia, com maior exposição e disponibilidade de alimentos 
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altamente calóricos e pobres em fibras, contribuiu para o aumento das DAC (TIMERMAN, 

2012). 

Cerca de sete milhões de pessoas morrem todo ano em virtude da DAC, o que chega a 

12,8% de todas as mortes. Os números impressionam: estima-se que um sexto dos homens e 

um sétimo das mulheres morrerão em consequência do IAM (STEG, 2012). No Brasil, segundo 

dados do DATASUS, em 2013 elas causaram 176.995 mortes, e, dentre todas, o IAM foi 

responsável por 52.822 óbitos (DATASUS, 2015). 

O impacto econômico do aumento da incidência da DCV em indivíduos em idade 

produtiva é objeto de estudo em vários países. No Brasil, México, África do Sul, China e Índia, 

são estimadas 21 milhões de perdas de vida produtiva por causa da doença (TIMERMAN, 

2012). 

Em meio a estas considerações, encontra-se o conjunto de razões que motivaram o 

interesse em realizar a presente pesquisa, por se tratar de um contexto em que o impacto global 

socioeconômico das doenças que fazem o paciente/cliente procurar atendimento em um pronto-

socorro impõe significativa atenção às organizações que lidam com Saúde, dados os gastos 

empreendidos, seja no Brasil, seja no mundo. 

A pesquisa aqui desenvolvida, portanto, expressa igualmente a intenção de contribuir 

com os estudos na área empresarial hospitalar, por meio da ampliação das discussões acerca do 

processo de gestão em Saúde, tendo como fio condutor a entrega de cuidados por parte de cada 

elemento constitutivo da Cadeia de Valor, enquanto estratégia para obtenção da vantagem 

competitiva. 

De igual modo, responde à necessidade de disseminar o modelo aqui proposto nos 

contextos acadêmicos, como forma de subsidiar outras pesquisas cujos desdobramentos 

certamente se estenderão à área da gestão. Por extensão, a relevância da proposta aqui defendida 

tem repercussão na sociedade, na medida em que seu emprego poderá provocar modificações 

na prática de suas organizações, bem como nos seus modelos de gestão, assim garantindo sua 

sustentabilidade e conquistando novos objetivos. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

Esta Dissertação é constituída de quatro partes. A primeira – configurada no Capítulo 1 

– é composta de uma introdução, que inclui tópicos relativos à justificativa da escolha do tema 

e sua relevância, o problema de pesquisa, os objetivos e a estrutura da dissertação.  
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A segunda – representada pelo Capítulo 2 – contém o referencial teórico no qual foram 

embasados os estudos, com revisão da literatura dos principais autores que pesquisaram temas 

relacionados aos assuntos então abordados.  

Na terceira parte – Capítulos 3 e 4 – encontram-se os tópicos relacionados à metodologia 

de pesquisa proposta, pesquisa de campo e resultados obtidos. Já na última parte – Capítulo 5 

– constam as considerações finais da pesquisa. A Figura 1 mostra a estrutura definida. 

 

Figura 1. Estrutura do Trabalho 

 
Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2016. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo trata da gestão estratégica na área da Saúde, em meio à qual se 

contextualiza o objeto deste estudo. Para isto, foi realizada a revisão de alguns trabalhos já 

existentes nessa área, com ênfase nas questões relacionadas à Estratégia, Vantagem 

Competitiva, Valor e ao modelo porteriano Value-Based Health Care Delivery (VBHCD).  

Igualmente, procedeu-se a uma revisão teórica acerca do IAM, por se tratar da condição clínica 

eleita como foco de investigação referente à entrega de valor em relação ao paciente/cliente. 

 Esta é uma perspectiva inovadora no campo da estratégia empresarial aplicada à Saúde, 

cujo principal objetivo é promover a reinterpretação dos modelos empresariais convencionais, 

de modo que o valor que já circula nas organizações possa ser agregado a todo o ciclo de 

atendimento ao paciente, visando à obtenção dos melhores resultados. 

 

2.1 CADEIA DE VALOR  

 

Um importante passo para o estudo do valor em serviço de saúde é o mapeamento da 

Cadeia de Valor, concebida e popularizada por Michael Porter nos ciclos acadêmicos sob esta 

denominação, conforme já citado neste estudo e mostrado na Figura 2. Trata-se da cadeia de 

produção total, desde a entrada do material bruto até o produto final consumido pelo cliente. 

Nesse contexto, duas formas de Cadeia de Valor se apresentam. A primeira, de caráter interno, 

logo restrita aos limites da própria firma quando o produto é manufaturado, processado e 

entregue; já a segunda inclui o fluxo entre firmas, quando uma empresa se torna o input para 

um conjunto de outras firmas distintas (BURNS, 2002). 
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Figura 2. A Cadeia de Valor de Michael Porter 

 
Fonte: Adaptado de PORTER, 1985. 

 

O mapeamento da Cadeia de Valor, que tradicionalmente teve suas aplicações voltadas 

para a manufatura, aos poucos passou a ser também usado na indústria de serviços, incluídos aí 

o serviço de saúde e os hospitais. Nesse caso em particular, o processamento é realizado junto 

aos consumidores, para que fiquem satisfeitos com o serviço recebido (SLACK, et al., 2009); 

sendo assim, o valor em saúde não se refere apenas à cura ou melhora dos sintomas, mas, 

igualmente, ao resultado alcançado em relação ao dinheiro gasto (TEISBERG, 2009). Para esta 

autora, o primeiro princípio essencial na criação de um sistema de entrega de alto valor é, para 

cada participante, definir valor como um objetivo, não reduzir custo, maximizar retorno e ou 

prover todos os serviços. Dito de outra forma, melhorar valor significa melhorar resultados por 

unidade de custo (PORTER, 2008). 

Uma Cadeia de Valor, enquanto elemento de apoio à formulação da estratégia, se institui 

pela articulação e confluência de atividades internas e externas desenvolvidas na empresa, 

sempre levando em conta o caráter multidisciplinar das questões envolvidas, com vista à 

geração de valor. Partindo desse pressuposto, foram expostas, neste capítulo, a análise e 

discussão dos dados coletados na pesquisa. 

O Mapeamento da Cadeia de Valor, na prestação de serviço em Saúde, retrata todos os 

tipos de atividades envolvidas no atendimento aos pacientes, em uma determinada condição de 
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saúde, durante todo o ciclo de atendimento. Ao fazer o Mapeamento da Cadeia de Valor para 

determinada condição clínica, em determinado serviço de saúde, o gestor identifica os locais 

em que pode definir as estratégias necessárias para melhoria dos processos que envolvem o 

Ciclo de Atendimento para gerar valor ao paciente e, em última instância, a todo o sistema. 

As fases que compõem a Cadeia de Valor são: Monitorização/Prevenção, Diagnóstico, 

Preparação, Intervenção, Recuperação/Reabilitação e Monitorização/Gerenciamento (Quadro 

4). Estas fases compõem o que Porter denomina de ciclo de cuidados, que tendem a ocorrer em 

sequência, embora haja também alças de retroalimentação – feedback loops (PORTER 2006). 

 

Quadro 2. A Cadeia de Valor na prestação de serviço 

 
Fonte: PORTER, 2006, p. 204. 

 

Na Cadeia de Valor, o balizador é a demanda pelo produto ou serviço. Há um 

planejamento coordenado para a produção e para a distribuição que vai ao encontro das 

necessidades do cliente (comprador/tomador do serviço). Ela é desenvolvida para criar soluções 

de menor custo total para todos os integrantes da cadeia – do cliente ao produtor. Isto é obtido 

por meio do planejamento da demanda, que trabalha de forma reversa, iniciando-se pelo cliente 

e indo em direção ao distribuidor e produtor. O cliente traz para si os produtos. É diferente do 

gerenciamento da cadeia de suprimento tradicional, que começa com o produtor que “empurra 

o produto” para frente em direção ao cliente. Aqui o objetivo do produtor não é alcançar o 

menor custo total, mas aumentar as vendas, diferenciar os produtos e reduzir os custos de 

entrega (BURNS, 2002). 
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Este modelo de análise é utilizado como metodologia e também como método de apoio 

à formulação da estratégia. Permite determinar qual a contribuição de cada uma das atividades 

internas para o valor final da empresa (DIAS, 2013). Nela o valor é gerado da integração dos 

cuidados em toda a cadeia e não somente com a melhoria de cada intervenção ou serviço 

individual. Ou seja, na Cadeia de Valor de Entrega da Saúde, o valor não é a simples soma das 

partes, já que a melhoria em determinadas atividades geralmente leva a mais valor em todo o 

sistema (KIM, 2013). 

 

2.2 ESTRATÉGIA E VANTAGEM COMPETITIVA  

 

O termo estratégia é amplamente empregado tanto no meio empresarial quanto no meio 

acadêmico e até no dia a dia das pessoas. O conceito é usualmente utilizado como plano, ou 

algo equivalente, como meta, curso, guia ou direção para atingir determinados objetivos futuros 

(MINTZBERG, 2009). A abordagem feita por alguns autores que estudaram a estratégia traz, 

no entanto, diversos significados, classificações e abrangências, o que mostra a grande 

dimensão do termo. O autor citado reduz este conceito a um conjunto de cinco P´s: Plano 

(diretrizes, ações deliberadas); Pretexto (tática para superar o concorrente); Padrão 

(consistência de comportamento ao longo do tempo); Perspectiva (maneira de fazer as coisas); 

Posição (localização da empresa ou do produto no mercado). 

Esse mesmo autor também traz em sua obra uma classificação das abordagens sobre 

estratégia, disposta em dez escolas, vendo como positivo o fato de que cada uma capta melhor 

a visão que tem do processo. O Quadro 3 expõe, de forma esquematizada, as modalidades das 

Escolas de Estratégias e suas características. 
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                Quadro 3. Escolas de Estratégias 
 

 

                   Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016. 
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Resta claro que todas as escolas emprestam importantes características à estratégia. 

Entretanto, para efeito do presente estudo destacou-se, em meio às abordagens expostas, a que 

exerce, entre outros, o papel de melhorar o desempenho das organizações, aumentando a 

vantagem competitiva, promovendo o crescimento, gerenciando a diversidade e a adversidade 

internas e respondendo às mudanças e forças do mercado (PEDROSO, 2010). Tal abordagem 

se aproxima da vertente estratégica descrita na Escola de Configuração, apresentada no Quadro 

2, cuja filosofia advoga a dinâmica como elemento motivador do cotidiano da instituição. Em 

consequência, dá-se a concorrência, geralmente visto pelos consumidores como um meio de se 

obter melhores preços, mais qualidade e mais disponibilidade de produtos e serviços, gerando 

a vantagem competitiva. 

Entretanto, Folland (2008) afirma que alguns analistas veem o mercado hospitalar como 

uma exceção a este paradigma, sob a justificativa de que a competição entre hospitais pode 

causar aumento desnecessário de equipamentos caros e também gastos desnecessários em 

propaganda e até mesmo com internações questionáveis. Estudiosos como Kenagy et al. (2001) 

afirmam que a preocupação com os aspectos financeiros, na área de Saúde, transformou a 

discussão e a negociação sobre o cuidado à saúde em um jogo de soma zero, ou mesmo um 

perde-perde, no qual cada stakeholder tenta transferir custos para a outra, ou para as outras 

partes do negócio. Esta visão mostra uma clara desvantagem para o cliente final, o paciente. 

Recentemente, estudos têm revelado o outro lado da competição entre hospitais. A 

expressão vantagem competitiva, além de mostrar os ganhos das empresas, relaciona-os com 

os benefícios que chegam ao paciente, e ocorre quando uma empresa é capaz de gerar maior 

valor econômico do que suas concorrentes (BARNEY; HESTERLY, 2011). Segundo esses 

autores, valor econômico é a diferença entre os benefícios obtidos por um cliente e o custo 

econômico total dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Um desafio que se impõe 

aos gestores é conseguir mensurar tanto os benefícios obtidos pelos clientes quanto os custos 

econômicos envolvidos nos processos de produção e de entrega de serviços. 

Outro conceito importante que deve ser levantado é a chamada estratégia de 

diferenciação quando se trata da prestação de serviços ao cliente – originais ou similares – estes 

constituindo-se em chave para que se obtenha vantagem competitiva facilmente percebida pelos 

consumidores (PORTER, 1991). Sob essa ótica, o aumento dos custos geralmente pode ser 

transferido para os compradores, devido à singularidade dos atributos do produto. 

Para o citado autor,  
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Esta estratégia procura diferenciar a oferta da empresa das ofertas dos 

concorrentes através da criação de um diferencial competitivo, que pode 

ocorrer sob as formas de marcas e atendimento personalizado, dentre outras 

dimensões. Esta estratégia não considera grandes volumes e preço baixo. Ao 
contrário, a estratégia de diferenciação busca atender um número menor de 

clientes de uma forma mais personalizada, o que inviabiliza a conquista de 

grande participação de mercado (p. 5). 
 

 

As empresas cujo êxito ocorre movido pela estratégia de diferenciação, frequentemente 

apresentam quatro modalidades de forças internas, a saber: 1) acesso à investigação; 2) equipe 

de desenvolvimento de produtos altamente qualificada e criativa; 3) equipe de vendas forte com 

a capacidade de comunicar com sucesso as forças do produto e 4) empresa reputada como tendo 

qualidade e inovação (PORTER, 1991).  

De acordo com o paradigma porteriano conhecido como Visão Baseada no Mercado 

(VBM), cuja discussão teve início na década de 1970, a vantagem competitiva é uma 

consequência do posicionamento da empresa, derivada da estrutura da indústria na qual a firma 

está inserida (VELOSO, 2014). 

