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APRESENTAÇÃO

A partir de 2010, um conjunto de medidas passou a ser imple-
mentado, por meio do Programa Nacional de Reestruturação 
dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), na perspectiva 
de superar a precariedade na infraestrutura física e tecnológica 
dos serviços hospitalares. A despeito desses esforços, situações 
como a precarização da força de trabalho, vivenciada no âmbito 
desses serviços ao longo dos últimos 20 anos, e modelos de 
gestão incipientes impactaram negativamente em sua capaci-
dade de manter padrões de excelência no processo assistencial, 
de ensino, pesquisa e extensão.

Nesse contexto, o governo federal propôs um projeto 
nacional dirigido aos hospitais universitários federais com o 
intuito de fortalecer e qualificar seu protagonismo na imple-
mentação das políticas de saúde, educação, ciência e tecnologia. 
Assim, foi criada a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) em 15 de dezembro de 2011, por meio da Lei Federal 
nº 12.550, com o objetivo de dar prosseguimento ao processo de 
recuperação dos Hospitais Universitários Federais (HUF).

A função da Ebserh junto aos HUF é definir diretrizes, 
aportar gestão e recursos (financeiros, humanos, infraes-
truturais e tecnológicos). Junto ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), é prestar assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, em nível 
de excelência. Junto à universidade, é fornecer um cenário 
de prática adequado ao ensino, à pesquisa, à extensão e 
à formação de pessoas no campo da saúde, para docentes 
e discentes, o que vem ao encontro da proposta do Mestrado 



Profissional titulado pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) como Programa de Pós-graduação em Gestão 
e Inovação em Saúde (PPgGIS).

A proposta desse Mestrado Profissional apresenta identi-
dade profissionalizante, de caráter antidisciplinar e horizontal 
voltada para o desenvolvimento social e a inovação tecnológica 
em saúde de forma humanizada. Com o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento científico e tecnológico, na formação 
profissional, em consonância com as políticas de educação, 
saúde, ciência, tecnologia e inovação.

Considerando as atribuições conferidas à Ebserh, a 
proposta de um Mestrado Profissional em gestão de tecno-
logias, pesquisa e inovação consubstancia-se no princípio da 
efetividade, entendida como desempenho desejado quanto 
à transformação de uma realidade, que aponta mudanças 
econômicas e institucionais necessárias e que deverão decorrer 
de políticas públicas.

Nesse cenário, este compêndio representa um convite 
à reflexão, ao debate e à vigia aos desafios para o futuro da 
formação permanente nas atividades de gestão técnico-
-científicas e de inovação tecnológica, bem como um marco 
referencial no tocante ao reconhecimento e à valorização dos 
profissionais das áreas multiprofissionais da saúde.

Professor Doutor Kleber de Melo Morais 
Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh
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IMPLANTAÇÃO DE UMA 
PLATAFORMA DE TELEDIAGNÓSTICO 

POR IMAGEM MÉDICA

Francisco de Cássio de Oliveira Mendes 
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim

RESUMO

A introdução da automação dos processos de trabalho em 
centro de diagnóstico por imagem, associado ao incremento 
das tecnologias da informação e comunicação (TICs), tem 
viabilizado agilidade das rotinas nos serviços de saúde, em 
especial no ambiente hospitalar, por otimizar o acesso remoto 
do paciente aos seus dados e informações radiológicas médicas 
(imagens e laudo) através da internet. O objetivo deste estudo 
é identificar a viabilidade da implantação de uma plataforma 
de telediagnóstico por imagem com funcionalidade via web 
em um hospital universitário federal, considerando os benefí-
cios de: um Medical Imaging Communications and Archiving 
System (PACS); tecnologia digital através do protocolo DICOM; e 
telessaúde, envolvendo termo como como telemedicina, teler-
radiologia e telediagnóstico. A metodologia se baseou em uma 
revisão sistemática da literatura com suporte das bases de dados 
Scopus e Scielo, de modo que 72 artigos foram categorizados  
em níveis de evidência A, B e C. Ademais, 18 artigos classificados 
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como nível de evidência “A” representaram artigos de maior 
relevância por corroborarem com a ideia de implantação de 
uma plataforma de telediagnóstico por imagem via web.  
Eles apresentaram conceitos bem correlacionados para obtenção 
de uma arquitetura favorável de acesso pela internet a imagens 
médicas e relatório (laudo). Assim, concluímos que, apesar de 
algumas limitações técnicas evidenciadas por Parikh e Mehta 
(2015); Alexandre et al. (2016), em seus estudos, a implantação 
dessa ferramenta com funcionalidade via web se justifica 
devido aos benefícios de adesão à internet, aproveitando melhor  
o PACS e proporcionando automação do processo de trabalho em 
radiologia, além de redução de custos com pessoal e material.

Palavras-chave: Telerradiologia. Telediagnóstico. Telessaúde. 
PACS. DICOM.
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1 INTRODUÇÃO

A automação dos processos de trabalho em centro de 
diagnóstico por imagem ou departamento de radiologia das 
instituições hospitalares tem viabilizado maior agilidade aos 
profissionais que lidam com imagens médicas e respectivos rela-
tórios médicos (laudos), sobretudo na otimização do tempo e das 
distâncias geográficas em benefício do processo de trabalho dos 
profissionais e dos usuários de saúde. Efetivamente, as inovações 
tecnológicas cada vez mais fortalecidas no ambiente hospitalar 
tem possibilitado avanços na comunicação e melhor acesso dos 
usuários aos dados e às informações médicas, através da internet. 

Em uma revisão de literatura, Martins (2014) nos traz 
um breve histórico dos primórdios dos exames de imagem, 
com início a partir de 1895 com a descoberta acidental de uma 
espécie de energia que veio a se chamar de Raios X, pelo então 
físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen. 

O mesmo autor também esclarece que, a partir de 1948, 
tem-se os registros dos primeiros sinais de ressonância nuclear 
magnética e, em 1972, surgem os primeiros equipamentos de 
tomografia computadorizada.

Contreras et al. (2014), em uma pesquisa exploratória de 
caráter analítico realizada em diferentes fontes de bases de 
dados, aponta para um processo de transformação e inovação 
tecnológica na área da saúde, em que a era da informação em 
saúde também ganha destaque no cuidado ao paciente para 
interpretação de exames, confecção de relatórios e resultados.

Desde 1990, o colégio americano de radiologia adota 
o padrão de imagem digital DICOM por considerar como um 
excelente protocolo de transferência e comunicação de imagens 
médicas, o qual possui as funcionalidades de capturar, arquivar, 
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transportar, processar e recuperar imagens médicas e informa-
ções do paciente, representando hoje impacto significativo nos 
cuidados em saúde (SHEN; CHI-HAU; CHEN, 2014).

Valente et al. (2015) acrescenta, também, que o crescente 
suporte digital para imagens radiológicas contribuiu para um 
conjunto de desafios que possibilitou várias implementações 
dentre o sistema de comunicação e o arquivamento de imagens 
médicas (PACS), deixando este de ser um mero repositório  
de imagem médicas, passando a ser entendido como ferramenta 
fundamental no contexto da telerradiologia e no Diagnóstico 
Assistido por Computador – CAD.

Parikh e Mehta (2015) propõem um modelo de PACS via web 
com benefícios superiores a um PACS tradicional por apresentar 
perspectivas de redução de custos. Nesse contexto, existindo 
uma tendência do incremento dessa tecnologia em formato de 
nuvem, justifica-se o fato de imagens médicas trafegadas em 
PACS tradicional apresentarem uma interoperabilidade limitada 
para acessos externos através dos usuários de saúde. 

Nessa mesma perspectiva, os serviços de telessaúde 
compõem o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual tem suas bases 
conceituais fundadas em seus princípios de universalidade, 
integralidade e equidade para todos, além de ser uma política 
pública de grande relevância, alcançando regiões de vulnera-
bilidades, impactando de forma positiva nos determinantes do 
processo saúde-doença e redução das desigualdades de acesso 
aos serviços de saúde (SILVA, 2014, p. 50).

O PACS tem sido frequentemente utilizado nas rotinas 
radiológicas por ser considerado uma excelente ferramenta 
de comunicação e armazenamento de imagens médicas.  
Ele é considera também um poderoso instrumento de didá-
tica de ensino e aprendizagem, haja vista possibilitar acesso 
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compartilhado e a distância das imagens usando o Radiology 
Information Systems (RIS) e o Hospital Information Systems 
(HIS), como dois sistemas de suporte para administração 
de dados, registro, emissão de laudos e outros documentos 
(OLIVEIRA; LEDERMAN; BATISTA, 2014).

Diversas publicações atualmente encontradas em 
algumas bases de pesquisa têm demonstrado os esforços para 
construção, modelagem ou criação de uma arquitetura de 
aplicações (software) que favoreça o acesso remoto a imagens 
medicas através da internet. Nesse entendimento, Alexandre 
et al. (2016) propõem um modelo de arquitetura para formação  
de uma Infraestrutura de Informação (II) em telerradiologia 
denominado de DICOMFLOW, utilizando uma base de dado 
instalada já posta nos serviços e departamentos de radiologia 
com uso dos sistemas de comunicação e armazenamento  
de imagens médicas (PACS) e tecnologia DICOM. Além disso, 
essa mesma infraestrutura de informação poderá usufruir da 
estrutura de e-mail disponível na internet.

Entende-se que as instituições hospitalares – sobretudo 
aquelas ligadas às universidades por apresentarem um perfil 
de ensino de excelência na assistência à saúde da população –, 
bem como os centros de diagnóstico por imagem ou departa-
mento de radiologia devem acompanhar as atuais tendências 
de inovações tecnológicas presentes nesses ambientes de saúde. 
Isso deve ocorrer por haver benefícios diversos, tanto na pers-
pectiva de melhorias no processo de trabalho para produção  
e análise de imagens e relatórios médicos, como na otimização 
do acesso a distância pelo paciente aos seus relatórios de dados 
radiológicos, proporcionando um percurso mais eficiente  
e eficaz do seu tratamento.
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Dessa forma, defendemos a construção e implantação 
da plataforma de telediagnóstico para imagens e relatórios 
médicos, interligada com o Medical Imaging Communications 
and Archiving System (PACS) e com o sistema operacional 
interno MV2000, ambos do Hospital Universitário Onofre Lopes, 
com funcionalidades através da web e disponibilização de um 
modulo de avaliação do usuário.