Outro enfoque é adotado a partir da década de 1990: a Visão Baseada em Recursos 

(VBR), a qual tem sido cada vez mais objeto de debates quando se discute estratégia 

empresarial.  Segundo essa abordagem, o conjunto de recursos e competências único de uma 

empresa é sua maior fonte de vantagem competitiva (VELOSO, 2014). Neste sentido, 

McGahane e Porter (1997) questionaram se o desempenho das empresas estava correlacionado 

mais com suas características internas do que com a indústria em que atuam.  

Para esses estudiosos, a finalidade da estratégia é estabelecer para a empresa uma 

posição competitiva perante a concorrência. Tal objetivo inclui vantagens competitivas que 

garantem a prioridade dos clientes e devem ser sustentáveis, ao longo do tempo, com base nos 

concorrentes. O desenvolvimento de uma estratégia competitiva tem como finalidade básica a 

definição da maneira como a empresa irá competir no mercado (ZILBER; LAZARINI, 2008).  

Concordando com Porter, Henderson (1989) afirma que a estratégia também visa a 

estabelecer planos de ação que desenvolvam novas vantagens competitivas, ou que aumentam 

a finalidade das vantagens competitivas atuais da organização. 

Segundo Porter (1989), há duas condições que determinam a vantagem competitiva: a 

liderança de custos e a diferenciação. Outra alternativa, para ele, seria quando a empresa foca 

igualmente a liderança de custos e a diferenciação, porém selecionando apenas um segmento 

específico do mercado. 
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Uma consideração relevante sobre vantagem competitiva é a percepção que Prahalad e 

Hamel (2005) apresentam em relação aos fatores internos da organização. Os autores asseguram 

que a vantagem competitiva incide nas capacidades essenciais da organização, as quais 

compreendem o aprendizado coletivo desenvolvido para coordenar as diversas habilidades de 

produção e integrar as tecnologias. As capacidades essenciais estão associadas à entrega de 

valor, à comunicação, à organização e ao envolvimento e comprometimento das pessoas. É 

pertinente dizer que a vantagem competitiva está relacionada ao entendimento correto das 

necessidades dos clientes (OHMAE, 1988).  

A propósito, Porter (2009) afirma que há uma distorção entre o que é buscado pelas 

empresas, quando se fala em competitividade. Seguradoras públicas, ou privadas, competem 

por clientes mais saudáveis, negando serviços mais caros e mais complexos, negociando 

descontos e direcionando mais custos para os usuários. Ao invés disso, o certo seria competir 

por valor entregue aos clientes. 

 

2.3 SAÚDE E VALOR 

 

A Saúde se caracteriza como um dos segmentos da sociedade que depende do fator 

econômico. Tal afirmativa se refere à esfera macro e um de seus objetivos é oferecer o melhor 

nível possível de saúde à população, com os recursos que lhe são destinados. Em se tratando de 

Saúde, reporta-se à qualidade de vida, logo à condição ou estado de bem-estar.  O segmento 

abrange dimensões, em meio às quais uma se destaca como estratégica em decorrência da 

dimensão epidemiológica, ou, aquela à qual se atrelam os elementos que possibilitam a análise 

das causas das doenças e o peso relacionado aos fatores de risco de suas etiologias (CHAVES, 

2002). 

A propósito, nesse contexto emerge a questão referente à prevenção, etapa 

preponderante no conjunto das demais recomendadas para o desenvolvimento e manutenção de 

uma condição saudável de vida, a ser valorizada em quaisquer níveis de um planejamento 

estratégico na área de Saúde, sendo por isso considerada de grande valor nas esferas social e 

humana.  

Interessante e pertinente reiterar que tal dimensão ancora-se igualmente na esfera 

política, cujo entendimento, distante de privilegiar uma visão meramente economicista, deve 

favorecer o melhor uso de recursos com vista a uma maior racionalidade do sistema, a fim de 

que melhores decisões políticas possam ser adotadas nessa área, pela instituição. 

Sobre a questão, Chaves (2002) assim se posiciona: 
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A dimensão econômica que deve ter a chamada economia da saúde tem que 
estar orientada no sentindo do valor intrínseco da vida humana, e não no seu 

valor de uso como instrumento de trabalho. São de importância nesta 

dimensão as questões ligadas à eficiência, custo-efetividade, avaliação de 
tecnologias, estabelecimento de prioridades, alocação de recursos, gestão 

orientada para qualidade e resultados. As linhas de pesquisa orientadas para a 

chamada medicina baseada em evidências (evidence-based medicine) 

proporcionaria também elementos úteis para a dimensão econômica (p. 11). 

 

Nessa perspectiva, espera-se que a Saúde configure um campo de desenvolvimento que 

possibilite acompanhar tal dinâmica, oferecendo, aos seus pacientes/clientes, políticas de 

qualidade nos serviços prestados, assim lhes proporcionando maior entrega de valor. Trata-se 

de promover, com eficiência, um estado de bem-estar ao usuário, precisamente se vincular-se à 

condição de sadias as pessoas que dispõem de educação, saneamento básico e moradia. 

Essas variáveis, ao lado do aspecto orgânico, atuam na construção do conceito de Saúde, 

desta feita enquanto estado de bem-estar físico, mental e social. Trata-se de uma concepção 

apregoada pelo Ministério da Saúde (1986), em consonância com o compromisso assumido 

pela Organização Mundial de Saúde (1948), cujos horizontes remetem a uma modalidade de 

“saúde ótima”, à qual se faz presente a ideia de que tratar a saúde significa, antes, empreender-

se uma construção permanente individual e ou coletiva, que expresse a luta pela ampliação do 

uso das potencialidades de cada pessoa e da sociedade, refletindo sua capacidade de defender a 

vida (GOMES, 2006). 

 

2.3.1. Valor em Saúde 

 

Valor em serviço de Saúde é um termo que assume diferentes conotações, sendo 

relativamente pouco mensurado (PEDROSO, 2012). Para alguns autores, mesmo com uma 

clara e universal preocupação com a qualidade, muitas discussões continuam dominadas por 

considerações acerca dos custos (KENAGY et al. 2001). Nessa perspectiva, Michael Porter e 

Teisberg (2007) defendem que a dimensão e a variedade de serviços têm pouco impacto no 

valor ao paciente; a excelência em cada condição clínica é o que mais importa. Segundo os 

autores, o paciente não voltará à instituição para uma condição de saúde diferente, se o prestador 

não for também excelente nessa nova condição. 

Para se determinar os reais resultados que são entregues ao paciente em uma condição 

clínica específica, é necessário que todo o ciclo de atendimento desta condição seja levado em 

conta, uma vez que não se pode avaliar apenas o tratamento imediato que foi instituído, mas 
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desde antes de o paciente chegar ao atendimento até em algum momento da evolução clínica, 

quando complicações tardias da própria doença ou do próprio tratamento podem ser avaliadas.  

Balestrin (2015) resume assim a questão: 

 

O valor só é criado quando são considerados os resultados para todo o sistema. 

Servir melhor à comunidade não significa apenas ser eficaz nos atendimentos 

aos eventos agudos e graves. É também evitar que esses eventos venham a 
ocorrer. E, além disso, é focar e cuidar do paciente – direcionando a ele toda 

a atenção – durante as diversas fases que compõem o ciclo da doença que o 

acomete e aflige. Isso significa induzir saúde na população2. 
 

 

 Reitera-se o pensamento de Balestrin (2015) com Porter e Teisberg (2007), quando estes 

afirmam que o propósito da empresa deve ser redefinido como o da geração de valor 

compartilhado e não só o do lucro. Na perspectiva de criar valor para todo o sistema, trata-se 

de aumentar a participação total tanto do valor econômico quanto social. Porter (2010) defende 

que valor não deve ser visto como uma ideia abstrata nem uma palavra-chave para indicar 

redução de custo, mas um sistema para a melhoria da performance em Saúde. No entanto, valor 

em cuidados com a saúde continua não sendo medido adequadamente e, até mesmo, mal 

interpretado. Provedores de saúde tendem a medir apenas o que eles podem controlar, em vez 

de o que realmente importa para a evolução de uma condição clínica qualquer. 

Essa definição imprime uma nova ordem ao conceito de valor, quando propõe o 

redimensionamento da antiga prática, que considerava o resultado financeiro como meta inicial, 

pensamento este que não gera o verdadeiro valor. Na verdade, a estratégia correta em Saúde é 

a busca do resultado médico para o paciente. Conforme Porter (2006), é importante pensar sobre 

as novas maneiras de se organizar, mensurar e gerenciar a prestação dos serviços de saúde, ao 

longo de todo o ciclo de atendimento.  

Mesmo que inicialmente esse resultado seja à custa de um maior gasto financeiro, para 

eles, ao se observar todo o ciclo de atendimento, haveria um ganho superior tanto para os 

compradores dos serviços quanto para os prestadores envolvidos. Vale salientar que resultados 

excelentes levariam a mais pacientes, a maior eficiência e a margens mais altas. Quando 

prestadores saem ganhando, expõe o autor, empregadores e planos de saúde também saem 

ganhando, porque a qualidade e os custos terão melhorado notavelmente (PORTER, 2007). 

Paralelamente, o resultado da entrega de valor deve contemplar todo o ciclo de atendimento; 

                                                             
2 Fragmento do discurso proferido por Francisco Balestrin – Presidente do Conselho da Associação 

Nacional de Hospitais Privados (ANAHP) – por ocasião da abertura do 3º Congresso Nacional de 

Hospitais Privados, em São Paulo, 11 de novembro de 2015. 
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sendo assim, não se inicia com a admissão do paciente no hospital, da mesma forma que não 

termina com sua alta (PORTER; TEISBERG, 2007). 

Os resultados de uma evolução clínica, experimentados pelo paciente, dependem de uma 

gama de intervenções que envolvem diferentes locais e tipos de cuidados; entre outros, intra-

hospitalar, extra-hospitalar, reabilitação, aconselhamento, medicações, procedimentos. 

Entratanto, não é o que ocorre nos dias atuais. Na maioria das vezes não existe um 

compartilhamento de informações e de responsabilidades pelos resultados alcançados entre 

todos os envolvidos (profissionais, departamentos). 

 

2.3.2 Resultado entregue ao paciente 

 

Ao se tratar de resultado entregue ao paciente, emerge outro aspecto a ser discutido: a 

entrega de valor para o paciente, ou, o que ele considera como valor para sua saúde; e isto 

implica sua própria percepção acerca de valor.  

A cura da enfermidade, a melhora clínica, o tempo de permanência na unidade de Saúde, 

os efeitos colaterais do tratamento instituído, a mobilidade do paciente, as sequelas resultantes 

da doença, a sobrevida, todos esses fenômenos têm um valor intrínseco que, conscientemente 

ou não, são levados em conta pelo paciente ou por seus familiares. Muitos fatores estão 

envolvidos e sua quantificação exige modelos complexos e muito bem formulados. 

A percepção de valor, do ponto de vista do paciente, não é simples de ser definida dado 

o caráter multidimensional de que é revestido. Essa complexidade, corroborada por Veloso 

(2014), deve ser medida, pois, em última instância, a melhoria em termos de valor leva a ganhos 

em termos de eficiência. Para este autor, a quantificação dos benefícios aos pacientes pode ser 

mensurada de acordo com a avaliação de dimensões como: dor, complicações, autonomia, 

tempo de vida, tempo de recuperação, erro médico, qualidade de vida. 

A estandardização proposta nos estudos do International Consortium for Health 

Outcomes Measurement (ICHOM), referida em McNamara (2015), em muito facilitou esta fase 

do processo. Tomando como exemplo a condição clínica Doença Arterial Coronariana, o 

ICHOM selecionou os resultados tendo como referência critérios como: frequência em que 

ocorrem, impacto no paciente, potencial para modificar a evolução e viabilidade de monitorar 

esses resultados na prática clínica diária. Classificou, então, em quatro categorias de desfechos 

que se dão ao longo do tempo: a) sobrevida; b) complicações agudas (complicações maiores da 

cirurgia cardíaca e da cardiologia intervencionista); c) estado de saúde como referido pelo 

paciente (angina, dispneia, depressão, estado funcional, qualidade de vida) e d) progressão da 
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DAC (reinfarto, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e 

necessidade de revascularização). 

A Figura 3 representa, de forma esquemática, esses desfechos clínicos, deixando clara 

a preocupação daqueles pesquisadores com todo o contexto que envolve a doença coronariana, 

e não somente aqueles presentes nas fases mais agudas da doença. 

 

Figura 3. Desfechos clínicos para Doença Arterial Coronariana de acordo com o International 

Consortium for Health Care Outcomes Measurement (ICHOM) 

 

Fonte: Adaptado de ICHOM Standard Set for Coronary Artery Disease, 2015. 

 

Esta classificação, definida pelo estudo ICHOM, possibilita a monitorização e, 

principalmente, a comparação dos resultados com outras instituições, configurando um enorme 
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passo para a uniformização dos critérios utilizados e para a monitorização dos resultados 

alcançados pelas instituições de Saúde em qualquer região ou país. 

 

2.3.3 Value-Based Health Care Delivery (VBHCD) 

 

Dentre as abordagens existentes na área empresarial, na atualidade, insere-se o Modelo 

Value-Based Health Care Delivery (VBHCD), instituído por Porter (2006), tendo como cerne 

o valor entregue ao paciente/cliente, ou seja, a qualidade dos resultados clínicos na saúde e sua 

relação com o gasto incorrido para alcançá-los, isto é, o custo gerado por resultado obtido 

(PORTER, 2007). Com este pensamento, esse autor reinaugura as vertentes que compõem os 

modelos de gestão em saúde no século XXI, ao reconhecer que não basta gerar resultados para 

as empresas fornecedoras de serviços ou produtos, mas que o real objetivo do sistema de 

cuidados à saúde seja a entrega de valor que é o que realmente importa para pacientes/clientes 

e para as unidades de interesse de todos os atores envolvidos no processo. 