Entendemos que essa ferramenta será um diferencial no 
atendimento ao usuário nesta instituição hospitalar, bem como 
promoverá a possibilidade de adaptação para outras unidades 
hospitalares de ensino ligadas à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH). Isso ocorrerá pela alta capacidade de 
escalabilidade e replicação que a plataforma de imagens terá, 
com benefícios para automação de acesso às imagens e aos 
relatórios médicos radiológicos, trazendo ótimos resultados na 
redução dos custos com material e pessoal, com diminuição 
de filas e otimização do diagnóstico e tratamento do paciente.

Entre as outras aplicabilidades e usabilidades dessa plata-
forma, destaca-se que a mesma também será um instrumento 
de riqueza a ser utilizado nas atividades de ensino, pesquisa  
e aprendizagem em residência médica.

2 METODOLOGIA

A pesquisa bibliográfica se baseou na busca de artigos 
científicos disponíveis na internet, utilizando a base de dados 
Scopus Elsevier. Como pesquisa complementar, também foi 
consultada a base SciELO – Scientific Electronic Library Online, 
utilizando as seguintes palavras-chave: Telerradiologia; 
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Telediagnóstico; PACS e DICOM, publicadas na língua inglesa, 
portuguesa e espanhola, entre os anos de 2014 a 2017. 

Nesse ínterim, foram encontrados 664 artigos na base 
Scopus e 156 na Scielo, utilizando como critério de exclusão as 
áreas das publicações, de modo que foram excluídos trabalhos 
relacionados às áreas de biologia molecular, administração 
e ciências agrícolas, resultando na seleção de 141 e 20 artigos, 
respectivamente. Desses, 67 artigos buscados da base Scopus e 5 
da Scielo apresentaram níveis de evidência com o tema. 

Diante disso, os mesmos foram categorizados em três 
níveis de evidência, a saber: nível “C”, com artigos que apre-
sentavam temática e metodologia divergentes da proposta 
principal, ou seja, os quais não eram relevantes para este estudo, 
apesar de apresentarem alguns termos relacionados; nível “B”, 
cujos artigos apresentavam uma correlação consistente com 
conceitos bem definidos dos termos e palavras-chaves, porém 
apresentando uma linguagem metodológica direcionada para 
outras áreas da saúde, como odontologia, mastologia  e cardio-
logia; e nível “A”, em que foram classificados os artigos que 
corroboravam com a mesma ideia de implantação de uma plata-
forma de telediagnóstico por imagem via web, apresentando 
conceitos correlacionados para obtenção de uma arquitetura 
favorável de acesso pela internet às imagens médicas e relatório 
(laudo), de forma segura e com custo reduzido se comparado 
a um Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens 
Médicas (PACS) tradicional.

Em valores estatísticos, do total dos 72 artigos legíveis 
para uma análise mais criteriosa, 45,1% se encontravam no 
nível de evidência “C”; 29,1% no nível de evidência “B”; e 25% 
das produções foram classificadas com nível de evidência “A”, 
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correspondendo a um número absoluto de 18 artigos elencados 
como de extrema relevância para o estudo.

Por achar fundamental o entendimento das bases concei-
tuais sobre telessaúde e telemedicina no Brasil, tal compreensão 
foi contemplada através de literatura complementar.

De acordo com os princípios básicos e norteadores do 
método científico, Dyniewicz (2009), em sua obra, reforça que 
a ação investigativa é necessária por possibilitar aquisição, 
produção e melhoria do conhecimento, atualizando e avaliando 
práticas profissionais já postas.

3 REVISÃO DE LITERATURA

Esta produção científica será parte de um acervo de 
produções científicas realizadas dentro do programa de 
Mestrado Profissional de Gestão de Inovação em Saúde, 
promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) em parceria com Universidade federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) nas dependências do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) e com apoio do Laboratório de Inovação 
Tecnológica da Saúde (LAIS).

Esta seção está dividida em três subseções, de forma que 
está metodologicamente organizada para facilitar o entendi-
mento dos assuntos abordados, conforme embasamento teórico 
dos artigos e produções científicas pesquisados e identificados 
como relevante para pesquisa em andamento.
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3.1 Bases conceituais da telessaúde no Brasil

A telessaúde no Brasil nasce nas universidades com a 
perspectiva de possibilitar o acesso ao cuidado de saúde de 
forma efetiva e eficiente em local mais próximo possível do 
usuário. A palavra telessaúde é entendida como sinônimo 
do termo telemedicina. Essa proposta surge em 2000 como 
estratégia de Estado, articulando ideias entre os Ministérios 
da Saúde, de Educação e de Ciência e Tecnologia, além do 
apoio da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) e da Rede 
Nacional de Pesquisa (RNP) (SILVA, 2014, p. 33-34).

Pinochet, Lopes e Silva (2014), destacam que a teleme-
dicina se apresenta como uma metodologia audiovisual já 
consolidado em uso no Brasil, formalizada através da Resolução 
do CFM Nº 1643/2002.

Nesse contexto, o uso de videoconferência tem trazido 
bons resultados, conforme já reconhecido pela Associação 
Médica Mundial (AMM), com garantia dos preceitos éticos legais 
no que se refere à privacidade e ao sigilo das informações. Essa 
modalidade de atenção às ações de saúde da população contribui 
para a redução de desperdícios em detrimento aos modelos 
tradicionais de atendimento ao usuário (BATISTA et al., 2014).

Entre 2011-2013, ocorre expansão e fortalecimento signifi-
cativo dos pontos de telessaúde no Brasil através de incremento 
financeiro nesse tipo de tecnologia (SILVA, 2014, p. 34).

Segundo Schmitt e Triska (2014), o diagnóstico através 
do compartilhamento de imagens médicas (telerradiologia) 
é uma atividade já regulamentada por meio da resolução 1890 
do Conselho Federal de Medicina (CFM), a qual possibilita 
benefícios na praticidade ao acesso de imagens compartilhadas. 
Dentre tais benefícios, há destaque para o acesso remoto 
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e imediato a exames que podem ser decisivos no tratamento 
do paciente, assim como vantagens para pacientes que residem 
em comunidades mais simples e distantes das áreas metropoli-
tanas, ao possibilitar acesso a médicos especialistas para análise 
de imagens ou outro tipo de avaliação.

Além da telerradiologia, no entendimento de aplicabi-
lidade da telessaúde, Silva (2014, p. 33-34) também considera 
a teleconsultoria; o telediagnóstico; a tele-educação e, por 
fim, a segunda opinião formativa como subtemáticas inter- 
-relacionadas. Todas essas metodologias tecnológicas são 
percebidas como de alto impacto e alcance no esclarecimento de 
dúvidas dos pacientes e usuários sobre seus problemas de saúde. 

3.2 Inovação tecnológica e automação 
em centro de diagnóstico por imagem

Tanto a descoberta do Raio X, no final do século XIX, 
como o início de sua utilização para fins diagnósticos, no 
início do século XX, constituem um marco da medicina, o qual 
possibilita aos profissionais a busca de outros métodos de 
diagnóstico por imagem, como ultrassonografia, tomografia e 
ressonância magnética. O processo de automação da gestão dos 
hospitais contribui para o controle dos estoques e, consequen-
temente, redução dos custos com materiais e medicamentos. 
Devido aos investimentos em Tecnologia de Informação 
e Comunicação (TIC) representarem custos elevados com sua 
manutenção, a gestão dessas tecnologias é fundamental por 
permear as organizações de saúde na maior parte das inova-
ções (PINOCHET; LOPES; SILVA, 2014).



IMPLANTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE 
TELEDIAGNÓSTICO POR IMAGEM MÉDICA

Francisco de Cássio de Oliveira Mendes 
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim 21

Martins (2014), em sua produção sobre “O Segmento da 
Medicina Diagnóstica no Brasil”, enfatiza que a expansão das 
TICs tem redesenhado a economia e a sociedade, assim como 
tem se mostrado uma força adicional na incorporação de tecno-
logias nos serviços de saúde auxiliar e diagnóstico por imagem, 
propiciando exames precisos e acesso a resultados em tempo 
real, com possibilidade de armazenamento em formato digital.

Em suas considerações, a Sociedade Brasileira de Infor- 
mática em Saúde (SBIS) destaca o uso das TICs em diversos 
contextos na área da saúde. Dentre eles: o processamento de 
imagens médicas; uso da internet em saúde; a telemedicina e a 
padronização da informação em saúde, além de outras também 
de grande relevância, como o Prontuário Eletrônico do Paciente 
(PEP) (SCHMITT; TRISKA, 2014). 

Os mesmos autores seguem afirmando que a comunicação 
móvel associada à expansão da internet tem evoluído em vários 
segmentos, principalmente no da saúde, possibilitando aos 
profissionais médicos o acesso remoto a dados e informações 
de seus pacientes a qualquer hora.

O surgimento da radiologia digital evoluiu considera-
velmente com o incremento da tecnologia da informação, que 
possibilitou o armazenamento e distribuição de laudos e imagens 
de ótima qualidade, interligando equipamentos disponíveis para 
outras localidades a qualquer tempo. Nesse viés, a radiologia 
digital é uma tecnologia que apresenta alto grau de confiabilidade 
dentro do ambiente hospitalar, a qual, fora dele, deve atender 
a todos os critérios de segurança da informação. Ressalta-se 
que os sistemas de comunicação e armazenamento de imagens 
médicas (PACS) tem sido uma das ferramentas preferidas em 
serviços de diagnóstico por imagem por possibilitarem o resgate 
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de imagem armazenada para posterior análise e documentação 
(OLIVEIRA; LEDERMAN; BATISTA, 2014).

Conforme Silva, (2014, p.65),

A inovação em saúde tem sido definida como atividade de 

caráter científico, tecnológico, organizacional, financeiro ou 

comercial que se executa com o objetivo de obter produtos, 

processos tecnológicos e serviços totalmente novos ou melho-

rados de forma significativa. Considera-se que uma inovação 

tenha sido implementada se estiver aplicada à prática social 

ou se se for usada dentro de um processo produtivo ou de 

determinados serviços.... A inovação é definida como resul-

tado da introdução de novo conhecimento ou tecnologia 

econômica e socialmente útil.

3.3 Segurança e privacidade dos dados em uma 
plataforma de telediagnóstico por imagem

O grande volume de dados gerados na área da saúde tem 
tornado frequente o uso do conceito de big data, pela insufi-
ciência dos sistemas convencionais em armazenar e processar 
dado no setor saúde. (SCHMITT; TRISKA, 2014).

Embora requisitos legais de privacidade, segurança e 
confiabilidade devam ser atendidos por se tratar dados sensíveis, 
GARCIA et al., (2015), defende a possibilidade de diagnósticos 
integrados, que tem transformado a medicina em uma ciência 
moderna utilizando imagens, patologias e testes laboratoriais, 
fazendo uso de ferramentas tecnológicas avançadas.
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Em um estudo exploratório e prospectivo na construção 
de um modelo de negócio para segurança de um Sistema de 
Comunicação e Arquivamento de Imagens Medicas (PACS), 
Martínez, Gaona e Meneses (2015) abordam a segurança de 
dados como um problema crítico dentro das organizações, 
sobretudo das instituições hospitalares de saúde, devido 
à geração de informação obtidas através dos dados. A violação 
dessas informações pode trazer implicações de ordem legal 
e econômica, impactando diretamente na saúde do paciente, 
de modo que se torna imperiosa a utilização de um PACS que 
atenda a critérios de confiabilidade integridade e disponibili-
dade de informações do paciente, protegido por criptografia 
e encapsulamento de dados, alcançando maiores níveis 
de segurança dos sistemas.

Atualmente, o processo de transformação dos registros 
em papel em registros eletrônicos é uma realidade na área 
da saúde, em que profissionais e instituições vêm adotando 
e aderindo a essa metodologia de registro eletrônico. As defini-
ções de Registro Eletrônico em Saúde (RES), Sistema de Registro 
Eletrônico em Saúde (S-RES), Arquitetura do Registro Eletrônico 
em Saúde (ARES) e Interoperabilidade passam a coexistir como 
bases conceituais para Certificação de Sistemas de Registro 
Eletrônico em Saúde (MARQUES et al., 2016).

Alguns trabalhos evidenciam a governança de imagens 
médicas em instituições de saúde como uma real necessidade 
por apresentar uma relação direta com as áreas tecnológica, 
financeira, de informação e clínica, tendo a governança de 
tecnologia da informação (TI) como um conjunto de processos 
que garante de forma efetiva e eficiente os objetivos de uma 
instituição (ROTH; LANNUM; JOSEPH, 2016).
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4 DISCUSSÃO

Na tentativa de construir um modelo de arquitetura para 
viabilizar uma infraestrutura de informação telerradiológica 
denominada DICOMFLOW, Alexandre et al., (2016) destaca, em 
seu estudo, que a base instalada hoje, utilizada nos serviços de 
diagnóstico por imagem composta por (PACS-DICOM), ainda não 
configura uma infraestrutura de informação consistente, em 
virtude da tecnologia DICOM ter sido projetada a partir dos anos 
80 e 90 para fins de uso local, sendo limitante a interligação 
desta através da internet.

Porém, o fluxo de trabalho abaixo destaca as atividades 
radiológicas comuns em serviços de telerradiologia e depar-
tamentos radiológicos, apesar de apresentar divergência 
organizacional e de estrutura na implementação.

Figura 1 – Fluxo de atendimento em serviço de radiologia.
Fonte: Alexandre et al. (2016).

Na categoria de estudos que demonstram bom 
aproveitamento de arquiteturas de sistema para tráfego e 
compartilhamento de imagens médicas entre instituições hospi-
talares com sucesso, tem-se Neuhaus (2014), o qual, em estudo 
de 1 ano de duração, caracterizou padrões de transferência de 
imagens médicas em uma região que congregava 12 hospitais 
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de trauma na Alemanha. Constatou-se contribuição no que tange 
a assegurar o tratamento de saúde de pacientes atendidos nessa 
rede de trauma através da transferência de dados e imagens 
radiológicas pela internet, comprovando eficiência e ótima 
interoperabilidade entre os sistemas.

Figura 2 – Arquitetura de um sistema de transferências de imagens  
médicas pela internet.
Fonte: Neuhaus et al. (2014).

De acordo com a estrutura apresentada, os métodos 
de compressão das imagens proporcionaram eficiência e 
satisfatória interoperabilidade, com 87% das transferências 
realizadas em 15 minutos. As transferências de dados e imagens 
radiológicas foram efetuadas seguindo uma lógica que parte de 
hospitais de menor porte para os de maior porte.
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Em uma perspectiva de otimizar um retorno mais eficiente 
dos dados e relatórios radiológicos do paciente, Requena et al. 
(2015) propuseram a criação de um protótipo em um portal 
radiológico em nuvem para pacientes, visto como uma possibi-
lidade para atendimento dos anseios de usuários cada vez mais 
proativos e exigentes. Estes se encontram em busca de acesso 
aos seus dados, os quais compreendem as imagens médicas e 
relatórios (laudos) a distância. Desse modo, a disponibilidade 
desses dados em nuvem apresenta-se como uma excelente 
possibilidade de acesso, assim como proporciona uma melhor 
qualidade no processo de trabalho dos profissionais médicos, 
haja vista a segurança na interoperabilidade entre os sistemas.

Figura 3 – Arquitetura de um portal radiológico em nuvem para pacientes.
Fonte: Requena et al. (2015).

Entre outras vantagens e aplicabilidades do PACS, Shen, 
Chi-Hau e Chen (2014) confirmaram, em estudo sobre “Avanços 
no arquivamento de imagens Sistema de Comunicação de imagens 
médicas criação em Nuvem”, valores fortes de significativa 
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usabilidade em serviços de saúde com grande escalabilidade, 
disponibilidade e flexibilidade dessa tecnologia através da web.

Uma outra arquitetura realizada por Firmino Filho et 
al. (2014) caracteriza um sistema denominado “OpenPACS”, 
composto por software e hardware, com finalidade de aquisição, 
armazenamento, distribuição e exibição de imagens médicas, 
estruturado em nós e interligado em rede de computador.

Figura 4 – Arquitetura de um sistema de imagens médicas – OpenPACS.
Fonte: Firmino Filho et al. (2014).

Esse estudo identificou que, apesar das medidas de 
segurança digital serem necessárias para a segurança dos 
dados dentro do sistema OpenPACS, este viabilizou a função de 
telerradiologia em seu gateway pela internet, oportunizando o 
diagnóstico a distância (telediagnóstico), contando ainda com 
opiniões de especialistas. Além disso, há precisão no diagnóstico 
médico, ausência de repetição desnecessária de exames, melhoria 
na acessibilidade a diagnóstico e resultados e, por fim, facilitação 
da pesquisa e da transmissão dos dados, através do uso de banco 
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de dados e redes de comunicações, sendo esses alguns dos bene-
fícios e caraterísticas evidenciados pelo uso da ferramenta.

Looney et al. (2014) também trazem excelente contri-
buição no desenvolvimento de um pacote de software 
extensível habilitado para a web de imagens médicas, deno-
minado de MedXViewer. Este utilizou programação Java com 
objetivo de visualizar imagens médicas anonimizadas sem 
uso do PACS, permitindo a integração em banco de dados 
de imagens médicas através da web, armazenadas em um 
ambiente central, permitindo realizar download dos arquivos 
das imagens remotamente.

Figura 5 – Capturas de imagens de mamografia digital pelo MedXViewer.
Fonte: Looney et al. (2014).

Os estudos e pesquisas sobre as Tecnologias da 
Informação e Comunicação encontrados apontam fortes 
contribuições dessas nas instituições de saúde, sendo as TICs 
entendidas como uma estratégia de automação e evolução 
tecnológica com impacto direto na melhoria da qualidade de 
vida e do desempenho das ações de saúde.

Em um estudo transversal sobre incorporação de TICs e 
qualidade na atenção básica em saúde no Brasil, Santos et al. 
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(2017) mostram os EUA e a Inglaterra com investimentos elevados 
nos programas de tecnologias da informação com impacto nos 
serviços de saúde.

Os autores afirmam também que, no Brasil, os resultados 
da pesquisa sobre o uso das TICs e sobre sua incorporação 
utilizando o PMAQ como instrumento de avaliação destacam 
as regiões Sudeste e Sul como as que possuem alto percentual 
de presença destas tecnologias de informação e comunicação na 
atenção básica em relação às outras regiões do país. Porém, em 
uma análise geral, as TICs ainda expressam percentuais baixos 
na saúde primária no Brasil.

5 CONCLUSÃO

O estudo nos revelou a viabilidade da implantação de 
uma plataforma de telediagnóstico em radiologia para imagens 
médicas com funcionalidade via web, considerando alguns 
pontos relevantes descritos a seguir.

I. A plataforma irá incrementar outras tecnologias, com a 
internet, para viabilizar um melhor aproveitamento do PACS, 
hoje basicamente disponível apenas para uso interno local 
dentro da maioria das instituições hospitalares;

II. O atendimento aos critérios de segurança dos dados e infor-
mações trafegadas e compartilhadas em redes deve estar 
bem estabelecido;
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III. Sem dúvida, ocorrerá uma melhora significativa na auto-
mação do processo de trabalho institucional, otimizando 
tempo e recursos, com reflexo na qualidade das atividades 
e rotinas;

IV. A implantação impactará significativamente na redução 
dos custos com materiais e pessoal;

V. Será possibilitado ao usuário o acesso a distância dos seus 
dados e relatórios radiológicos, na perspectiva de agilizar 
seu diagnóstico e tratamento. 