Corroborando com o pensamento de Porter, o relatório da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em 2010, afirma: 

 

Existem muitas oportunidades para obter ganhos de eficiência. Isto não 
significa simplesmente cortar nos custos. A eficiência, como iremos discutir 

nas próximas páginas, é uma medida da qualidade e/ou quantidade dos 

produtos obtidos (i.e. produtos ou serviços de saúde) para um determinado 
nível de factores de produção (i.e. custos) (OMS, 2010). 

 

A grande premissa do VBHCD é que, se valor leva à melhoria global no sistema de 

Saúde, então todos os stakeholders (incluindo aí pacientes, provedores e financiadores da 

saúde) se beneficiam e a sustentabilidade econômica é mantida (PORTER, 2010). Assim, Porter 

e Teisberg (2007) enfatizam a importância de a medida tanto dos resultados quanto dos custos 

abranger não apenas o tratamento de uma condição clínica isolada, mas todo o ciclo de 

atendimento. 

Os componentes da qualidade em Saúde são distribuídos em estrutura, processos e 

evolução. A estrutura está relacionada com as características da instituição e volume de 

procedimentos realizados. Os processos referem-se aos elementos relacionados aos cuidados 

de saúde que são entregues e geralmente dizem respeito às evidências de que os processos 

obedecem às normas e aos guidelines definidos para aquela condição clínica. Evolução é 

considerada a mais importante e a mais facilmente medida de qualidade. No entanto, existe um 
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grande desafio que é traduzir esses parâmetros em indicadores que possam ser seguidos e 

comparados, visando à melhoria da qualidade da saúde da população (CORMIER et al., 2012). 

Para Porter, a evolução de uma determinada condição clínica pode ser sistematizada sob 

uma hierarquização em três camadas distintas, cada uma com dois níveis, conforme pode ser 

verificado na Figura 4. 

 

Figura 4. Modelo proposto por Michael Porter para o Ciclo de Atendimento e 

hierarquização da evolução de uma determinada condição clínica 

 

 
 

Fonte: Adaptado de PORTER, 2010. 
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A camada 1 – a mais importante – é o estado de saúde alcançado, com os níveis a) 

sobrevida e b) grau de saúde ou de recuperação. A camada 2 refere-se ao processo de 

recuperação, e os níveis são: a) tempo para recuperação e retorno às atividades normais e b) 

efeitos adversos ou indesejados do tratamento. A última camada, sustentabilidade da saúde, tem 

como níveis a) sustentabilidade da saúde ou da recuperação e natureza das recorrências e b) 

consequências da terapia a longo prazo (PORTER, 2010). 

Este modelo é bastante abrangente, pois contempla toda uma sequência de fenômenos 

que podem ocorrer desde a fase mais precoce da doença, como é o caso da sobrevida, e o grau 

de saúde ou recuperação alcançado, até a real eficácia, em longo prazo, dos procedimentos 

adotados, sem deixar de levar em conta os possíveis efeitos advindos da terapia instituída com 

o decorrer do tempo. Assim, amplia-se o horizonte para o qual se deve olhar, quando se deseja 

avaliar os reais resultados obtidos ao se tratar uma condição clínica qualquer, não se devendo 

levar em conta apenas os efeitos imediatos de uma determinada intervenção terapêutica. 

Ao se agir sobre todo o ciclo, por meio de uma abordagem multidisciplinar, consegue-

se uma redução total dos custos envolvidos, com ganhos para o paciente, para os provedores e 

financiadores da Saúde. Esse sistema é aquele em que a saúde é beneficiada de forma global e 

mais eficiente, de modo que todos os atores envolvidos ganham no final – soma positiva – 

contrapondo-se à concepção denominada por Porter de “competição em saúde de soma zero”, 

na qual o ganho de um é consequência da perda do outro (PORTER, 2006). 

Essa visão vai ao encontro do que preconiza a teoria dos stakeholders, que defende o 

equilíbrio e a satisfação de todos os públicos envolvidos na corporação.  Nos últimos vinte anos, 

essa teoria vem se desenvolvendo dentro das mais diversas linhas de pesquisa, como o 

planejamento corporativo, a teoria de sistemas, responsabilidade social e a teoria organizacional 

(DA SILVEIRA et al., 2005). 

A teoria dos stakeholders pressupõe uma atenção simultânea a diversos interesses, o que 

mostra a complexidade de sua aplicação. Apesar de sua importância, pouca atenção tem sido 

dada a questões que lhe são concernentes, como por exemplo, o que significa criar valor para 

os stakeholders e como esse valor pode ser mensurado (HARRISON, 2013). A própria 

definição de quem são os stakeholders, e mais, a determinação da legitimidade e a 

responsabilidade dos gestores com cada um deles, tem sido motivo de debates e discussões na 

literatura. 

Tal teoria tem como premissa central a ideia de que ao se focar nos stakeholders – e nos 

seus interesses – cria-se valor em várias dimensões, trazendo benefícios à performance da 
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empresa. Esta parece ser a fonte que Porter buscou para conceber a competição de soma 

positiva, conforme se pode observar na definição de performance: “o valor total criado pela 

corporação através de suas atividades, ou seja, a soma dos benefícios criados para cada um dos 

stakeholders legítimos” (HARRISON, 2013). 

Os eventos que compõem a evolução clínica do IAM já estão bem estabelecidos nos 

estudos clínicos, trials, diretrizes e guidelines largamente produzidos e divulgados nos meios 

científicos. O Quadro 3 ilustra o Ciclo de Atendimento desta condição clínica da forma como 

poderia ser utilizado de acordo com as camadas propostas por Michael Porter. 

 

Quadro 4. Modelo proposto pelo autor para o Infarto Agudo do Miocárdio 

 
Abreviaturas: AVC – Acidente Vascular Cerebral. NYHA – New York Heart Association. 

Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016. 

 

Essa hierarquização é uma forma de identificar as características próprias do IAM de 

acordo com as dimensões propostas por Michael Porter. Ao se estabelecer parâmetros para cada 

uma das camadas, pode-se fazer o seguimento de toda a evolução clínica da doença e, 

principalmente, podendo igualmente comparar os resultados entre pacientes/clientes de uma 

mesma instituição, ou o resultado de instituições médicas diferentes.   
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2.4 DOENÇA CARDIOVASCULAR E INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

 

A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) inclui os diagnósticos de angina instável e IAM 

com supradesnível e sem supradesnível do segmento ST no eletrocardiograma. Os sintomas são 

causados por isquemia do miocárdio secundária a um desequilíbrio entre a oferta e o consumo 

de oxigênio e nutrientes ao miocárdio (PAOLA, 2015). 

O diagnóstico do IAM requer evidência de morte da célula miocárdica causada por 

isquemia prolongada. Para o diagnóstico clínico, faz-se necessária a combinação da história 

clínica com evidências indiretas da morte do miócito, por meio de exames laboratoriais 

(dosagens sanguíneas de enzimas específicas), eletrocardiográficas (evidência de isquemia e 

necrose miocárdica) e exames de imagem (redução ou perda da perfusão tissular e 

anormalidades na motilidade miocárdica) (LIBBY, 2013). 

Os serviços médicos de emergência atendem frequentemente a pacientes com dor 

torácica, dispneia, náuseas – sintomas compatíveis com isquemia miocárdica. Até a década de 

1980, o atendimento a esses pacientes era feito em prontos-socorros, porém não era dada a 

devida prioridade de atendimento àqueles que chegavam com dor torácica. A partir de então, e 

visando a suprir essa deficiência, surgiram as primeiras Unidades de Dor Torácica (UDT), um 

conceito novo de atendimento a esse tipo de paciente que ia além do espaço físico exclusivo. 

Envolvia uma equipe de profissionais qualificados e um protocolo de atendimento que 

priorizava a avaliação completa do paciente e a máxima agilização na tomada de decisões 

(TIMERMAN, 2012). 

Por fim, o conceito de Unidade Prática Integrada (UPI) é outro ponto importante que 

deve ser levado em conta quando se aborda o tema cuidados à saúde. A UPI é um modelo de 

caráter multidisciplinar para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de determinadas 

condições médicas – não de serviços – tratamentos ou diagnósticos particulares. Inclui 

estrutura, especialistas e ferramentas direcionadas para todo o ciclo de atendimento, que vai 

desde a prevenção até o acompanhamento das intercorrências e efeitos da terapêutica instituída 

em longo prazo. Deve estar também habilitada para acompanhar as comorbidades existentes. 

Na UPI, o paciente não pertence a um médico especialista específico para cada etapa do 

cuidado, mas a uma equipe integrada que compartilha informações e decisões (PORTER, 

2006). 
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3. METODOLOGIA  

 

A expressão Cadeia de Valor foi inaugurada por Bain (1956), com foco nas áreas de 

Administração e Economia, objetivando analisar o comportamento dos custos, bem como suas 

fontes de demandas, aí observando os potenciais de diferenciação e as fontes existentes, como 

possibilidade de otimizar o valor do produto para o cliente.  

As pesquisas acerca do tema, particularmente no que se refere ao gerenciamento da 

cadeia de valor em uma instituição – como instrumento viabilizador de geração de valor e 

criação de estratégias para a vantagem competitiva – têm sido recorrentes, nos últimos anos, 

constituindo-se em fonte de estudos e pesquisas no ambiente acadêmico (SOUZA; MELO, 

2011). 

Nessa linha de considerações, insere-se a evolução significativa das perspectivas 

teórico-metodológicas de pesquisa nesse campo de conhecimento, cujos limites da abordagem 

meramente quantitativa cedem lugar ao emprego dos métodos qualitativos para descrever e 

explicar fenômenos (SILVA; FOSSÁ, 2015).  

A inovação, neste sentido, veio motivar o entendimento dos fenômenos por parte do 

pesquisador, à luz da perspectiva dos participantes do contexto estudado. Nessa ótica, portanto, 

circunscreve-se a interpretação dada aos referidos fenômenos. Essa vertente surgiu nos últimos 

30 anos, no seio da Antropologia e da Sociologia e adentrou os campos de conhecimento como 

a Administração de Empresas, a Educação e a Psicologia.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

É oportuno proceder, neste momento, a uma descrição dos principais objetivos e 

métodos de pesquisa organizacional utilizados neste estudo, com vista a possibilitar um 

panorama das vertentes teórico-metodológicas que foram empregadas no contexto do presente 

trabalho. 

O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso, o qual investiga uma entidade bem 

definida como uma instituição ou uma pessoa. Nele, o pesquisador não tem a intenção de 

intervir no objeto estudado; ao contrário, procura descobrir e compreender o que há de mais 

essencial na situação apresentada (GERHARDT, 2009). 

Com relação à abordagem, a pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa. A 

quantitativa tem raízes no pensamento positivista lógico e enfatiza o raciocínio dedutivo, as 

regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. Dificilmente encontramos 
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algum ramo do conhecimento que não se apoia em métodos estatísticos para o seu 

desenvolvimento, ou como suporte empírico aos modelos científicos, hoje em dia facilitados 

pela enorme expansão dos recursos da informática.  

Conforme o termo indica, os resultados da pesquisa quantitativa são mensurados e 

tomados como se constituíssem o retrato de toda a população alvo estudada. Procura ainda 

descrever as causas de um fenômeno e as relações entre variáveis (GERHARDT, 2009). 

A utilização dos métodos qualitativos é recente e surgiu há pouco mais de um século, 

com a necessidade de se estudar e entender as chamadas Ciências Humanas, em contraposição 

às já estabelecidas Ciências Naturais. Na análise qualitativa, a preocupação maior do 

pesquisador não é explicar as ocorrências ou correlacionar quantitativamente os eventos; ele 

busca entender o significado atribuído pelas pessoas, conhecer suas vivências e representações, 

lidar com uma ordem invisível ao olhar comum (TURATO, 2005). 

Diferentemente da abordagem quantitativa – que trata os dados segundo um plano 

previamente estabelecido, tendo nas hipóteses e nas variáveis sua definição operacional – a 

pesquisa qualitativa tem seu foco no entendimento que os sujeitos investigados demonstram em 

relação ao que fazem, à forma como concebem seu mundo e como atribuem significado às suas 

experiências (MYERS, 2013). Nessa perspectiva, apresenta-se sob enfoques diversos, podendo 

refletir o ambiente natural como fonte direta de coleta dos dados – perspectiva em que o 

pesquisador se insere como instrumento fundamental; configura-se como descritiva; considera 

o significado que as pessoas atribuem às questões do estudo, além de deter um enfoque indutivo 

(CRESWELL, 2010). 

Abordando uma diversidade de técnicas de interpretação, esse método possibilita a 

descrição e ou a decodificação de sistemas complexos, com vista a traduzir o sentido dos 

fenômenos do mundo social, reduzindo a distância indicador e indicado, entre teoria e dados 

(MAANEN, 1979). 

Saliente-se que  

[...] Os métodos qualitativos têm um papel importante no campo dos estudos 

organizacionais. Estudos de avaliação de características do ambiente 

organizacional são especialmente beneficiados por métodos qualitativos, 
embora estes não sirvam só para essa finalidade. Por outro lado, ainda segundo 

os autores, enfoque qualitativo presta-se menos para questões em que eliminar 

o viés do observador seja fundamental para a análise do fenômeno (DOWNEY 

& IRELAND, 1979, p.635). 
 

 

Em sua grande parte, as pesquisas, nessa perspectiva, se realizam no local de origem 

dos dados, supondo um corte espácio-temporal do objeto de estudo, imposto pelo pesquisador, 
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corte este expresso pelo campo e dimensão nos quais o estudo é empreendido, também 

denominado como o território a ser mapeado. O enfoque descritivo é de fundamental 

importância nesse contexto, visto que se constitui em instrumento viabilizador da coleta de 

dados (MANNING, 1979). 