Além desses fatores, há outros ganhos, como redução 
de impressão de películas e interligação de várias estações de 
trabalho interna/local, proporcionando análise simultânea de 
mais de uma imagem médica e contribuição para a formação 
de profissionais da saúde. Desse modo, pode-se considerar que 
essa é uma excelente ferramenta tecnológica que possibilita 
o trafego de imagens em formato digital de alta qualidade, 
denominado como padrão DICOM.

Vários benefícios e vantagens foram identificados na 
extensa revisão sistemática realizada sobre o tema, com 
evidência de importante evolução tecnológica na implantação 
da plataforma de telediagnóstico via web. Porém, a coexistência 
de limitações de conectividade entre as bases de dados necessita 
de uma discussão e de uma análise sobre a capacidade segura 
de interoperabilidade dos sistemas.

Conforme Parikh e Mehta (2015), algumas dessas limi-
tações atuais para o compartilhamento de imagens médica 
externas através de uma PACS ocorrem devido a este estar 
interligado, geralmente, em uma LAN, pois o protocolo padrão 
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DICOM projetado a partir da década de 80 obedecia a critérios 
de rede local interna apenas.

Os mesmos autores seguem afirmando que a proposta 
de um PACS na web perpassa pela junção de alguns requisitos 
tecnológicos viáveis a serem considerados em substituição 
de um PACS tradicional: I) acesso protegido para imagens 
médicas; II) Disponibilidade de um banco de dados relacional 
para gerenciamento de organização das imagens. Efetivamente, 
esses pontos fortalecem a perspectiva de um PACS em nuvem.
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RESUMO

O aumento nos custos dos serviços hospitalares, juntamente 
com as limitações do financiamento público e o aumento da 
demanda no setor da saúde, exigiu dos profissionais modelos 
novos de gestão, focados nos rearranjos dos processos com 
o objetivo de eliminar desperdícios, reduzir custos, ganhar 
tempo e melhorar a experiência do paciente. A metodologia 
lean six sigma (LSS), originalmente introduzida na manufatura, 
adentrou-se por inúmeras áreas, inclusive a área da saúde, 
alicerçada em 3 pilares: foco no paciente, tempo e valor. Este 
capítulo objetiva divulgar os aspectos emergentes, as tendências 
e a importância do LSS através da revisão de literatura publi-
cada em variadas revistas em diferentes países. Uma revisão da 
literatura dos artigos LSS foi realizada ao longo de 4 anos, entre 
2014 e 2017, selecionados pela base de dados scopus. Ao realizar a 
busca dos artigos, foram considerados os seguintes parâmetros:  
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ano de publicação, língua redigida e termos específicos presentes 
no título, resumo ou palavra-chave. Uma análise crítica e descri-
tiva de 40 artigos foi realizada buscando atingir os objetivos já 
citados. Verificou-se a crescente utilização das ferramentas e 
técnicas LSS nas mais diversas áreas do ambiente hospitalar, 
a sua capacidade de otimização dos processos, bem como seus 
diversos fatores limitantes. Este material fornece aos acadêmicos 
e profissionais um melhor panorama da situação atual do LSS 
aplicado no ambiente hospitalar em diversas partes do mundo.

Palavras-chave: Lean Healthcare. Lean Hospital. Lean Six 
Sigma.
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1 INTRODUÇÃO

Inúmeras pessoas adentram diariamente hospitais 
levando consigo expectativas e esperança. E independente de 
sua condição, será tratada e acompanhada por pessoas sobre-
carregadas e amarradas por processos repletos de desperdícios. 
Segundo Couto et al. (2016), a cada três minutos, cerca de dois 
brasileiros morrem em um hospital por consequência de um 
erro que poderia ser evitado. Essas falhas, chamadas de “eventos 
adversos”, representam problemas que vão desde erro de 
dosagem ou de aplicação de medicamentos, até uso incorreto 
de equipamentos e infecção hospitalar. Estima-se que, em 2015, 
essas falhas acarretaram em 434.000 óbitos, o equivalente a 1.000 
mortes por dia. Isso significa que esses “incidentes” – erros, 
negligência ou baixa qualidade do serviço – podem ser uma 
das principais causas de morte dos brasileiros. De acordo com 
esse cenário, essas mortes seriam a primeira ou segunda causa 
de óbitos no país, à frente de doenças cardiovasculares e câncer 
que em 2013 mataram 339.672 e 196.954 pessoas respectivamente.

Enquanto isso, legisladores e governantes discutem a 
crise da assistência à saúde focando quase que exclusivamente 
na questão financeira: quanto e como se gasta o orçamento 
disponível para a saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde 
disponibilizados pelo DATASUS, em 2012 foram gastos quase 
12 trilhões de reais com procedimentos hospitalares do SUS. 
Em 2017, esse valor já superava 14,5 trilhões de reais, repre-
sentando um aumento de quase 20% nos custos hospitalares.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a expectativa de vida do brasileiro passou de 73,9 anos 
em 2000 para 75,5 anos em 2015. À medida que a população vive 
mais, exige-se mais acesso à saúde. A necessidade de espaço 
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físico e a redução do tempo gasto com as atividades em saúde 
tornaram-se críticas e as despesas com a atualização da tecno-
logia entraram em constante ascensão. Em resumo, exige-se 
que os provedores de assistência à saúde atendam um maior 
número de pacientes com menos recursos a custos reduzidos.

Para chegar ao ponto em que todas as pessoas venham a 
ter assistência médica de alta qualidade e acessível, é preciso 
focar a atenção na forma pela qual o sistema de provimento 
de assistência determina custos e qualidade. Então, torna-se 
imperioso mudar esse sistema por completo.

O modelo de melhoria contínua introduzida pelo Sistema 
Toyota de Produção na década de 80, até então utilizado na 
manufatura, expandiu-se para diversas áreas do mercado, 
inclusive na saúde. Na última década, a melhoria da qualidade 
caracterizou-se por duas abordagens principais: o desenvol-
vimento lean, que tem como objetivo abordar a eficiência de 
processos, eliminando etapas e atividades sem valor agregado, 
e six sigma, que inibe a variação na qualidade dessess processos.

A metodologia lean six sigma aplicada à saúde combina 
filosofias pautadas na revisão dos processos e alicerçada em três 
princípios organizacionais: foco no paciente, tempo e valor. Um 
dos conceitos fundamentais do pensamento lean é que o valor 
de um serviço é definido pela perspectiva do cliente, neste 
caso, o paciente. Outro conceito é a eliminação do desperdício. 
A lógica por trás da eliminação do desperdício é que, ao fazê-lo, 
uma organização pode desempenhar a tarefa de oferecer aos 
pacientes aquilo que eles esperam, no prazo pretendido e com 
um mínimo de recursos.

O resultado disso é um método de melhoria do desem-
penho, com melhores resultados operacionais, menores 
custos e um ambiente com valores orientados aos pacientes.  
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Entre esses valores estão a segurança e a satisfação do paciente, 
e a assistência apropriada a ele.

Este capítulo busca divulgar os aspectos emergentes, as 
tendências e a importância do LSS como metodologia para solu-
ções de problemas e otimização de processos, através da revisão 
de literatura publicada em variadas revistas em diferentes países.

2 METODOLOGIA

Realizou uma revisão bibliográfica integrativa estruturada 
em 4 etapas. A primeira etapa consistiu em identificar o tema e 
selecionar o problema e hipótese  para a elaboração da revisão 
integrativa. Definiu-se “lean healthcare em ambiente hospitalar” 
como o tema para estudo. O problema baseou no questionamento: 
a gestão hospitalar está inovando e utilizando novas ferramentas 
para solução de problemas e melhoria de processos? Levantou-se 
a seguinte hipótese: a aplicação da metodologia lean six sigma nos 
hospitais é uma ferramenta eficiente e viável?

A segunda etapa estabeleu os critérios para inclusão 
e exclusão da busca na literatura. A pesquisa foi realizada a 
partir do banco de dados scopus e buscou-se por títulos de 
artigos, resumos ou palavras-chaves contendo os termos “lean 
healhcare ou lean hospital”, seguida de nova pesquisa com acrés-
cimo do termo “e six sigma”. A pesquisa foi limitada aos artigos 
publicados entre 2014 e 2017, nas línguas portuguesa, inglesa e 
espanhola, e com, pelo menos, uma citação. Finalizou-se a busca 
com um total de 40 artigos.
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Figura 1 – Metodologia de pesquisa adotada para o estudo (2ª etapa).
Fonte: Autoria própria (2017).

Na terceira etapa, definiram-se as informações a serem 
extraídas dos estudos selecionados. Os artigos selecionados 
foram organizados e sumarizados em uma tabela contendo 
as seguintes informações: título, metodologia aplicada, ano 
de publicação, país onde realizou-se a pesquisa, número de 
citações e local de publicação.

A quarta etapa avaliou os estudos incluídos na revisão 
integrativa e interpretou seus resultados. Neste processo, reali-
zou-se uma pesquisa exploratória, de síntese e crítica, sendo 
que os artigos foram organizados em ordem cronológica para 
melhor análise do conteúdo e verificação dos interesses dos 
pesquisadores no decorrer do tempo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O aumento nos custos associados à prestação dos serviços 
de saúde é um problema enfrentado pelos governos de todo 
o mundo, principalmente em um momento em que estão 
passando por dificuldades nas finanças públicas e agitações 
econômicas. Como resultado, os gestores da saúde pública 
aumentam sua atenção para o redesenho de seus processos 
institucionais (LEGGAT et al., 2015). Os profissionais de saúde 
estão se concentrando em aprender novas maneiras de fornecer 
serviços com custos mais baixos e níveis de desempenho mais 
altos (ABDALLAH, 2014; KNAPP et al., 2015).

Nos últimos dez anos, inúmeras instituições de saúde 
começaram a aplicar rigorosos gerenciamentos de processos, 
chamados de lean six sigma (LSS). A metodologia lean, derivada 
da Toyota Motor Corporation, se esforça para eliminar desperdí-
cios e defeitos em processos, através da execução racional das 
atividades ( GIJO; ANTONY, 2014; LAMM et al., 2015). Inicialmente 
foi usado no setor de manufatura no final da década de 80, 
mas lentamente encontrou seu caminho em vários setores de 
serviços, incluindo a saúde (ABDALLAH, 2014). Lean converte 
o objetivo estratégico organizacional para um serviço quase 
perfeito a uma velocidade acelerada, alcançando a melhor taxa 
de melhoria na satisfação do cliente, custo, qualidade, velocidade 
de processo, capital investido, etc. (BHAT; GIJO; JNANESH, 2014).

Womack e Jones (1996) definiram lean como 

uma maneira de especificar valor, alinhar ações de criação 

de valor na melhor sequência, conduzir essas atividades sem 

interrupção sempre que alguém as solicita e executá-las cada 

vez mais efetivamente. Em suma, esse pensamento fornece 
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uma maneira de fazer cada vez mais com menos – menos 

esforço humano, menos equipamentos, menos tempo e 

menos espaço, aproximando-se cada vez mais de fornecer 

aos clientes exatamente aquilo que eles desejam.

Six sigma (SS) é uma metodologia de melhoria da quali-
dade que se concentra na redução da variação na qualidade do 
produto, usando ferramentas como mapeamento de processos 
e análise de causas (STANTON et al., 2014).

Lean six sigma (LSS) combina essas duas filosofias em um 
esforço para melhorar a eficiência dos processos institucio-
nais. (LAMM et al., 2015). A fusão de lean e six sigma é essencial 
porque, sozinhos, lean não pode gerar um processo sob controle 
estatístico e o six sigma não pode melhorar drasticamente a velo-
cidade do processo ou reduzir o capital investido (BHAT; GIJO; 
JNANESH, 2014). LSS é uma das estratégias de gerenciamento 
de negócios, que aborda especificamente os problemas relacio-
nados ao fluxo e ao desperdício do processo, ao mesmo tempo 
que se concentra na redução das variações para promover a 
excelência comercial e operacional (BHAT; GIJO; JNANESH, 2014).

Os projetos LSS no ambiente hospitalar se concentram 
em diferentes áreas, tanto administrativas como operacionais, 
incluindo o tempo de permanência do paciente, uso adequado 
de medicamentos, melhor uso das salas de cirurgia, eficiência 
dos profissionais de saúde, entre outros (GIJO; ANTONY, 2014). 
Estima-se que 30% a 50% de todas as etapas dos processos 
hospitalares não sejam agregados e necessários e, portanto, 
podem ser definidos como resíduos. Tais desperdícios criam 
atrasos que afetam negativamente o atendimento ao paciente 
e reduzem a produtividade da saúde (BECK; GOSIK, 2015).
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A aplicação da metodologia LSS não só melhora o desem-
penho do processo, como assegura a sustentabilidade dos 
resultados a longo prazo, sendo esse o maior desafio em qualquer 
iniciativa de melhoria (GIJO; ANTONY, 2014). Além disso, traz 
mudanças culturais dentro da instituição (BHAT; GIJO; JNANESH, 
2014). Segundo Stanton et al. (2014), lean tem efeitos positivos 
sobre os trabalhadores, impactando na autonomia, habilidades 
aprimoradas e  capacitação através da participação ativa na 
melhoria contínua dos processos de trabalho.

Gijo e Antony (2014) elencam grandes motivos que justi-
ficam a utilização da metodologia LSS pelos profissionais da 
saúde: os serviços de saúde geralmente envolvem processos 
complexos que evoluíram ao longo do tempo e que não são 
focados nem nos pacientes nem na equipe clínica; mal gerencia-
mento do tempo nos serviços de emergência e centro cirúrgico; 
atrasos no departamento de imagem e laboratórios; alta tardia 
e longos períodos de estadias de paciente; tudo isso motivando 
à insatisfação dos pacientes e da equipes médicas.

As metodologias de reestruturação dos processos são 
importantes e potencialmente produtivas para melhorar 
a eficiência e eficácia dos hospitais e enfrentar os desafios da 
gestão pública em tempos econômicos difíceis. (LEGGAT et al., 
2015). E mesmo com resultados produtivos, obstáculos típicos 
estarão presentes pelo caminho desses projetos, como falta de 
conhecimento sobre a metodologia, falta de recursos, falta de 
disponibilidade de dados e impaciência para obter resultados 
(BHAT; GIJO; JNANESH, 2014).

Conforme Stanton et al. (2014), a introdução do LSS em 
cuidados de saúde é um processo desafiador, pois abrange um 
contexto mais complexo do que a origem lean em se tratando 
de manufatura. Além disso, conclui que as implicações dessa 
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metodologia para os profissionais da saúde são fortemente 
influenciadas pela política organizacional, interesses próprios 
e valores profissionais.

Bhat e Jnanesh (2014), após aplicação de conceitos enxutos 
em um hospital rural indiano, verificaram queda significativa 
no tempo de espera do paciente ambulatorial e do comprimento 
das filas. Tais resultados impactaram diretamente na qualidade 
do serviço de saúde prestado e na satisfação do paciente. Embora 
o estudo de caso tenha dados positivos, os autores relataram 
desafios típicos enfrentados: falta de conhecimento da metodo-
logia LSS, dificuldade de coleta de dados à medida que a equipe 
estava ocupada ou tinha medo de revelar certos dados críticos 
sobre o hospital e falta de um sistema onde as informações 
pudessem ser acessadas e recuperadas. Treinamento, envolvi-
mento das pessoas e liderança foram identificados pelos autores 
como os fatores críticos de sucesso para a implementação bem 
sucedida dos projetos LSS.

A aplicação de princípios da melhoria de processos em 
4 hospitais europeus, com foco no controle de qualidade e 
melhoria do atendimento dos pacientes com síncope (perda 
momentânea de consciência e força nos músculos), orientou o 
estudo conduzido por Martens et al. (2014). O estudo foi projetado 
para ser compatível com as diretrizes de conduta atuais e ser 
focado no processo, sem interferência com os conhecimentos, 
o julgamento e o tratamento dos pacientes pela equipe médica. 
A análise centrou-se em duas principais melhorias: a redução de 
testes não essenciais em uma padronização de etapas nas vias 
diagnósticas e uma redução no tempo para a conclusão do diag-
nóstico do paciente, visto que o tempo longo e o uso intenso de 
recursos resultavam em custos aumentados e atraso para início 
do tratamento apropriado. Em alguns pacientes, notadamente 
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aqueles com síncope cardíaca, tais atrasos significavam que 
poderiam permanecer em risco aumentado de eventos cardí-
acos por períodos de tempo significantes em vez de receber 
terapia apropriada. Aplicou-se a metodologia DMAIC (definir, 
medir, analisar, implementar e controlar) e utilizou-se como 
ferramenta básica para visualização e análise dos processos o 
mapeamento do fluxo de valor. Durante o período de avaliação, 
melhoria e sustentabilidade dos rearranjos dos processos, os 
autores descreveram melhorias significativas nos prazos de 
entrega e no rendimento do diagnóstico. O número de testes 
diágnósticos foi reduzido em 24% enquanto que o tempo médio 
entre a admissão e o diagnóstico foi reduzido em média 59%. 
As melhorias na eficiência aumentaram o rendimento diagnós-
tico de 42%, antes da implementação dos novos processos, para 
73% com os novos sistemas.

Matt et al. (2014) relataram o uso da abordagem LSS no 
processo de diagnóstico de massas, palpáveis ou não, de cabeça 
e pescoço em um serviço de otorrinolaringologia. Ao analisar, 
por um período de 6 anos, a aplicação dos conceitos enxutos ao 
processo de realização de ultrassonografia guiada por agulha 
fina, os autores identificaram inúmeras melhorias em compa-
ração ao período que se executava o fluxo tradicional. A análise 
do mapa de fluxo de valor, considerando o paciente como foco 
principal, levou à redução do tempo de diagnóstico, riscos ao 
paciente e custos. A pontualidade do diagnóstico permitiu que o 
paciente iniciasse o tratamento precocemente, ponto crítico para 
a sobrevivência de pacientes com neoplasias de cabeça e pescoço.

A lotação no departamento de emergência e a carga de 
trabalho de médicos e enfermeiros norteou o estudo realizado 
por Crane et al. (2014). As medidas existentes da carga de 
trabalho não conseguiam expressar a natureza complexa do 
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trabalho realizado pela equipe de saúde. A aglomeração de 
pacientes na emergência afetava a carga de trabalho da equipe, 
a satisfação na realização do trabalho, bem como a qualidade 
dos cuidados e a segurança do paciente.

Os autores propuseram a utilização de uma ferramenta 
lean denominada entropia para medir tais fluxos de trabalho. 
A entropia mede o trabalho baseado em tarefas e no fluxo de 
informações. Para a realização dessa medida, as cargas de 
trabalho da equipe médica e de enfermagem foram inicialmente 
quantificadas, avaliando a frequência e a duração das tarefas e a 
carga de trabalho percebida pelos profissionais. Posteriormente, 
usando a observação direta combinada com pesquisas com 
os trabalhadores, o tempo, o esforço físico e a carga cognitiva 
de cada tarefa foram calculadas e convertidas em valores. Dessa 
forma, valores reais de carga de trabalho foram gerados auxi-
liando nas tomadas de decisões quanto a alocação de recursos 
e pacientes, no intuito de otimizar as atividades do setor e equi-
librar as tarefas dos trabalhadores. Outra vantagem observada 
com o uso dessa ferramenta foi a captura de fatores contextuais 
no ambiente de trabalho, como a presença de instalações precá-
rias, comunicações ineficazes entre os membros da equipe, troca 
frequente de tarefas e ergonomia.