Como se trata de uma pesquisa de campo, cumpre considerar o que Flick (2009) concebe 

como tal. Para o autor, esse termo (campo) pode ser configurado, dentre outros, como uma 

instituição e ou uma família, podendo se estender a um grupo representado por tomadores de 

decisões empresariais. Corroborando com Vergara (2005), ao se referir à pesquisa de campo, 

trata-se de uma investigação de ordem empírica realizada no local em que o fenômeno a ser 

estudado ocorre, ou que esse mesmo local seja promissor de elementos que o expliquem.  

Considerando os conceitos acima abordados, o presente estudo tomou por base as 

classificações na área de pesquisa, conforme Quadro 5, a seguir. 
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Quadro 5. Classificação da pesquisa: objetivos e métodos 

 
Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016. 
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A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Instituição. 

O autor tem experiência direta com o trabalho na gestão da Instituição estudada e 

mantém um relacionamento satisfatório com os antigos e atuais membros diretivos, o que 

assegura o fácil acesso ao pronto-socorro e ao pessoal envolvido no atendimento (médicos, 

enfermeiros, técnicos). 

 

3.2 UNIVERSO DO ESTUDO 

 

Como campo de pesquisa foi utilizado um serviço de pronto atendimento de urgência 

de um hospital geral de Natal. A instituição de saúde então eleita é uma das maiores estruturas 

hospitalares do Norte e Nordeste, com profissionais qualificados e tecnologia de última geração, 

como nos melhores centros médicos do país.  

 É considerado hoje um centro de referência em procedimentos de alta complexidade e 

para o diagnóstico e tratamento nas mais diversas especialidades. Trata-se de um hospital da 

rede privada, porém atende também a pacientes da rede pública, em algumas especialidades 

médicas. É considerado um hospital de médio porte com 113 leitos, sendo 40 apartamentos 

individuais, 40 quartos coletivos e 33 leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Possui 

ainda uma unidade de pronto-socorro 24 horas nas áreas de Cardiologia, Clínica Médica, 

Traumatologia e Ortopedia, realizando aproximadamente 50.000 atendimentos por mês. 

O paciente que procura o pronto-socorro é atendido por uma equipe multiprofissional 

composta por cardiologistas, clínicos gerais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os quais lhe 

conferem todo o suporte necessário aos cuidados.  

A pesquisa utilizou os profissionais que trabalham no pronto-socorro da instituição 

estudada, nas funções de médicos plantonistas (cardiologistas ou não), enfermeiros, técnicos 

administrativos e técnicos de enfermagem. Além desses, outros elementos compuseram o seu 

universo populacional, a saber, a enfermeira chefe e os integrantes do corpo administrativo do 

hospital (diretores e administrador). Apenas para a primeira parte do estudo (mapeamento da 

Cadeia de Valor) utilizou-se de amostra não probabilística por conveniência do autor, tendo 

como parâmetro a atuação desses no que respeita ao interesse pelos processos administrativos 

do serviço e a qualidades como iniciativa e desempenho em suas atribuições específicas. Dessa 

forma, a amostra para a determinação do mapeamento da Cadeia de Valor foi constituída por 

dois médicos plantonistas cardiologistas, dois enfermeiros, dois gestores (um diretor e um 

administrador), dois técnicos de enfermagem e dois técnicos administrativos. A partir da 
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entrevista com o administrador e com o diretor da instituição, foram escolhidos os demais 

entrevistados. 

A investigação abrangeu o período de 16 de março de 2016 a 30 de abril de 2016. Os 

Quadros 6 e 7 demonstram o universo avaliado e o número de amostras estudadas. 

 

 

Quadro 6. Quantitativo do universo da pesquisa e amostras estudadas 

CARGO 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
UNIVERSO % 

Diretor 1 3 33 

Administrador 1 1 100 

Enfermeiro chefe 1 1 100 

Enfermeiro do pronto-

socorro 
3 9 33 

Médico plantonista 

cardiologista 
6 14 43 

Médico plantonista 

NÃO cardiologista 
9 31 29 

Técnico de enfermagem 10 25 40 

Técnico administrativo 11 15 73 

 42 99 42 

Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016. 

 

 

Quadro 7. Quantitativo do universo e sujeitos da pesquisa referente à primeira fase (entrevistas) 
 

CARGO UNIVERSO SUJEITOS DA PESQUISA (%) 

Médicos plantonistas 

(cardiologistas) 
14 2 (14,3%) 

Enfermeiros 9 2 (22,2%) 

Técnicos de enfermagem 25 2 (8,0%) 

Técnicos admistrativos 15 2 (13,3%) 

Administrador hospitalar 1 1 (100%) 

Diretor da Instituição 3 1 (33,3%) 

Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016. 
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3.3 PLANO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a realização da pesquisa foram adotadas as seguintes modalidades de coleta de 

dados: 1) entrevista com um diretor e o administrador da Instituição, dois médicos plantonistas 

cardiologistas, dois enfermeiros, dois técnicos administrativos e dois técnicos de enfermagem, 

a fim de elaborar o mapeamento da Cadeia de Valor, e 2) aplicação de questionário estruturado 

(Escala de Likert) a todos os participantes da pesquisa, para definição do grau de atingimento 

dos objetivos de cada fase da Cadeia de Valor anteriormente estabelecido. 

Constou, ainda, dos passos metodológicos, o manuseio de documentos acerca do serviço 

de pronto-socorro e da Instituição Hospitalar objeto do estudo, obtidos junto à diretoria, para 

coleta de informações sobre a sua estrutura no que se refere a instalações, equipamentos, pessoal 

e estatísticas gerenciais, como número de leitos e de atendimentos realizados. Esta fase da coleta 

está descrita e resumida no Quadro 8, a seguir. 

 

Quadro 8. Coleta e análise dos dados 

 
Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016. 

 

 As questões éticas foram preservadas mediante autorização de um termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido dos sujeitos da pesquisa, a fim de que a confidencialidade 

e fidelidade das transcrições fossem asseguradas (Apêndice A). 

Na primeira etapa da coleta de dados – para o mapeamento da Cadeia de Valor – foi 

aplicada entrevista a pessoas cujas experiências profissionais favorecem o domínio acerca da 

estrutura organizacional, dos processos e dos fluxos do pronto-socorro. A entrevista foi 
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realizada individualmente e em momentos diferentes, respeitando-se a disponibilidade de 

tempo de cada um, para que o máximo de informações fossem trocadas. 

Antes da aplicação da entrevista foi realizada uma apresentação da pesquisa por meio 

de slides (Apêndice I) em seus principais tópicos, com ênfase na relevância do tema, modelo 

porteriano de Cadeia de Valor aplicado à Saúde e objetivos do trabalho. Em seguida, foram 

mostrados exemplos de mapeamento de Cadeia de Valor nas condições clínicas câncer de mama 

e doença renal crônica (Apêndices D e E).  

Tanto a apresentação quanto a entrevista tiveram como objetivo a compreensão, por 

parte dos respondentes, dos postos-chave da pesquisa, a fim de que dispusessem de melhores 

condições para contribuir com a definição dos processos relacionados ao fluxo de valor no setor 

estudado. De posse desses dados, foi possível a elaboração do mapa da Cadeia de Valor do 

pronto-socorro, com definição clara de todas as fases propostas pelo modelo desenvolvido por 

Porter (Quadro 10). 

A segunda etapa da coleta de dados consistiu na determinação do grau de atingimento 

de cada fase da Cadeia de Valor, à qual se associam objetivos cuja consecução foi investigada 

por meio da coleta de dados, tendo como instrumento o questionário aplicado a todos os 

entrevistados. Para tal propósito, foi escolhida a Escala de Likert, por ser esta utilizada em 

muitos trabalhos psicométricos, ser de fácil construção, além de ter um grau de precisão 

acurado. Nesta escala, são utilizados itens favoráveis, ou não. O respondente não indica apenas 

que concorda, mas o grau de acordo, ou desacordo para cada item. Ela “permite a expressão da 

intensidade de sentimento, pelo menos dentro dos limites das opções de resposta oferecidos” 

(BARIA, 2009). 

A Escala de Likert foi aplicada com o intuito de determinar um escore que pudesse 

espelhar o grau de atingimento dos objetivos e funções de cada fase da Cadeia de Valor. Neste 

trabalho, foi definida uma escala de 5 pontos que, segundo Vieira (2008), é a ideal nos casos 

em que o entrevistado não é conhecedor profundo do assunto em questão e também quando há 

muitos itens a serem avaliados. 

O mapeamento da Cadeia de Valor resultante da entrevista inicial foi apresentado a 

todos os entrevistados, ocasião em que foi solicitada uma avaliação do grau de cumprimento 

dos objetivos das suas diversas fases. 

Para isso, foi elaborado um questionário composto de quinze afirmações, para as quais 

o respondente era estimulado a emitir sua impressão pessoal, baseado no conhecimento dos 

processos existentes no serviço e na sua experiência de trabalho no setor, concordando ou 

discordando de cada item, segundo uma escala de escores que variava de 1 a 5 (Escala de Likert) 
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correspondendo às alternativas de respostas: “não concordo totalmente” (1), “não concordo 

parcialmente” (2), “indiferente” (3), “concordo parcialmente” (4) e “concordo totalmente” (5). 

As afirmativas tinham relação direta com cada fase da Cadeia de Valor elaborada. Para algumas 

das fases – mais complexas – foram elaboradas mais de uma afirmativa, de forma a contemplar 

todos os processos nelas envolvidos (Apêndice G). Antes de se verificar os resultados, 

relacionou-se a seguir o questionário utilizado, em que cada afirmativa é identificada pela fase 

da Cadeia de Valor a que se refere, quais sejam: M/P (Monitorar/Prevenir), D (Diagnosticar), 

P (Preparar), I (Intervir), R/R (Recuperar/Reabilitar), M/G (Monitorar/Gerenciar). 

Adicionalmente, cada afirmativa é seguida por um termo simplificado para melhor 

interpretação das variáveis em estudo. 

Questão 1. M/P. Neste pronto-socorro existem procedimentos, atividades ou ações 

voltadas para prevenir Infarto Agudo do Miocárdio. Termo simplificado: Prevenir. 

Questão 2. D. O Atendimento na recepção, a triagem, a estratificação de risco e o 

encaminhamento ao cardiologista são realizados de forma satisfatória e atendem às 

necessidades dos pacientes. Termo simplificado: Recepção. 

Questão 3. D. A estrutura para diagnóstico (eletrocardiograma, laboratório, raio X, 

hemodinâmica, tomografia e ressonância magnética) é satisfatória e atende às necessidades dos 

pacientes com diagnóstico ou suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio. Termo simplificado: 

Diagnóstico. 

Questão 4. D. Existe uma equipe multiprofissional (médicos de outras especialidades, 

nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais) para atender às necessidades dos pacientes com 

diagnóstico ou suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio. Termo simplificado: Equipe 

multiprofissional. 

Questão 5. D. A rotina do serviço inclui a determinação de um plano tratamento para os 

pacientes com diagnóstico ou suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio. Termo simplificado: 

Plano de tratamento. 

Questão 6. P. A estrutura de pessoal (médicos, enfermeiros, técnicos administrativos e 

de enfermagem etc.) é satisfatória e atende às necessidades dos pacientes com diagnóstico ou 

suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio. Termo simplificado: Estrutura de pessoal. 

Questão 7. P. A estrutura física (recepção, consultórios, repouso etc.) é satisfatória e 

atende às necessidades dos pacientes com diagnóstico ou suspeita de Infarto Agudo do 

Miocárdio. Termo simplificado: Estrutura física. 
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Questão 8. P. A estrutura de equipamentos (monitores, bombas infusoras, respiradores, 

desfibriladores) é satisfatória e atende às necessidades dos pacientes com diagnóstico ou 

suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio. Termo simplificado: Equipamentos. 

Questão 9. P. Existe integração de dados/informações dentro da Instituição (prontuário 

eletrônico) com convênios e com os serviços de ambulâncias (SAMU ou serviços privados). 

Termo simplificado: Informação. 

Questão 10. P. Há protocolos e processos definidos e estabelecidos para tratamento do 

Infarto Agudo do Miocárdio. Termo simplificado: Protocolo. 

Questão 11. I. O tratamento inicial do paciente, tratamento de complicações e o suporte 

à vida são adequados e atendem às necessidades dos pacientes com diagnóstico ou suspeita de 

Infarto Agudo do Miocárdio. Termo simplificado: Tratamento. 

Questão 12. I. A estrutura para transferência do paciente para outra unidade (maqueiros, 

ambulância) é satisfatória e atende às necessidades dos pacientes com diagnóstico ou suspeita 

de Infarto Agudo do Miocárdio. Termo simplificado: Transferência. 

Questão 13. I. Existem procedimentos específicos para aconselhamento e suporte 

psicológico do paciente e seus familiares. Termo simplificado: Suporte psicológico. 

Questão 14. R/R. Após a alta da unidade, há orientação terapêutica (prescrição), 

dietética e de estilo de vida e encaminhamento do paciente para acompanhamento ambulatorial 

por médico especialista. Termo simplificado: Orientação de alta. 

Questão 15. M/G. Após a saída (alta ou transferência) do setor, há procedimentos 

regulares para confirmação de que foram acatadas as recomendações dadas ao paciente com 

relação ao Infarto Agudo do Miocárdio ou outras comorbidades. Termo simplificado: Longo 

prazo. 