Na revisão sistemática sobre o impacto do redesenho 
de processos na assistência hospitalar, Leggat et al. (2015) 
relataram mudanças nas práticas de seus colaboradores, 
no intuito de melhorar os processos sem o uso de recursos 
humanos adicionais ou mudanças estruturais. Fatores como 
participação no processo, detalhamento das rotinas, iniciativa 
de treinamento e melhoria contínua foram identificados como 
elementos influenciadores desses resultados.
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Considerando a política e a organização institucional, 
Knapp et al. (2015) demonstraram que gestores envolvidos com 
a cultura organizacional grupal foram mais propensos a iniciar 
uma ação de qualidade bem sucedida, com foco na flexibilidade 
e coesão. Os autores relatam que nesse tipo de cultura o envol-
vimento dos funcionários é enfatizado e a tomada de decisão 
é movida para o indivíduo que realiza o trabalho. Mudança 
no estilo de gerenciamento em todos os níveis da organização 
é fundamental para evitar retrocesso que contamina inúmeras 
organizações que tentam adotar conceitos enxutos, ou seja, lean, 
em seus processos.

Em um estudo de caso dentro de um centro cirúrgico de 
um hospital norte-americano, Bender et al. (2015) implemen-
taram a metodologia LSS focando em 4 pontos: agendamento, 
fluxo diário, serviços pré-operatórios e instrumentos/supri-
mentos. Os autores verificaram aumento na prontidão do 
paciente para a cirurgia, na utilização real da sala cirúrgica, 
no número de pacientes atendidos, no faturamento anual e no 
impacto benéfico na satisfação dos trabalhadores em virtude 
da diminuição das horas extras realizadas.

O estudo estatístico realizado por Beck e Gosik (2015) 
numa ala de internação pediátrica demonstrou tanto a 
redução do tempo para a realização de alta hospitalar como 
o adiantamento do horário para iniciar tal atividade, após 
aplicação de conceitos LSS nos processos envolvidos. Além 
disso, o ganho clínico e financeiro foi destacado como positivo 
após a intervenção. O aumento da satisfação do paciente e a 
melhora de resultados sem a adição de novos recursos foram 
consistentes com os estudos realizados, Bhat e Jnanesh (2014) 
e Leggat et al. (2015), respectivamente.
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Ao aplicar várias ferramentas LSS (evento Kaizen, A3, 
mapa de fluxo de valor, GEMBA, diagrama de SIPOC) no departa-
mento de emergência de um hospital norte-americano visando 
diminuir os tempos relacionados aos exames laboratoriais, 
Sander e Karr (2015) obtiveram resultados que foram mais 
além desse foco inicial. Além da diminuição dos gastos com 
os insumos e o ganho de tempo na realização das coletas e dos 
resultados laboratoriais, outros processos hospitalares foram 
analisados e aprimorados, interferindo diretamente na expe-
riência dos clientes internos e externos. As melhorias de fluxo 
decorreram da redução e eliminação das esperas, interrupções 
e adiantamentos da cadeia de valor.

Dyas et al. (2015) também utilizaram um departamento 
de emergência para a aplicação dos conceitos LSS para reduzir 
custos, mantendo ou melhorando a qualidade dos cuidados. 
Utilizaram o mapa de fluxo de valor como ferramenta para 
obter as informações necessárias dentro do processo. Os autores 
salientaram a aceitação de outras técnicas de mapeamento de 
processo, como diagrama de fluxo de processo, diagrama de 
espaguete e diagrama SIPOC (fornecedores, insumos, saídas 
e clientes), desde que as informações completas sobre as etapas 
de cada processo fossem apresentadas e interagissem entre si.

Além do mapeamento de fluxo, o desenvolvimento de 
modelos de custos foi utilizado como base para uma análise 
de custo-benefício às propostas de mudanças nos processos. 
A partir dessa análise, a equipe de melhoria de processo pôde 
reduzir o esforço, aceitando a premissa de que uma redução 
no tempo equivalia a uma redução de custos. Embora o custo 
total do atendimento do paciente não fosse conhecido, os 
custos que o departamento de emergência poderiam mudar 
foram definidos por atividade hora-paciente. Essa abordagem 
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forneceu uma métrica importante a ser adicionada ao processo 
de avaliação, comparação e verificação associado a outros 
projetos lean de melhoria de processos.

Seguindo as orientações da Organização Mundial de 
Saúde para a segurança do paciente, Chassin, Mayer e Nether 
(2015) utilizaram ferramentas LSS em 8 hospitais norte-ame-
ricanos para identificar causas específicas para a falha na 
higienização das mãos, desenvolver intervenções eficazes dire-
cionadas a essas causas e sustentar as mudanças implantadas. 
A abordagem lean permitiu que cada hospital personalizasse 
seus esforços de mudança e melhoria contínua focando nas 
causas mais prevalentes em suas próprias instalações. A partir 
dessa experiência, Chassin et al. (2015) desenvolveram um 
aplicativo inovador capaz de orientar usuários leigos em todas 
as etapas necessárias para a implantação de um sólido gerencia-
mento de mudanças de processos. Tal feito permitiu demonstrar 
que os conceitos LSS podiam ser estruturados em softwares 
de forma a se replicar em organizações onde a cultura de 
mudança ainda não estivesse presente. No entanto, o fracasso 
ou o sucesso dessas intervenções estavam diretamente ligados 
ao grau de comprometimento da equipe envolvida.

O crescente aumento do arsenal terapêutico oral para o 
tratamento do câncer e a segurança do paciente orientaram o 
trabalho realizado por Shah et al. (2016). Utilizando os conceitos 
enxutos LSS, definiu-se o problema tendo o paciente como foco 
principal: a redução do risco de erros de prescrição e intera-
ções medicamentosas com a quimioterapia oral para melhorar 
a segurança do paciente.

Para entender o fluxo de trabalho atual, profissionais 
foram entrevistados e depois observados durante a prescrição 
da quimioterapia oral. Durante essas observações, descobriram 
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que essas prescrições não passavam por uma triagem farma-
cêutica. Com o rearranjo dos processos, utilizando o diagrama 
de fluxo como intrumento de análise, as prescrições médicas 
passaram a ser avaliadas eletronicamente por profissionais 
farmacêuticos, analisando informações fundamentais, como 
cálculos da área de superfície corporal, medicamentos em 
uso pelos pacientes e potenciais interações medicamentosas e 
ajustes de dosagem para alterações renais e hepáticas. Várias 
intervenções na prescrição foram realizadas, com anuência do 
médico prescritor, garantindo melhor qualidade ao tratamento 
e maior segurança do paciente.

A baixa qualidade e frequência da comunicação entre 
as equipes médicas de um hospital oncológico em Amsterdam 
foram os motivadores para a realização do estudo de Basta et 
al. (2016). A elaboração de relatórios, no prazo de 1 dia, por 
médicos especialistas e seu posterior encaminhamento aos 
médicos assistentes, responsáveis pelo acompanhamento 
direto dos pacientes oncológicos, subiu de 12,3% para 90,6% 
após a implantação dos conceitos LSS no fluxo de elaboração 
de relatórios médicos. Isso gerou um melhor acompanhamento 
do paciente em um menor tempo. 

Baril et al. (2016) descobriram ao longo do seu trabalho 
que um tipo diferente de assistência à saúde é possível. Uma 
assistência mais focada no paciente, com menos desperdício 
e custos, e melhores resultados médicos. A utilização de um 
instrumento de gerenciamento chamado Evento de Melhoria 
Rápida (também conhecido como evento Kaizen), atividade 
em grupo com duração média de 5 dias em que uma equipe 
identifica e melhora de forma significativa um processo, levou 
à diminuição do tempo de espera de pacientes onco-hemato-
lógicos para o início de seu tratamento. Os processos entre a 
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consulta e o tratamento quimioterápico foram otimizados após 
o rearranjo de todas as atividades envolvidas e realizadas por 
uma equipe multiprofissional.

Yadav e Desai (2016) realizaram uma revisão de litera-
tura dos artigos LSS ao longo de 14 anos, entre 2001 e 2014. 
Um total de 189 artigos de 58 revistas foram cuidadosamente 
revisados e, em seguida, tiveram seus dados organizados para 
produzir uma classificação em várias perspectivas, como ano 
de publicação, países, setor de aplicação, estrutura e tipo de 
pesquisa. Os setores de fabricação e de engenharia tiveram o 
maior percentual (42%) de artigos publicados em aplicações LSS, 
seguido pelo setor de serviços (32%) e serviços de saúde (18%). 
A mudança de paradigma das práticas LSS da fabricação para 
o serviço e os cuidados da saúde foram claramente observados 
na literatura. Vários estudos mostraram ganhos de práticas LSS 
em diversas áreas, entre elas, as instituições de saúde.

A revisão de literatura, conforme quadro abaixo, mostra 
que os princípios de Lean são aplicados com sucesso na saúde 
e ajuda as equipes hospitalares em todos os aspectos opera-
cionais a melhorar o serviço, reduzir custo, minimizar erros 
e melhorar a lucratividade (ABDALLAH, 2014).

Autor / Ano 
de publicação País Área hospitalar

Aplicada Metodologia

Gijo e Antony 
(2014) Índia Ambulatório geral

Mapa de fluxo de 
valor/ Diagrama 
causa e efeito

Bhat, Gijo e 
Jnanesh (2014) Índia Registro de infor-

mação em saúde

Mapa de fluxo 
de valor/ 
GEMBA/ Análise 
estatística
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Breslin, Hamilton 
e Paynter (2014) USA Internação

Mapa de fluxo de 
valor/ Diagrama 
de causa e efeito/ 
Evento Kaizen/ 
Brain storming

(Continuação)

Stanton et al. 
(2014) Austrália Emergência Mapa de fluxo de 

valor

Abdallah (2014) Jordânia Várias áreas 
hospitalares

Revisão 
bibliográfica

Matt et al. (2014) USA Serviço de 
otorrinolaringologia

Mapa de fluxo de 
valor

Martens et al. 
(2014)

Reino Unido, 
Alemanha, 

França
Emergência

DMAIC (Definir, 
medir, analisar, 
implementar, 
controlar)

Crane et al. (2014) USA Emergência Entropia

Bender et al. 
(2015) USA Centro cirúrgico

DMAIC (Definir, 
medir, analisar, 
implementar, 
controlar)

Dyas et al. (2015) USA Emergência

Mapa de fluxo de 
valor / Análise 
de custo-benefi-
cios / Planilhas 
de custos

Bertolaccini, Viti 
e Terzi (2015) Itália Centro cirúrgico

DMAIC (Definir, 
medir, analisar, 
implementar, 
controlar)

Lamm et al. (2015) USA Ambulatório de 
Quimioterapia

Mapa de fluxo 
de valor / Evento 
Kaizen

Beck e Gosik 
(2015) USA Internação 

pediátrica

Mapa de fluxo 
de valor/ Análise 
estatística
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Knapp et al. (2015) USA

Gerentes de quali-
dade hospitalar e 
gerentes de recursos 
humanos

Instrumento 
de avaliação 
de cultura 
organizacional

Chassin, Mayer e 
Nether (2015) USA

Higienização das 
mãos no ambiente 
hospitalar

DMAIC (Definir, 
medir, analisar, 
implementar, 
controlar)

(Continuação)

Chassin et al. 
(2015) USA

Higienização das 
mãos no ambiente 
hospitalar

DMAIC (Definir, 
medir, analisar, 
implementar, 
controlar)

Sanders e Karr 
(2015) USA Ambulatório de 

emergência

Evento Kaizen/ 
Brain storming/ 
A3/ GEMBA/ 
Diagrama SIPOC/ 
Mapa de Fluxo de 
Valor

Shah et al. (2016) USA Ambulatório de 
oncologia clínica

Diagrama de 
fluxo

Baril et al. (2016) Canadá
Ambulatório de 
hematologia e 
oncologia

Evento Kaizen

Basta et al. (2016) Holanda Ambulatório de 
Oncologia Clínica

DMAIC (Definir, 
medir, analisar, 
implementar, 
controlar)

Yadav e Desai 
(2016). USA Não especificado Revisão 

bibliográfica

Quadro 1 – Quadro comparativo de autores citados nessa  
revisão bibliográfica.
Fonte: Autoria própria (2017).

4 CONCLUSÃO

É inegável a necessidade de inovação na gestão da saúde 
frente a atual situação econômica e política mundial. Fazer 
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mais com menos tornou-se uma atitude obrigatória e complexa, 
visto que os custos dos serviços de saúde aumentaram 
expressivamente durante os anos assim como sua demanda. 
A insegurança na economia levou as pessoas a limitarem seus 
gastos e, consequentemente, migrarem dos serviços privados 
de saúde para o assistência pública.

Remodelar os fluxos de trabalho no âmbito hospitalar 
focando no paciente, tempo e valor é uma forma nova de buscar 
a redução dos custos e desperdícios, e melhorar o faturamento 
institucional. A metodologia lean six sigma aplicada na área da 
saúde, especificamente dentro de hospitais, demonstrou ser 
eficiente na otimização de processos. Analisar o fluxo de valor 
desses processos, assim como verificar o que agrega e o que 
não agrega valor no decorrer de uma tarefa, são pensamentos 
enxutos de gestão que levam em consideração a qualidade do 
tratamento e segurança do paciente.

Frases que demonstram receios iniciais como “hospital 
não é uma indústria” ou “pessoas não são máquinas” devem ser 
encaradas com naturalidade. Mudar a forma de gerir é mudar 
a forma de agir e pensar. Dessa forma, resistências pessoais 
são apenas obstáculos necessários e transitórios para o cres-
cimento de toda uma equipe motivada e engajada na proposta 
de melhoria contínua dos processos de trabalho. Empoderar-se 
das ferramentas lean durante todas as fases de um processo 
de melhoria contínua, assim como o envolvimento de outras 
áreas e de uma equipe multiprofissional, são ações que quebram 
paradigmas e levam a melhores resultados e a uma sustentabi-
lidade nas implantações propostas.

Verificou-se a utilizaçao do lean six sigma nas mais 
diversas atividades do ambiente hospitalar, indo do atendi-
mento inicial ambulatorial até aos complexos procedimentos 
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realizados em um centro cirúrgico. Otimizar o tempo gasto nos 
processos foi objetivo percebido em todos os artigos analisados. 
Os desafios de romper culturas assistenciais conservadoras 
foram amenizados ao traçar objetivos claros e bem definidos.

Assim, o pensamento enxuto e toda a nova forma 
de pensamento atrelada a ele o faz extrapolar os limites da 
manufatura e tornar-se uma estratégia de gestão voltada para 
a análise e melhoria dos processos. Com base na revisão de lite-
ratura, não foram encontradas restrições para a aplicação dos 
conceitos lean nas mais diversas áreas do ambiente hospitalar.
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RESUMO

As instituições de saúde atualmente geram um grande volume 
de dados que, impulsionado pelo constante avanço tecnoló-
gico, aumenta gradativamente. Torna-se um imenso desafio 
armazenar e gerir toda informação produzida. Nos centros 
de diagnóstico por imagem (CDI), onde um simples estudo 
tomográfico de tórax é capaz de produzir milhares de imagens, 
esse problema fica ainda mais evidente. A Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) é responsável pelo gerencia-
mento de uma rede, em expansão, que atualmente conta com 
39 hospitais universitários e possui uma enorme capacidade 
de realização de exames de diagnóstico por imagem. Dada a 
missão da Ebserh de prestar atenção à saúde de excelência e 
fornecer um cenário de prática adequado ao ensino e à pesquisa, 
os dados gerados por essa rede passam a ter uma demanda 
heterogênea de uso, envolvendo: pacientes, profissionais, 
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docentes e discentes. O modelo de gerenciamento de imagens 
médicas amplamente conhecido nos CDI é o Picture Archiving and 
Communication System (PACS), que tende a manter um modelo de 
armazenamento local, o que limita o potencial de uma rede de 
hospitais universitários. Para a Ebserh, a adoção de um modelo 
de arquivamento e compartilhamento de imagens médicas 
que seja capaz de conectar profissionais, centralizar decisões 
e proporcionar uma base de sustentação para várias inovações 
em tecnologia de informação e comunicação (TIC) para saúde é 
um passo estratégico.

Palavras-chave: Cloud Computing. PACS. Teleradiology.
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1 INTRODUÇÃO

É enorme a quantidade de informação produzida no 
mundo hoje. A interação de pessoas com dispositivos eletrônicos 
gera dados constantemente, seja uma selfie, um comentário, 
informações sobre trânsito, clima, lugares, entre outros. 
As informações produzidas podem ainda ser compartilhadas 
e difundidas gerando mais dados. Pode se dizer que todas as 
pessoas conectadas à internet são produtoras de conteúdo.

Surge uma preocupação comum aos usuários da 
internet: como guardar toda essa informação produzida, poder 
acessá-la e compartilhá-la de maneira fácil e rápida sempre 
que desejável? É fácil perceber que o investimento direto em 
equipamentos com maior capacidade de armazenamento como 
um celular novo, por exemplo, é uma saída dispendiosa e com 
resultado limitado, uma vez que mais conteúdo será produzido 
demandando mais espaço em breve.

Serviços de computação em nuvem surgem como solução 
ao gerenciamento de dados e passam a integrar o cotidiano 
das pessoas permitindo tarefas como: recuperar uma foto de 
dois anos atrás, importar uma agenda de contatos para um 
novo dispositivo, pesquisar histórico de conversas, assistir 
um filme ou escutar uma música de forma continuada em 
diferentes equipamentos. Contudo, apesar de toda conectivi-
dade presente no cotidiano das pessoas, quando observamos 
o compartilhamento da informação como ferramenta de 
melhora nos serviços prestados à população, sobretudo na área 
de diagnóstico por imagem, chegamos à conclusão que existe 
um longo caminho a ser trilhado.

Pacientes que perdem seus exames, serviços que não 
conseguem disponibilizar os dados por longos períodos, 



PACS EM NUVEM: 
UM PASSO ESTRATÉGICO PARA A REDE DE HOSPITAIS 

UNIVERSITÁRIOS, GERIDA PELA EBSERH

Ricardo Fernando Arrais 
Edwar Barbosa Couto 64

médicos que não conseguem acessar exames fora de suas 
unidades de trabalho, pessoas que se deslocam grandes distân-
cias para retirar um resultado. Essas são situações comuns 
que têm forte impacto na qualidade e nos custos dos serviços 
prestados pelos CDI. Assim, o acesso fácil, rápido e onipresente 
proporcionado pela computação em nuvem pode contribuir 
para mudar essa realidade.

2 CETIC.BR

O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação (CETIC.BR) em sua pesquisa TIC 
Saúde 2015, realizada de 2014 a 2015, entrevistou médicos, 
enfermeiros e gestores de instituições de saúde públicas 
e privadas no Brasil; traçou um panorama da disponibilidade, 
do uso e do compartilhamento da informação nos serviços 
de saúde. Assim, podemos observar a situação dos CDI, como 
mostram os dados a seguir (CETIC, 2017):

• 78% dos estabelecimentos de saúde conectados à internet 
possuem dados cadastrais, disponíveis eletronicamente, 
dos pacientes, contudo apenas 20% possuem imagens 
radiológicas; se considerarmos somente o setor público, esse 
número cai para 14%.

• 24% dos estabelecimentos possuem recursos de envio e rece-
bimento de imagens disponíveis em seus sistemas; no setor 
público, o número é 16%.



PACS EM NUVEM: 
UM PASSO ESTRATÉGICO PARA A REDE DE HOSPITAIS 

UNIVERSITÁRIOS, GERIDA PELA EBSERH

Ricardo Fernando Arrais 
Edwar Barbosa Couto 65

• Somente 8% dos médicos entrevistados são capazes de 
enviar ou receber resultados de exames de imagem de seus 
pacientes para outros estabelecimentos; 91% afirmam não 
ter essa tecnologia disponível e apenas 1% alega possuir 
o recurso e não utilizar.

• Apenas 32% dos estabelecimentos privados e 17% dos públicos 
oferecem algum tipo de visualização de resultados de exames 
via internet a seus pacientes.

A situação no setor público é a mais preocupante, pois, 
mesmo considerando um ambiente favorável onde médicos 
tenham acesso a um sistema de informação implementado, 
somente 33% tem acesso às imagens dos exames radiológicos, 
número muito inferior ao privado, que alcança 79%, nesse 
cenário, segundo a mesma pesquisa.