A análise dos dados da Escala de Likert foi realizada considerando os itens avaliados 

como sendo ordinais. Nessa categoria, a diferença entre as escalas não é necessariamente a 

mesma, ou seja, “não há razão para acreditar que a diferença entre, por exemplo, ‘discordo 

plenamente’ e ‘discordo’ é numericamente a mesma que a diferença entre ‘concordo 

plenamente’ e ‘concordo’” (POINTER, 2010). Para essa categoria de itens, a análise adequada 

inclui a Moda, a Mediana, para determinação da tendência central e a Frequência para a 

variabilidade (BOONE; BOONE, 2012). 

Tal instrumento de quantificação dos dados é usado para medir as atitudes humanas 

vinculadas ao comportamento nas diversas áreas, inclusive no trabalho – conforme o presente 

estudo – segundo variáveis constitutivas de atitudes por escalas. Assim sendo, a escala de Likert 
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[...] Consiste no agrupamento de itens de afirmações ou julgamentos, diante 

dos quais solicita-se que os participantes de uma pesquisa marquem um dos 

cinco pontos da escala. Cada ponto corresponde a um valor numérico 

convencionado, de tal forma que ao final são obtidos os valores de cada item 
e a soma de todos eles resulta no total dos pontos do grupo de afirmações. “As 

afirmações qualificam o objeto de atitude que está sendo medido e devem 

expressar apenas uma relação lógica” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 
2006, p. 306).  

 

 

As possibilidades de respostas desse procedimento de pesquisa são estruturadas de 

forma horizontal, às quais correspondem respectivamente valores numéricos. 

O Quadro 9 apresenta a síntese dos procedimentos de pesquisa utilizados. 

 

Quadro 9. Síntese dos procedimentos de pesquisa 

Objetivos 

específicos 
Categoria de análise 

Técnica de coleta de 

dados 

Técnica de análise de 

dados 

Mapear Cadeia de 

Valor 
Percepção Entrevista 

Interpretação dos dados 

qualitativos 

Quantificação do 

grau de atingimento 
dos objetivos de cada 

fase da Cadeia de 

Valor 

Percepção 

Aplicação da Escala 

de Likert (1 a 5) para 

cada fase da Cadeia 

de Valor 

Análise dos dados 

quantitativos e aplicação 

de procedimentos 

estatísticos 

Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016. 

 

3.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O cumprimento dos objetivos da pesquisa é ressaltado conforme os passos 

empreendidos no desenvolvimento do estudo, obedecendo ao nível de importância alcançado, 

de acordo com as questões respondidas pelo contingente populacional entrevistado.  

Seccionada em dois momentos, são apresentadas, em princípio, a sistematização e a 

descrição dos dados coletados no processo de mapeamento da Cadeia de Valor, segundo a 

categorização feita em relação a cada atividade que a constitui. As entrevistas, caracterizadas 

como semiestruturadas – segundo as quais novas questões além das previamente colocadas 

podem surgir ao longo da conversa – prevaleceram no estudo ao lado do questionário. Outra 

característica da entrevista é a possibilidade de abertura a improvisações, conforme afirma 

Myers (2013). 

Em seguida, elaborou-se uma síntese das opiniões e sugestões emitidas pelos 

entrevistados em relação às fases que compõem a Cadeia de Valor, nelas observando as 

concepções acerca das atividades que a constituem, tomando por base aquelas que as 
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caracterizam. Desse processo consta a análise dos dados coletados, mediada pelo marco teórico-

metodológico em que o estudo se fundamenta.   

Além dos pressupostos do modelo porteriano, recorreu-se à Análise de Conteúdo – em 

consonância com a abordagem qualitativa em pesquisa aplicada às Ciências Sociais – como 

forma de qualificar vivências do sujeito, ou, suas experiências, bem como suas percepções sobre 

determinado objeto e seus fenômenos (BARDIN, 1977). 

Para Bardin (2006), esse procedimento de análise se constitui de várias técnicas, pelas 

quais se busca descrever o conteúdo emitido no processo de comunicação, seja ele por meio de 

falas, ou de textos. De acordo com a autora citada, ele “permite a classificação dos componentes 

do significado da mensagem em espécie de gavetas (...)” ocupando-se de uma descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das comunicações e sua respectiva 

interpretação. Tal procedimento pode proporcionar o levantamento de indicadores 

(quantitativos ou não). Assim, a Análise de Conteúdo compreende técnicas de pesquisa que 

permitem, de forma sistemática, a descrição das mensagens e das atitudes atreladas ao contexto 

da enunciação, bem como as inferências sobre os dados coletados (BARDIN, 1977). 

A autora considera três polos cronológicos em relação aos procedimentos para a análise: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados com a consequente 

interpretação.  A primeira consiste na eleição de documentos a serem submetidos à análise; a 

segunda traduz-se na aplicação sistemática da codificação, decomposição e enumeração do 

material segundo cada objeto de pesquisa; já o terceiro polo – o tratamento dos resultados – 

sintetiza o momento em que os dados brutos tornam-se significativos e válidos. Neste, “o 

analista pode propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos”, 

podendo a esses estar vinculadas novas descobertas (SANTOS, 2012). 

Sendo assim, levantou-se um corpus com o material coletado nas entrevistas, 

procedendo-se a uma sistematização do conteúdo coletado (respostas), cujos desdobramentos 

serviram para subsidiar o mapeamento da Cadeia de Valor e sua consequente exploração 

visando ao tratamento dos resultados. Empregou-se, portanto, o procedimento relacionado ao 

primeiro polo cronológio da Análise de Conteúdo – a pré-análise – desenvolvida para 

sistematizar as ideias iniciais colocadas pelo quadro referencial teórico (SANTOS, 2012). 

Para a análise dos dados, partiu-se – segundo Flick (2009) – de uma leitura flutuante ou 

superficial das respostas coletadas, sendo este o contato inicial do pesquisador com o texto 

sistematizado, após o que se procedeu à codificação, procedimento este que permite a criação 

de uma representação do conteúdo, ou da sua expressão,  possibilitando o esclarecimento das 

características do texto ao analista. 
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Tal procedimento se apresenta em forma de narrativa e retrata, numa visão panorâmica, 

as respostas dos entrevistados, que tanto refletem opiniões quanto propostas de ações 

coordenadas de caráter informativo, esclarecedor e divulgador da DAC, o que já denota uma 

perspectiva de entrega de valor subjacente às opiniões dos profissionais que fazem a unidade 

hospitalar estudada. 

A análise dos questionários foi apresentada também por meio de gráficos e quadros, de 

modo que as informações derivadas dos resultados fossem retratadas de forma mais direta e 

compreensível. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e conclusões da presente pesquisa estão expostos de acordo com o plano 

de trabalho estabelecido ao longo do estudo, respeitando as questões contempladas pelos 

respondentes. Tal percurso teve início com o mapeamento da Cadeia de Valor. 

 

4.1 MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR 

 

Conforme exposto, a elaboração da Cadeia de Valor para o IAM foi possível graças à 

contribuição de pessoas que vivem o dia a dia do serviço de pronto-socorro na Instituição 

estudada, e têm um envolvimento direto com os processos e atividades que compõem o serviço. 

O contingente populacional do estudo se apresenta diversificado, constando de 2 

médicos plantonistas cardiologistas, 5 enfermeiros, 2 gestores (1 diretor e 1 administrador), 2 

técnicos de enfermagem e 2 técnicos administrativos. Tal diversificação permitiu que visões 

diferentes fossem levadas em conta, minimizando o risco dos vícios decorrentes de enfoques 

mascaradores do verdadeiro âmbito multifatorial de processos, meios e necessidades que 

caracterizam o setor estudado – a Saúde. 

A narrativa que segue configura a análise de trechos das respostas emitidas pelos 

sujeitos da pesquisa, segundo a função exercida por cada entrevistado no setor pesquisado. 

Trata-se de opiniões concernentes às atividades que integram as fases da Cadeia de Valor. 

Uma tônica no contexto das respostas emitidas foi a sugestão de treinamentos e 

desenvolvimentos de campanhas educativas – nas diversas fases de atividades da Cadeia de 

Valor – como visto em seleção de trechos de entrevistas: 

 

[...]... Ações junto à comunidade para orientação e informação sobre DAC, 

sua prevenção e em quais situações deve-se procurar o atendimento [...]. 

Planejar campanhas educativas sobre os seguintes temas: sedentarismo, 

tabagismo, pressão arterial, estresse. Desenvolver parcerias com academias, 

difundindo a necessidade de atividades físicas. Campanhas educativas através 

de tendas com técnicos e enfermeiros, verificando a pressão arterial e 

orientando a população em locais como parques e espaços onde se promovem 

corridas. Divulgação nas seguintes mídias: rádio (programas educativos onde 

semanalmente se fala de um assunto de relevância), [...] panfletos para 

orientação sobre fatores de risco e possíveis complicações do IAM [...]. 

 

De acordo com o fragmento acima, pode-se deduzir o caráter didático subjacente às 

emissões das respostas, refletindo a possibilidade de facilitação do acesso às informações tanto 
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aos profissionais da Saúde atuantes nesse campo de trabalho quanto aos próprios portadores das 

doenças coronarianas, bem como seus acompanhantes (familiares e ou responsáveis). O valor 

que aí é gerado possibilita a todos os envolvidos (equipe multidisciplinar, pacientes/clientes e 

familiares) o acesso a importantes informações que certamente facilitam a consecução de outros 

processos com geração de benefícios em cadeia em todo o ciclo de cuidados.   

Outro aspecto importante no estudo revelou-se na preocupação dos entrevistados quanto 

às medidas a serem adotadas em relação ao pós-atendimento, sob a justificativa de o paciente 

preservar o valor que lhe foi concedido durante o atendimento. Trata-se da preocupação com o 

“pós-venda” enquanto garantia de certeza do valor agregado ao paciente/cliente, com igual 

certeza de retorno para a empresa, corroborando o pensamento de Porter ao se referir à soma 

positiva de valores na Saúde: 

 

Ambulatório pós-alta (pode ser o mesmo do item. Prevenir. [...]. Consultas 

periódicas para acompanhar evolução. Orientação preventiva para novos 

episódios [...]. Desenvolver plano de monitorização e confirmação de realização 

dos procedimentos recomendados no pós-atendimento. [...]. Após atendimento, 

triagem, consulta com o médico, solicitação de exames, prescrição, receita [...].  

Acompanhamento da realização das consultas após a alta ou a transferência para 

outra unidade. Verificar se o paciente está seguindo as recomendações pós-

urgência (ex.: acompanhamento com cardiologista, realização de exames de 

rotina) [...]. 

 

Percebe-se, com isso, que os entrevistados têm uma visão ampliada acerca dos 

elementos que compõem os cuidados devidos nesta condição clínica, corroborando o que 

preconiza Michael Porter, ao definir o ciclo de cuidados como sendo etapas cronológicas que 

abrangem desde o prevenir até o cuidar, se o paciente/cliente segue e obedece às recomendações 

de curto, médio e longo prazos que lhe foram feitas.  

Outra representação que chamou atenção no repertório das respostas foi a preocupação 

do entrevistado com a qualificação do profissional da área de Saúde, em nome de um 

atendimento agregador de valor tanto para ele quanto para o paciente e para a empresa.                                          

Conforme se constatou, existem, no universo das respostas emitidas, colocações 

pontuais – a exemplo de sugestões para realização de palestras com clientes do hospital acerca 

do tema IAM, parcerias com academias de atividades físicas, bem como a acomodação e o 

acolhimento do paciente por parte da Instituição. Como se vê, trata-se de propostas 

aparentemente inusitadas, mas que no contexto das iniciativas que contabilizam valor, inserem-

se como diferencial estratégico no âmbito da empresa. De fato, uma ideia de caráter inovador 
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se for tomado como interface o parâmetro convencional da prestação de serviços 

disponibilizados pelas unidades hospitalares. 

Retomando a narrativa, a essa proposta segue a de se promover atividades interativas 

com os profissionais do setor, além de outras traduzidas por treinamentos periódicos com 

equipe médica, enfermeiros e técnicos de enfermagem, recepção e maqueiros. Esta seria uma 

alternativa para se proceder às qualificações – processo de formação continuada – no próprio 

ambiente de trabalho, com vista a reverter o valor adquirido para o paciente (entrega de valor), 

além de possibilitar entrega de valor a si e à empresa.  

No discurso de Porter (2008),  

 

Trata-se não apenas da entrega de valor ao cliente, mas a toda a cadeia 

populacional configuradora das fases [ou] etapas do mapeamento do setor, 
gerando a consequente obtenção de vantagem competitiva sustentada para a 

unidade de saúde. [Para ele], [...] a competição em valor é uma competição de 

soma positiva da qual todos os participantes podem se beneficiar. A meta de 
melhorar o valor para os pacientes unirá os interesses de todos os participantes 

do sistema (p. 13). 

 

Ao se observar as representações emitidas pelos respondentes, ratifica-se que muito do 

que é proposto está contido no modelo apregoado por Michael Porter (2008), guardando-se as 

proporções em relação à condição clínica eleita para a pesquisa aqui empreendida. 

Além dos registros já mencionados, outros não menos significativos em valor e 

importância para o estudo se fazem presentes, a exemplo das sugestões de utilização de 

ferramentas, como softwares educativos e a implementação de medidas, estas configuradas em 

divulgação de informações que podem resultar em valor para o paciente. 

Conforme os respondentes, essas iniciativas podem posteriormente ser disseminadas na 

comunidade e expandidas às mídias, pelas quais serão veiculadas mensagens educativas, cujas 

ações assumem caráter não apenas informativo, mas formativo, alcançando toda a população. 

Houve consenso em relação ao quesito qualificação dos profissionais que atuam na retaguarda, 

ou, concedendo apoio logístico às operações rotineiras do hospital, de modo a prepararem-se 

para exercer, com qualidade, as demandas que lhes são impostas no cotidiano do serviço de 

pronto-socorro da Instituição. Conforme se oberva em trechos de entrevistas selecionados a 

seguir: 
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[...]... Divulgação junto à mídia [...]. Qualificar e treinar equipe de maqueiros 

e recepção para avaliação inicial do paciente [...]. Treinamento de todo o 

pessoal. Promover cursos e educação continuada. Atividades de interação e 

socialização entre os profissionais do setor [...]. Desenvolver programa de 

ações educativas de enfermagem aos enfermeiros do hospital para monitorar 

pacientes que passam pelo hospital, com problemas de infarto, em uma 

frequência trimestral. Avaliar estrutura do ambiente hospitalar tais como 

equipamentos, estrutura física, pessoal para atender à demanda [...]. Aulas 

sobre tema para atualizar profissionais [...]. 

 

Em síntese, verificou-se uma convergência de concepções dos respondentes, quando se 

tratava da busca de qualidade por meio do aperfeiçoamento de toda a equipe do setor. Isto foi 

enfaticamente evidenciado sobretudo por meio do emprego de vocábulos, como Treinamento, 

Atendimento, Pós-atendimento e Triagem, cujas ações junto ao paciente se revestiria em 

educativas, portanto mais eficazes.   

Chamou atenção a sugestão de um dos entrevistados em relação à fase de 

Recuperação/reabilitação, quando se reportou à possibilidade de a Instituição conferir suporte 

psíquico ao paciente acometido de IAM e seus familiares, como forma de lhes entregar valor. 

Isto é corroborado pelo entrevistado 2, cujas recomendações ainda prescrevem, além de 

acompanhamento médico e psicológico intra-hospitalar, ação de orientação continuada sobre o 

pós-atendimento. Essas observações podem ser vistas nos trechos que seguem: 

 

[...] Suporte psíquico/emotivo para o paciente e familiares [...]. UTI. 

Acompanhamento médico e psicológico intra-hospitalar. Iniciar reabilitação. 

[...]. Orientar a continuidade. Alta com encaminhamento para 

acompanhamento ambulatorial com médico cardiologista (se houver equipe 

de PSF, acompanhamento também). Acompanhamento ambulatorial, exames 

de follow-up, orientação de medicamentos. Orientar ao paciente retornar ao 

médico para confirmação dos cuidados que foi lhe atribuído durante sua 

reabilitação pós atendimento. 

 

Interessante registrar uma das ideias coletadas acerca da fase de 

Monitorização/gerenciamento pós-atendimento, traduzida pela sugestão de aplicação de 

questionário e entrevista aos pacientes por meio de softwares estatísticos, buscando educar e 

corrigir as orientações ainda não seguidas pelos mesmos.  

Proposta de visitas médicas, em caráter periódico, foi igualmente uma tônica em relação 

às representações coletadas no estudo, bem como os procedimentos de reinvestigação, junto 

aos pacientes, acerca de suas condutas pós-atendimento (confirmação dos procedimentos 

recomendados), objetivando a confirmação dos cuidados que lhe foram dispensados ao longo 
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de sua reabilitação. Para isto, até o contato telefônico integrou o repertório de recursos de acesso 

ao paciente: 

 

[...] Acompanhamento ambulatorial. Exames de follow-up, orientação de 

medicamentos [...]. Sempre que possível, acompanhar o paciente nas 

realizações de consultas após alta ou transferência para outra unidade 

hospitalar por meios de contatos como telefones [...]. Confirmação dos 

procedimentos recomendados (pós-atendimento), acompanhamento da 

realização das consultas após a alta ou transferência para outra unidade [...]. 

Informar aos pacientes sobre o Protocolo de Dor Torácica. 

 

Significa, em outros termos, a alta orientada, cuja representação foi significativamente 

concebida pelos entrevistados, que ainda acrescentaram a reiterada orientação acerca das 

consultas periódicas, hábitos alimentares e controle dos níveis pressóricos.   

A explanação prévia dos princípios teórico-metodológicos aplicados à pesquisa 

permitiu um descortinamento de aspectos antes não valorizados, mas que estavam latentes no 

pensar de cada um dos entrevistados, fato este observado principalmente quando se discorreu 

sobre a fase primeira (Monitorar/prevenir) e também sobre a mais tardia do ciclo de cuidados 

(Monitorar/gerenciar).  

As contribuições dos entrevistados possibilitaram, portanto, elaborar o Mapeamento da 

Cadeia de Valor (Quadro 10) da unidade de pronto-socorro, com base no modelo proposto por 

Michael Porter. 
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Quadro 10. Mapeamento da Cadeia de Valor para o Infarto Agudo do Miocárdio no serviço de pronto-socorro da instituição estudada 

 
Legenda: PS = Pronto-Socorro; RX = Raio X; US = Ultrassonografia; TC = Tomografia Computadorizada; RNM = Ressonância Nuclear Magnética; ECG = Eletrocardiograma; 

DAC = Doença Arterial Coronariana; SAMU = Serviço de Atendimento Médico de Urgência 

Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016. 
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A Cadeia de Valor obtida com a análise das entrevistas deixa claros todos os principais 

objetivos das fases da cadeia. Ao todo, foi possível enumerar vinte e dois itens distribuídos em 

suas seis fases, quais sejam Monitorar/prevenir, Diagnosticar, Preparar, Intervir, 

Recuperar/reabilitar, Monitorar/gerenciar (Quadro 10). Ressalte-se que os entrevistados não se 

limitaram a enumerar apenas os processos e objetivos já presentes e que já são vivenciados na 

Instituição. 

Observa-se uma evidente ampliação dos horizontes de possibilidades para a geração de 

valor, principalmente com definição de processos antes pouco valorizados para aquelas fases 

mais iniciais e mais tardias da Cadeia de Valor. A esquematização, conforme preconiza o 

modelo porteriano, facilita o conhecimento e o entendimento por parte dos gestores, em uma 

sequência lógica e didática, dos fatores presentes no ciclo de atendimento do IAM, propiciando 

o planejamento das medidas estratégicas que levem à criação de mais valor para os 

pacientes/clientes e também para a Instituição. 

Adicionalmente foi possível, com o mapeamento da Cadeia de Valor, determinar os 

processos de apoio presentes na parte superior da cadeia (Gerir o conhecimento, Informar, 

Mensurar e Prover acesso), os quais são também partes fundamentais de todo o fluxo de valor 

definido com o mapeamento. Ressalte-se nesse ponto o surgimento de medidas normalmente 

não valorizadas como: participação em campanhas e ações voltadas para o pós-atendimento 

(pesquisa por telefone e aconselhamento do paciente e familiares sobre o seguimento após a 

alta hospitalar). 

Considerando apenas as fases que compõem a Cadeia de Valor para o IAM, o esquema 

no qual se resumem os principais objetivos de cada uma delas pode ser apresentado na Figura 

5, a seguir. 
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Figura 5. Objetivos de cada fase da Cadeia de Valor 

 

Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016. 

 

Verifica-se que as fases da Cadeia de Valor obedecem a uma sucessão de ocorrências 

em que o fluxo abrange todo o ciclo de atendimento da condição clínica estudada, ou seja, 

inicia-se com o Monitorar/prevenir e termina com o Monitorar/gerenciar. A forma pela qual 

uma atividade da cadeia é realizada geralmente afeta o resultado das demais. Por exemplo, a 

estrutura de pessoal, física e de equipamentos disponível na Instituição é fundamental para o 

tipo de intervenção que será definida para o paciente. Igualmente, o resultado alcançado com o 

tratamento instituído (intervenção) influirá diretamente nas ações que serão implementadas 

com vista a recuperá-lo e assegurar sua reabilitação. 

O esquema proposto por Michael Porter permite concluir que o valor entregue em uma 

fase facilita e ou diminui a necessidade de manuseio do paciente/cliente nas fases seguintes da 

cadeia. Nesta pesquisa, significa que quanto maior a eficiência da fase Monitorar/prevenir, isto 

é, quanto maior o valor entregue no quesito prevenção, menos pacientes – ou, em melhores 

condições clínicas – estes chegarão às demais fases da cadeia.3 

 

4.2 ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DAS FASES DA CADEIA DE VALOR 

 

As constatações aqui descritas e analisadas foram fundamentadas em instrumental de 

pesquisa de natureza estatística, para as quais foi utilizada a Escala de Likert (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2006), que associa informações representativas do cotidiano da empresa 

                                                             
3Importante observar que, apesar de haver um sentido preferencial do fluxo, podem surgir alças de 

retroalimentação (feedback loops). Este fenômeno, descrito por Michael Porter, ocorre quando, por exemplo, um 

novo diagnóstico leva a uma fase anterior da cadeia, ou ainda quando a piora da condição clínica do paciente – 

durante a fase de recuperação – obriga a uma nova intervenção (PORTER, 2006). 
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a cada atividade constitutiva da Cadeia de Valor segundo o setor estudado. Isto é feito por 

ordem de importância, de acordo com as concepções coletadas de cada sujeito participante da 

pesquisa, utilizando-se o questionário como instrumento. 

O Apêndice H traz as respostas (avaliações) emitidas pelos entrevistados às afirmativas 

dadas. De início, verificamos que, das 630 respostas obtidas (42 respondentes em 15 questões), 

o escore 2 (“discordo parcialmente”) foi o que menos esteve presente, marcado apenas 50 vezes 

pelos entrevistados, correspondendo a um percentual de 7,9%. Fato oposto se deu com o escore 

4 (“concordo parcialmente”), presente em 221, ou 35,1% das respostas. Os escores 5 

(“concordo completamente”), 3 (“indiferente”) e 1 (“não concordo completamente”) 

apareceram em 209 (33,2%), 94 (14,9%) e 56 (8,9%), respectivamente. O Gráfico 1 demonstra 

esse comportamento. 

 

Gráfico 1. Número de aparecimento das respostas 

 

Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016. 

 

Considerando-se que as afirmativas formuladas refletiam graus ideais de atingimento 

dos objetivos de cada fase da Cadeia de Valor, pode-se inferir que, de uma maneira geral, os 

diversos fatores que compõem as referidas fases são avaliados como satisfatórios na opinião 

dos entrevistados, pois 430 questões (68,3%) estiveram dentro da faixa de concordância parcial 

ou completa com as afirmativas. 
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O Quadro 11 apresenta a estatística descritiva das variáveis estudadas, com relação à 

Mediana, Moda, Mínimo, Máximo e Escores obtidos em cada uma das quinze questões 

apresentadas aos entrevistados. A penúltima coluna traz a soma dos escores 1 e 2, e a última, 

dos escores 4 e 5. Avaliam, portanto e respectivamente, a concordância e a discordância geral 

com as afirmações presentes nas questões. 

Inicialmente chama atenção o fato de que na coluna que avalia a classe modal (Moda), 

o escore 1 (“discordo completamente”) figura apenas na questão 1, correspondente à fase 

Prevenir, da Cadeia de Valor. Tal conclusão não surpreende, pois traduz a preocupação do 

serviço com o atendimento das necessidades agudas dos pacientes/clientes. Não levam em conta 

a amplitude de todo o ciclo de atendimento, conforme preconizado por Porter, particularmente 

em sua fase primeira – a prevenção do aparecimento da condição clínica. Igualmente, os 

quesitos que se referem ao Suporte psicológico (Questão 13) e à Monitorização em longo prazo 

(Questão 15) tiveram o escore 3 (“indiferente”) a título de classe modal. Todas as demais 

questões tiveram como Moda os escores 4 ou 5, indicando concordância por parte dos 

entrevistados com as afirmativas que indicariam obediência aos critérios ideais para aquelas 

fases da Cadeia de Valor no IAM. 

Analisando-se especificamente cada escore dos itens de Likert, verifica-se que em seis 

questões o escore 1 (“discordo completamente”) não foi marcado por nenhum dos entrevistados 

(Questões 3, 6, 8, 10, 11 e 14). Em três dessas questões (3, 11 e 14), nem mesmo o escore 2 

(“discordo parcialmente”) foi marcado. Esse fato demonstra a boa avaliação por parte dos 

entrevistados para os quesitos correspondentes às fases de Diagnóstico, Tratamento e 

Orientação de alta. Por outro lado, os itens mais bem avaliados (escore 5) foram o Diagnóstico 

(31 avaliações, ou 73,8%), o Protocolo de tratamento (29 avaliações, ou 69%) e o Tratamento 

(28 avaliações, ou 66,7%). 

 



66 
 

Quadro 11. Estatística descritiva das variáveis correspondentes às questões analisadas por meio da Escala de Likert  

 

Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016.
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Quando se compara a concordância – representada pela soma dos escores 4 e 5 – e a 

discordância – soma dos escores 1 e 2 – com as afirmações postas, constata-se que sobressai o 

grau de concordância em relação à discordância. Na maioria das afirmativas, o número de 

respostas que obtiveram escores 4 e 5 foi superior ao de respostas com escores 1 e 2 (Gráfico 

2). Outro fenômeno observado é o que ocorre com as Questões 1 (termo simplificado: 

Prevenir), 4 (termo simplificado: Equipe multiprofissional), 9 (termo simplificado: 

Informação), 13 (termo simplificado: Suporte psicológico) e 15 (termo simplificado: Longo 

prazo). Nelas, o número de respostas concordantes (escores 4 e 5) foi muito próximo das 

discordantes (escores 1 e 2). Nesses itens específicos, portanto, não há uma convergência de 

opiniões entre os respondentes quanto ao atingimento, ou não, do objetivo daquela fase 

específica da Cadeia de Valor avaliado pela questão. Tais questões referem-se a todas as fases, 

com exceção da fase 5 (Recuperar/reabilitar). 

  

Gráfico 2. Comparação entre a concordância (escores 4 e 5) e a discordância (escores 1 e 2) 

com as questões postas 
 

 

Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016. 

 

 

Observando-se ainda em conjunto os escores 4 e 5, que correspondem à concordância 

(parcial ou completa) às afirmativas dadas, mais uma vez o item Diagnóstico destaca-se com 
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uma excelente avaliação por parte dos entrevistados (100%), seguido de Tratamento, com 

95,24% e Equipamentos, com 92,86%. 

Os dados referentes ao atingimento dos objetivos especificamente de cada uma das fases 

da Cadeia de Valor estão demonstrados no Quadro 12. 

 

Quadro 12. Estatística descritiva das fases da Cadeia de Valor analisadas por meio da Escala 

de Likert 

 

Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016. 

 

Mais uma vez, destaca-se a baixa avaliação por parte dos respondentes com relação ao 

atingimento dos objetivos da Cadeia de Valor para as fases 1 (Monitorar/prevenir) e 6 

(Monitorar/gerenciar), corroborado pelos baixos escores no item Moda (escores 1 e 3 

respectivamente). Por outro lado, a fase 3 (Preparar) foi a que mais respondentes avaliou com 

escores 4 e 5 (80 e 79 respostas, respectivamente). Com relação aos escores de concordância 

(soma dos escores 4 e 5), destacam-se as fases 2 (Diagnosticar), com 128 respostas, e 3 

(Preparar), com 159 respostas, estas últimas as mais bem avaliadas pelos respondentes. 
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As constatações corroboram que os itens com menores escores são justamente os que 

abordam as fases iniciais e as finais da Cadeia de Valor (prevenção e atividades voltadas para 

o paciente/cliente após a alta hospitalar), além daquelas que dizem respeito ao suporte 

psicológico do paciente/cliente e de seus familiares. Nesses itens, a Moda mostrou escores 

baixos (1, 3 e 3, respectivamente), assim como baixo percentual de avaliação com o escore 5 

por parte dos entrevistados (11,9%, 14,3% e 4,8%, respectivamente). 

Os itens relacionados à Cadeia de Valor em suas fases mais iniciais (prevenção do 

surgimento da condição clínica) e mais tardias (obediência às recomendações em longo prazo) 

geralmente não são priorizadas pelos gestores nos prontos-socorros, em virtude da própria 

característica do paciente que o procura e do tipo de serviço que é prestado nos prontos 

atendimentos de urgência. Nestes, aliviar o sofrimento imediato do paciente é o objetivo 

primeiro da equipe. Da mesma forma, o apoio psicológico ao paciente/cliente e a seus familiares 

não é objeto de esforço dos gestores, os quais não se preocupam em formar uma equipe 

multiprofissional com abrangência mais ampla, que extrapole o foco para além do paciente e 

sua condição clínica aguda e presente. 

Ressalte-se que os escores são uma avaliação subjetiva, razão por que são configurados 

como representações dos entrevistados, logo susceptíveis de uma avaliação considerada 

insatisfatória ou não fielmente representativa da realidade. Assim, processos podem ter sido 

mal avaliados por parcela dos que responderam ao questionário, em virtude de fatores diversos, 

a exemplo do desconhecimento de que eles existem na Instituição em um âmbito exterior ao 

setor de pronto-socorro. 

Embora alguns estudiosos (POYNTER, 2016) acreditem que os entrevistados sejam 

mais relutantes em marcar os escores presentes nos extremos da Escala de Likert – “discordo 

completamente” e “concordo completamente” –, neste estudo o fato só foi observado com 

relação à primeira opção. Outros autores, no entanto, referem-se ao termo acquiescence bias, 

segundo o qual entrevistados tendem a concordar com as declarações apresentadas (XIJUAN, 

2015). De fato, ao observar as colunas MÍNIMO e MÁXIMO do Quadro 11 verifica-se que o 

escore 5 (“concordo completamente”) esteve presente em pelo menos uma das respostas dos 

entrevistados, em todas as quinze afirmativas do questionário, enquanto que o escore 1 

(“discordo completamente”) não foi marcado nenhuma vez em seis afirmativas. A 

predominância da quantidade de avaliações concordantes (escores 4 ou 5), demonstrada na 

Gráfico 2, também corrobora essa questão. Não podemos afirmar, no entanto, nesse ponto do 

estudo, se a maior ocorrência de escores 4 e ou 5 foi reflexo do fenômeno de acquiescense bias, 

ou se realmente reflete o bom desempenho do serviço nas fases da Cadeia de Valor. 



70 
 

Diante da impossibilidade de se poder precisar uma resposta para a questão, pode-se 

dizer que provavelmente esse resultado teve influência de ambos os fatores. No entanto, houve 

certamente grande contribuição da qualidade do serviço que é prestado no pronto-socorro da 

Instituição estudada, no que respeita às questões de estrutura física, de equipamentos e de 

pessoal, reconhecidamente uma das mais completas organizações de saúde da região voltada 

para o atendimento dos pacientes acometidos ou com suspeita de IAM. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta Dissertação teve como objeto o estudo da Cadeia de Valor na área de Saúde, no 

IAM, em uma unidade de pronto-socorro em Natal/RN e está fundamentada nos pressupostos 

teórico-metodológicos do modelo de assistência à saúde elaborado por Michael Porter, que vê 

a estratégia como vetor na direção de um posicionamento competitivo da empresa. 

O mapeamento da Cadeia de Valor permite observar que muitos fatores envolvidos nos 

processos e fases da cadeia são passíveis de intervenção, visando ao aumento dos benefícios 

que serão entregues ao cliente. Ao se conhecer os detalhes existentes no sistema, pode-se atuar 

no processo e agir de maneira mais eficaz, de forma a minimizar os custos envolvidos com 

relação ao valor gerado. 

O autor considerou plenamente atingido o Objetivo Geral do presente trabalho – 

analisar, por meio da Cadeia de Valor, a entrega de cuidados a pacientes em um serviço de 

pronto atendimento de uma instituição hospitalar de Natal/RN, na condição clínica Infarto 

Agudo do Miocárdio – uma vez que a pesquisa possibilitou a identificação dos diferentes itens 

intrinsecamente relacionados com a entrega de cuidados a pacientes no serviço de pronto-

socorro da Instituição. Isto legitima o pensamento de Michael Porter acerca da importância do 

processo sequencial de entrega de cuidados, como forma de beneficiar a troca de informações 

e a coordenação com outros atores e departamentos envolvidos. 

O Objetivo Específico 1 – mapear a Cadeia de Valor na instituição estudada, utilizando 

como condição clínica o Infarto Agudo do Miocárdiodo – foi atingido e está apresentado em 

detalhe no Quadro 10 e na Figura 5 acima (p. 61 e p. 63, respectivamente). Adicionalmente, o 

mapeamento da Cadeia de Valor definido na pesquisa, baseado no modelo porteriano e 

elaborado segundo dados coletados, descortina detalhes dificilmente observados ou valorizados 

pelos gestores, não fosse a esquematização própria do referido modelo. Tais detalhes 

possibilitam o conhecimento dos processos e atividades que estão relacionados a todo o ciclo 

de atendimento, configurados como geradores de valor para a Instituição. Além disso, de acordo 

com esta Cadeia de Valor, novas avaliações relativas às etapas envolvidas no atendimento ao 

paciente com suspeita ou diagnóstico de IAM poderão ser feitas – e seus resultados comparados 

– proporcionando importantes ferramentas para a gestão estratégica da Instituição. 

Pode-se afirmar também que o Objetivo Específico 2 – determinar se os objetivos de 

cada fase da Cadeia de Valor estão sendo atingidos – foi alcançado através da aplicação e 

análise da Escala de Likert descrita acima.  No entanto, não é possível ser categórico quanto à 

determinação do peso que aquelas fases cujos objetivos não estão sendo atingidos 
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satisfatoriamente tem para a obtenção de vantagem competitiva. Restaria, em uma etapa 

posterior, responder a uma nova e desafiadora questão, qual seja: “os recursos adicionais que 

porventura forem investidos nessas fases vão gerar valor suficiente que compense a sua 

utilização para esse fim?”. O autor acredita em uma resposta positiva, desde que para isso 

pudesse ser demonstrado, por meio de pesquisas e ou indicadores consistentes, quais os custos 

envolvidos e quais os benefícios obtidos no final do processo.  

Considerando a questão de pesquisa – De que modo esse modelo pode ser utilizado 

como ferramenta estratégica que vise à obtenção de vantagem competitiva para a instituição 

estudada? – e, tomando por base a análise das informações coletadas, foi possível concluir que 

a investigação proporcionou, aos gestores, uma visão dos elementos que geram valor nas 

diversas fases do ciclo de atendimento do Infarto Agudo do Miocárdio. Apontou ainda claras 

oportunidades para a adoção de medidas que visam aprimorar os processos existentes e instituir 

outros que venham a gerar valor agregante e multiplicador, nos mais diversos pontos da Cadeia 

de Valor. Tais medidas levarão, em última instância, à obtenção de vantagem competitiva para 

a Instituição. 

Este autor propõe que devem ser implementadas estratégias específicas para as fases da 

cadeia cujos objetivos, presentes no modelo porteriano, ainda não sejam fielmente cumpridos.  

Exemplo disso é a melhoria das ações já existentes e definição de outras voltadas à prevenção 

da Doença Arterial Coronariana (fase Monitorar/prevenir, da Cadeia de Valor), ou ainda, 

atividades que visem ao acompanhamento do paciente/cliente após a alta hospitalar (fase 

Monitorar/gerenciar). 

A partir da análise da Cadeia de Valor ora definida, fica também patente que os gestores 

da Instituição avaliem a necessidade de disporem, em seu quadro, da figura de um agente capaz 

de coordenar os processos, agora bem definidos como geradores de valor. Trata-se de verificar 

e promover a completa sintonia entre os diversos profissionais, setores, serviços e unidades da 

Instituição, corroborando o princípio que fundamenta o conceito porteriano da Unidade Prática 

Integrada, referido anteriormente, com total ênfase na questão da multidisciplinaridade. 

A integração de informações entre todos os envolvidos na prestação de serviços ao 

paciente/cliente com suspeita ou diagnóstico de IAM pode ser melhorada, uma vez que se trata 

de um importante elo da cadeia que agiliza e reduz o tempo para a tomada de importantes 

decisões, com todos os benefícios advindos, particularmente quando se trata de condiçoes 

clínicas de tão grande relevância para a sociedade, representadas pela Doença Arterial 

Coronariana e pelo Infarto Agudo do Miocárdio. 
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Saliente-se, por fim, que a pesquisa não contemplou a origem e quantificação dos custos 

envolvidos no ciclo de atendimento, o que levaria ao cálculo do real valor envolvido na 

condição clínica estudada. Estudos posteriores, levando em conta tal informação, se fazem 

necessários e importantes para que se chegue à fórmula proposta por Michael Porter, na qual o 

valor entregue é diretamente proporcional aos resultados obtidos e inversamente proporcional 

aos custos incorridos, durante todo o ciclo de atendimento. 

Em meio às limitações que podem ser atribuídas à pesquisa, registra-se a dificuldade de 

se fazer extrapolar seus resultados para outros serviços semelhantes e para outras instâncias da 

Saúde. Isso se deve, principalmente, ao fato de que existe uma complexidade e uma diversidade 

significativamente específicas de cada setor que compõe o sistema de Saúde. É possível que 

outros prontos-socorros que atendem a pacientes com suspeita, ou com diagnóstico de IAM, 

possam ter características próprias que impliquem em outras formas de geração de valor aos 

pacientes/clientes por eles atendidos. 

Paralelamente, destaque-se o relevante fato de que o estudo teve seu foco direcionado 

para a opinião apenas das pessoas que trabalham no setor de pronto-socorro, não sendo, pois, 

objetivo da presente pesquisa, avaliar como o paciente/cliente concebe os valores que lhe estão 

sendo entregues. 

A análise quantitativa também poderia ser utilizada visando a dimensionar o grau de 

atingimento de cada fase da Cadeia de Valor, com dados objetivos que permitiriam comparação 

com os resultados obtidos em outros serviços semelhantes, ou com outros momentos dentro da 

própria instituição estudada. 

Tais ressalvas permitem que novos caminhos e novas investigações sejam conduzidos e 

venham a contribuir com o tema da entrega de valor em Saúde. 

Cabe neste momento, lembrar que – mesmo sabendo da importância da prestação de 

serviços em Saúde, particularmente aquele de uma instituição hospitalar – pesquisadores 

questionam o papel histórico da Medicina e da assistência à Saúde. Alguns autores chegaram a 

advertir para o fato de que grande parte dos tratamentos médicos têm uma base científica fraca, 

o que predispõe à iatrogenia (COCHRANE, 2005), ou que a disponibilidade de uma intervenção 

médica eficaz, no passado, ocorreu bem depois dos declínios da mortalidade, creditando estes 

à redução de exposição a infecções e melhoria na capacidade do hospedeiro humano de resistir 

a infecções (FOLLAND, 2008). Tal visão, que a princípio pode surpreender, corrobora a 

hipótese de que formas mais complexas devem ser pensadas para o cálculo do real valor que é 

entregue aos pacientes, em uma condição clínica qualquer. A simples definição de hipotéticos 

valores, determinados pelos guidelines de Medicina, por si só não parece ser suficiente para 



74 
 

concluir o quanto o paciente está sendo beneficiado com as condutas médicas que lhe são 

disponibilizadas. 

Não se pode deixar de mencionar que os resultados aqui obtidos, mais do que um 

importante fato para a instituição estudada, serão tanto mais relevantes quanto mais ampla for 

sua aplicabilidade, divulgação e disseminação na área da gestão e na Saúde em sua totalidade. 

Desse modo, não se estará entregando um benefício ou valor a um único paciente, ou a uma 

pequena cota que compõe o imenso universo da Saúde; estará, sim, contribuindo para o 

cumprimento de uma missão mais nobre, que é mudar para melhor todo um sistema composto 

por pacientes/clientes, familiares, sociedade e instituições. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE B – COMO DEVE SER O MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR NO P.S. PARA O INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO?

DESENVOLVER 

CONHECIMENTO 
 

INFORMAR  

MENSURAR  

PROVER ACESSO  

Monitorar/prevenir 
  

 

Diagnosticar 
  

 

Preparar 
  

 

Intervir 

  

 

Recuperar/reabilitar 
  

 

Monitorar/gerenciar 
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APÊNDICE C– CADEIA DE VALOR NA ENTREGA DE CUIDADOS PARA UMA UNIDADE PRÁTICA INTEGRADA 

DESENVOLVER 

CONHECIMENTO 
(Mensuração e acompanhamento dos resultados, treinamento, desenvolvimento de tecnologia, melhoria de processos) 

INFORMAR 
(Educação e aconselhamento de pacientes, programas educacionais pré-intervenções, aconselhamento de pacientes para 

cumprimento de terapias) 

MENSURAR (Exames, gerenciamento de prontuários/histórico médico dos pacientes) 

PROVER ACESSO 
(Consultas, exames em laboratórios, unidades de atendimento hospitalar, transporte, visitas de enfermeiros, consultas 

remotas) 

Monitorar/prevenir 

  

Anamnese, triagem, 

identificação de fatores de 

risco, programas de prevenção. 

Diagnosticar 

  

Anamnese, especificar 

e organizar os exames, 

interpretar os dados, 

consultar especialistas, 

determinar o plano de 

tratamento. 

Preparar 

  

Selecionar a 

equipe, 

preparativos para a 

intervenção 

(exames prévios, 

tratamentos 

prévios). 

Intervir 

  

Solicitar e 

administrar terapia 

medicamentosa, 

executar os 

procedimentos, 

executar a terapia de 

aconselhamento. 

Recuperar/reabilitar 

  

Recuperação do paciente, 

reabilitação com 

internação ou 

ambulatorial, sintonia 

fina com terapia, 

desenvolvimento de um 

plano para alta do 

paciente. 

Monitorar/gerenciar 

  

Monitorar e gerenciar 

a condição do 

paciente, monitorar o 

cumprimento da 

terapia, monitorar as 

alterações no estilo 

de vida. 

Fonte: Porter, 2006 
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APÊNDICE D – EXEMPLO 1: MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR PARA A DOENÇA RENAL CRÔNICA 

DESENVOLVER CONHECIMENTO 

IN
F

O
R

M
A

R
 

Aconselhamento de estilo de 

vida 

Aconselhamento dietético 

Explanação do diagnóstico e 

das complicações 

Aconselhamento de estilo de 

vida 

Aconselhamento dietético 

Orientação educacional sobre 

os procedimentos 

Aconselhamento terapêutico e 

follow-up da aderência ao 

tratamento 

Aconselhamento de estilo de 

vida e dietético 

Aconselhamento terapêutico e 

follow-up da aderência ao 

tratamento 

Aconselhamento de estilo de 

vida e dietético 

 Seguimento da aderência ao 

tratamento 

Aconselhamento de estilo de 

vida e nutricional 

Aconselhamento para terapia 

de renal replacement 

 

M
E

N
S

U
R

A
R

 Dosagem de creatinina 

Taxa de filtração glomerular 

Proteinúria 

Testes especiais de urina 

Ultrassom renal 

Testes sorológicos 

Angiografia renal 

Biópsia renal 

Cintilografia  

Pré-testes específicos do 

procedimento 

Testes específicos do 

procedimento  

Testes da função renal  Testes da função renal 

Metabolismo ósseo 

Anemia 

 

P
R

O
V

E
R

 

A
C

E
S

S
O

 Visitas ao consultório 

Visitas ao laboratório 

Visitas ao consultório 

Visitas ao laboratório 

Várias  Visita ao consultório 

 Visita hospitalar 

Visitas ao consultório 

Visitas ao laboratório 

Interação via internet ou 

telefone 

 Visitas ao consultório 

 Visitas ao laboratório 

 Interação via internet ou 

telefone 

 

Monitorar/prevenir 

 

Monitorar função renal pelo 

menos anualmente 
Monitorar fatores de risco 

(ex. pressão arterial) 

Encaminhamento precoce 

ao nefrologista para controle 

da função renal 

 

Diagnosticar 

  

História clínica e familiar 

Testes diretos avançados 
Aconselhamento com outros 

especialistas 

Integração de dados 

Diagnóstico formal 

Formulação de plano de 

tratamento 

Preparar 

  

Preparação específica para o 

tratamento (ex. dieta, 
medicação) 

Controle da pressão arterial 

Controle do diabetes 

Intervir 

  

Farmacêutico: função renal 

(inibidores ACE, ARBs) 
Prodecimento: angioplastia 

renal 

Urológico (se necessário) 

Endocrinológico (se 

necessário) 

Acesso vascular 

Recuperar/Reabilitar 

 

Ajustes finos da terapia 

medicamentosa 
Modificação do suporte 

nutricional 

 

Monitorar/gerenciar 

 

Controle da função renal 

Controle dos efeitos 
colaterais de outras terapias 

(ex. cateterismo cardíaco) 

Controle dos efeitos de 

doenças associadas (ex. 

diabetes, hipertensão, 

uremia) 

Encaminhamento para RRT 

(renal replacementetherapy -

transplante) 

 

 
Fonte: Porter, 2006 
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APÊNDICE E – EXEMPLO 2: MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR PARA O CÂNCER DE MAMA 

DESENVOLVER CONHECIMENTO 

IN
F

O
R

M
A

R
 Educação e recomendações 

para realização de exames 

regulares 

Aconselhamento de estilo 

de vida e dietético 

Aconselhamento do 

paciente e de sua família 

sobre o processo de 

diagnóstico e sobre o 

diagnóstico 

Explanação e suporte ao 

paciente nas escolhas do 

tratamento 

Aconselhamento do paciente 

e de sua família sobre o 

tratamento e prognóstico 

Aconselhamento do paciente 

e de sua família sobre o 

processo e opções de 

reabilitação 

 Aconselhamento do paciente 

e de sua família sobre os 

riscos a longo prazo 

 

M
E

N
S

U
R

A
R

 Auto-exame 

Mamografia 

Mamografia 

Ultrassonografia 

Ressonância Magnética 

Biópsia 

 

 Testes específicos do 

procedimento  

Faixa de movimento 

Manuseio dos efeitos 

colaterais 

 Mamografias de controle (6/6 

meses nos primeiros 3 anos) 

 

P
R

O
V

E
R

 

A
C

E
S

S
O

 

Visitas ao consultório 

Visitas ao laboratório de 

mamografia 

Visitas ao consultório 

Visitas ao laboratório 

Visitas clínicas de alto-risco 

Visitas ao consultório 

Visitas ao hospital 

 Permanência hospitalar 

Visitas aos pacientes externos 

ou às unidades de 

quimioterapia 

Visitas ao consultório 

Visitas aos serviços de 

reabilitação 

 Visitas ao consultório 

Visitas ao laboratório 

Visitas aos laboratórios de 

mamografia e centros de 

imagens 

 

Monitorar/prevenir 

 

História clínica 

Monitorização de massas 

Controle de fatores de risco 

(obesidade, dieta) 

Exames clínicos 
Screening genético 

 

Diagnosticar 

  

História clínica 

Determinação da natureza 

específica da doença 

Avaliação genética 

Escolha de um plano de 
tratamento 

Preparar 

  

Aconselhamento médico 

Preparação para cirurgia 

(risco cirúrgico, ecg.) 

Aconselhamento 

psicológico do paciente e da 
família 

Avaliação plástica ou 

oncoplástica 

Intervir 

  

Cirurgia (preservação da 

mama, mastectomia, 

alternativas oncoplásticas) 

Terapia adjuvante 

(hormonal, radioterapia, 
quimioterapia) 

Recuperar/Reabilitar 

 

Tratamento da cicatrização 

ferida no paciente internado 

ou ambulatorial 

Aconselhamento 

psicológico 
Tratamento dos efeitos 

colaterais (dano à pele, 

neurotóxico, cardíaco, 

náusea, linfedema e fadiga 

crônica) 

Tratamento físico 

Monitorar/gerenciar 

 

Mamografia periódica 

Exames de imagem 

Exames follow-up durante 2 

anos 

Tratamento de qualquer 
efeito colateral continuado 

Fonte: Porter, 2006
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APÊNDICE F – ESTRUTURA DA CADEIA DE VALOR 

 

Baseado nos conceitos de Porter para Cadeia de Valor, explicados anteriormente, liste abaixo 

os itens, fases, estruturas e processos que achar que mais se adequa à condição clínica Infarto 

Agudo do Miocárdio, em um serviço de pronto-socorro. Pode colocar quantos itens achar 

necessário. 

 

1 MONITORIZAÇÃO/PREVENÇÃO: 

 

 

 

 

 

2 DIAGNÓSTICO: 

 

 

 

 

 

3 PREPARO: 

 

 

 

 

 

4 INTERVENÇÃO: 

 

 

 

 

 

5 RECUPERAÇÃO/REABILITAÇÃO: 

 

 

 

 

 

6 MONITORIZAÇÃO/GERENCIAMENTO: 
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APÊNDICE G – CADEIA DE VALOR – ESCORE DAS FASES 

 

NOME (OPCIONAL):_______________________________________________________ 

FUNÇÃO DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO: 

(  ) Diretor     (  ) Administrador 

(  ) Enfermeira chefe    (  ) Enfermeiro do pronto-socorro 

(  ) Médico plantonista cardiologista  (  ) Médico plantonista NÃO cardiologista 

(  ) Técnico de enfermagem   (  ) Técnico administrativo 

 

Com relação ao Infarto Agudo do Miocárdio neste pronto-socorro, marque nas 15 questões a 

seguir o número que melhor representa a concordância ou discordância para cada afirmação 

dada. Utilize os seguintes critérios abaixo:       

    

1.       Não concordo totalmente         

2.       Não concordo parcialmente         

3.       Indiferente         

4.       Concordo parcialmente         

5.       Concordo totalmente         

         

1 M/P. Neste pronto-socorro existem procedimentos, atividades ou ações voltadas para prevenir 

Infarto Agudo do Miocárdio. 

1 2 3 4 5 

         

2 D. O Atendimento na recepção, a triagem, a estratificação de risco e o encaminhamento ao 

cardiologista são realizados de forma satisfatória e atendem às necessidades dos pacientes. 

1 2 3 4 5 

       

3 D. A estrutura para diagnóstico (eletrocardiograma laboratório, raio X, hemodinâmica, 

tomografia e ressonância magnética) é satisfatória e atende às necessidades dos pacientes com 

diagnóstico ou suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio. 

1 2 3 4 5 

 

4 D. Existe uma equipe multiprofissional (médicos de outras especialidades, nutricionistas, 

psicólogos, assistentes sociais) para atender às necessidades dos pacientes com diagnóstico ou 

suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio. 

1 2 3 4 5 

        

5 D. A rotina do serviço inclui a determinação de um plano tratamento para os pacientes com 

diagnóstico ou suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio. 

1 2 3 4 5 
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6 P. A estrutura de pessoal (médicos, enfermeiros, técnicos administrativos e de enfermagem 

etc.) é satisfatória e atende às necessidades dos pacientes com diagnóstico ou suspeita de Infarto 

Agudo do Miocárdio. 

1 2 3 4 5 

         

7 P A estrutura física (recepção, consultórios, repouso etc.) é satisfatória e atende às 

necessidades dos pacientes com diagnóstico ou suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio. 

1 2 3 4 5 

         

8 P A estrutura de equipamentos (monitores, bombas infusoras, respiradores, desfibriladores) 

é satisfatória e atende às necessidades dos pacientes com diagnóstico ou suspeita de Infarto 

Agudo do Miocárdio. 

1 2 3 4 5 

         

9 P Existe integração de dados/informações dentro da instituição (prontuário eletrônico), com 

convênios e com os serviços de ambulâncias (SAMU ou serviços privados). 

1 2 3 4 5 

 

10 P Há protocolos, processos definidos e estabelecidos para tratamento o Infarto Agudo do 

Miocárdio. 

1 2 3 4 5 

 

11 I. O tratamento inicial do paciente, tratamento de complicações e o suporte à vida são 

adequados e atendem às necessidades dos pacientes. 

1 2 3 4 5 

 

12 I A estrutura para transferência do paciente para outra unidade (maqueiros, ambulância) é 

satisfatória e atende às necessidades dos pacientes com diagnóstico ou suspeita de Infarto 

Agudo do Miocárdio. 

1 2 3 4 5 

 

13 I Existe procedimentos específicos para aconselhamento e suporte psicológico do paciente 

e seus familiares. 

1 2 3 4 5 
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14 R/R Após a alta da unidade, há orientação terapêutica (prescrição), dietética e de estilo de 

vida e encaminhamento do paciente para acompanhamento ambulatorial por médico 

especialista. 

1 2 3 4 5 

         

15 M/G. Após a saída (alta ou transferência) do setor, há procedimentos regulares para 

confirmação de que foram acatadas as recomendações dadas ao paciente com relação ao Infarto 

Agudo do Miocárdio ou outras comorbidades. 

1 2 3 4 5 
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APÊNDICE H – RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

 

Fonte: Dados de pesquisa do autor, 2016.
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APÊNDICE I – APRESENTAÇÃO AOS ENTREVISTADOS 
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