A Cetic.br também realizou um levantamento sobre as 
barreiras encontradas pelos estabelecimentos quanto ao uso 
e à implementação de sistemas eletrônicos de tecnologia da 
informação (TI). No setor público, 86% apontaram a falta de 
investimento em TI uma barreira e 81% destacam ainda a falta 
de prioridade por parte das políticas públicas governamentais.

3 EBSERH

Desde 2010, por meio do Programa Nacional de 
Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais 
(Rehuf), criado pelo Decreto nº 7.082, foram adotadas 
medidas que contemplam a reestruturação física 

http://www.ebserh.gov.br/documents/14003/2056049/HISTORIA_Decreto+7082_2010.pdf/c725d42f-7ab7-4d0d-8e4a-c541253b5ac1
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e tecnológica das unidades, com a modernização do 
parque tecnológico; a revisão do financiamento da rede, 
com aumento progressivo do orçamento destinado 
às instituições; a melhoria dos processos de gestão; 
a recuperação do quadro de recursos humanos dos 
hospitais e o aprimoramento das atividades hospi-
talares vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão, 
bem como à assistência à saúde. Com a finalidade de 
dar prosseguimento ao processo de recuperação dos 
hospitais universitários federais, foi criada, em 2011, 
por meio da Lei nº 12.550, a Ebserh, uma empresa 
pública vinculada ao Ministério da Educação. Com 
isso, a empresa passa a ser o órgão do MEC responsável 
pela gestão do Programa de Reestruturação e que, por 
meio de contrato firmado com as universidades federais 
que assim optarem, atuará no sentido de modernizar 
a gestão dos hospitais universitários federais, preser-
vando e reforçando o papel estratégico desempenhado 
por essas unidades de centros de formação de profis-
sionais na área da saúde e de prestação de assistência 
à saúde da população integralmente no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). (EBSERH, 2017).

Atualmente, a Ebserh é responsável pela gestão de 39 
hospitais universitários distribuídos por vários estados da 
união, formando a maior rede de hospitais do país, como 
mostra a Figura 1.

http://www.ebserh.gov.br/documents/14003/2056049/HISTORIA_Lei+12550.pdf/2d080ba3-f1a9-499f-93d1-197bf141e78b
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Figura 1 – Mapa Hospitais Federais (EBSERH, 2017).
Fonte: <www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/apresentacao1>.  
Acesso em: 9 ago. 2018.

Com a missão de aprimorar a gestão dos Hospitais 
Universitários Federais, prestar atenção à saúde de excelência e 
fornecer um cenário de prática adequado ao ensino e à pesquisa 
para docente e discentes (EBSERH, 2017), a Ebserh apresentou 
seu mapa estratégico para o período 2017-2021 (Figura 2) 
(EBSERH, 2017). Fica evidente a preocupação da instituição 
em implementar soluções de tecnologia da informação que 
proporcionem uma melhora na qualidade da atenção à saúde 
e das condições dos HU como um cenário de ensino e pesquisa.

É necessário considerar que a rede de Hospitais 
Universitários contratualizados com a instituição possui 
caráter heterogêneo. Cada entidade dessa rede encontra-se 
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em um estágio de maturação singular e possui demandas 
tecnológicas próprias.

A escolha de modelos sustentáveis, escaláveis e que 
possam atender às necessidades de uma rede passa a ser uma 
decisão estratégica para Ebserh. Nesse contexto, estão os 
centros de diagnóstico por imagem dos HU, cada um com uma 
infraestrutura própria e necessidades específicas.

Considerando o volume de informação produzida pelos 
CDI, fica clara a necessidade de uma política de gerenciamento 
e distribuição dessa informação, alinhada com a política da 
instituição de promover a saúde, o ensino e a pesquisa.



Figura 2 – Mapa Estratégico Ebserh 2017-2021 (EBSERH, 2017).
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Fonte: <www.ebserh.gov.br/pt/web/portal-ebserh/
mapa-estrategico>. Acesso em: 9 ago. 2018.

4 METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, com o 
objetivo de buscar experiências bem-sucedidas e estudos que 
explorassem o uso da computação em nuvem como ferramenta 
de inovação nas tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
em saúde, sobretudo nos centros de diagnóstico por imagem.

Foram utilizadas para a pesquisa as bases de dados: 
LILACS, SCOPUS, SCIELO, MEDLINE, EMBASE. A pesquisa foi 
executada entre outubro e novembro de 2017 empregando como 
descritores: Cloud Computing, PACS, Teleradiology.

Os descritores foram associados conforme desfechos de 
interesse, sendo selecionados artigos a partir de 2010, publi-
cados em português, espanhol e inglês. Os artigos escolhidos 
deveriam atender também aos seguintes critérios de inclusão:

• Aplicabilidade do estudo no contexto de uma rede de hospi-
tais universitários.

• Estar em consonância com políticas de segurança de dados.

• Apresentar impacto na melhoria do serviço prestado pelos 
centros de diagnóstico por imagem.

Concomitantemente ao material selecionado nas bases 
de dados citadas, utilizou-se como apoio normas, manuais 
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técnicos e dados de organizações com íntima ligação com o 
tema proposto, tais como: HIMSS, WHO, CETIC, Ebserh.

5 MODELO VIGENTE (PACS)

As instituições de saúde em todo o mundo adotaram os 
sistemas de arquivamento e comunicação de imagens (PACS) utili-
zando o padrão Digital Imaging Communication in Medicine (DICOM) 
para troca de dados (SILVA et al, 2013). 

O PACS é uma tecnologia avançada, sendo usada clini-
camente em todos os setores de prestadores de cuidados de 
saúde, e sua contribuição para a prática médica, revolucio-
nária para um melhor atendimento ao paciente não pode ser 
subestimada (HUANG, 2011).

O número de imagens médicas está aumentando, bem 
como a necessidade de recuperação e replicação dessas imagens, 
superando a infraestrutura relacionada aos serviços de saúde 
(YANG et al , 2015). 

Os PACS atuais são incapazes de fornecer serviços que 
atendam às necessidades de conectividade e troca de informa-
ções. A Figura 3 mostra um modelo tradicional de arquivamento 
de imagens médicas.

À medida que o PACS está fundido à era da informática 
de imagem, seu papel dominante está sendo deslocado de 
uma posição de tecnologia pioneira para se tornar a pedra 
fundamental para nutrir o conceito de registros eletrônicos 
de pacientes com distribuição de imagem, o que seria a próxima 
onda de avanço na prestação de cuidados de saúde usando as 
TIC (tecnologia de informação e comunicação) (HUANG, 2011).
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Figura 3 – Arquitetura de um sistema PACS com Gateway de Internet  
e Servidores de Backup.
Fonte: Autoria própria (2017).

6 COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
– O PRÓXIMO PASSO

Os ambientes de trabalho colaborativo aumentaram 
muito nos cuidados à saúde na última década. Essa tendência 
mudou os procedimentos nas instituições, uma vez que o inter-
câmbio de dados médicos entre centros de promoção da saúde 
tornou-se comum em várias modalidades.

O atendimento qualificado ao paciente requer acesso 
eficiente a todas as informações relevantes. Apesar do estado 
avançado da tecnologia, as instituições de saúde ainda não 
perceberam todo o potencial dos sistemas informatizados 
para reduzir erros médicos, bem como melhorar a eficiência 
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e qualidade geral dos cuidados clínicos. Fazer isso exige uma 
estrutura para o compartilhamento de informações que atenda 
às necessidades dos prestadores de serviço, dos pacientes e das 
instituições que compõem os sistemas de saúde (IHE, 2017).

A telerradiologia é uma das áreas cooperativas mais 
importantes em medicina. É um subconjunto da telemedicina, 
usado principalmente quando os centros médicos não possuem 
especialistas de determinadas áreas, e faz uso de serviços 
terceirizados, incluindo relatórios de exames. Em alguns casos, 
existem clínicas rurais, hospitais comunitários ou pequenos 
centros que dispõem de técnicos e dispositivos de aquisição 
para realizar exames de modalidades específicas, como tomo-
grafia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (MR). 
No entanto, esses centros não têm mão de obra especializada 
suficiente para interpretar todos esses exames. Além disso, 
a disponibilidade de telerradiologia facilita a obtenção de 
uma segunda opinião, que em alguns casos pode ser muito 
importante. Outro aspecto significativo é a redução do tempo 
de ciclo de leitura de um exame desde sua aquisição até o 
relatório concluído. Contudo, a comunicação em um domínio 
mais amplo de instituições médicas independentes não está 
bem padronizada (SILVA et al , 2013).

A computação em nuvem é amplamente utilizada para 
compartilhar arquivos pela internet e permitir que os usuários 
se comuniquem usando infraestruturas externas. Existe um 
grande interesse na indústria de TI na migração de serviços 
para plataformas de nuvem na internet (HAJJAT et al , 2010).

A tendência atual é incluir vários dispositivos inteli-
gentes, como smartphones e tablets, na configuração de sistemas 
hospitalares (YANG et al , 2015). Existem inúmeras interfaces 
para muitos sistemas diferentes, o que torna um desafio 
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facilitar a comunicação entre os vários subsistemas, permitindo 
o compartilhamento de informações médicas não só entre dife-
rentes departamentos, mas também entre diferentes hospitais. 
Por essa razão, a troca de informações médicas por meio de 
ambientes baseados em nuvem obtém interesse substancial 
(WANG et al., 2010; WANG; CHEN; HUANG, 2011).

Ambientes baseados em nuvem são uma nova maneira de 
fornecer recursos e serviços de computação. Eles têm grande 
potencial para melhorar a gestão e os cuidados, além de bene-
ficiar a pesquisa e impulsionar a tecnologia da informação 
e comunicação na saúde. Assim, a adoção da computação em 
nuvem traz oportunidades de melhorias no gerenciamento, 
segurança, tecnologia e nas políticas éticas e legais no uso de 
dados, tais como (KUO, 2011):

• menor custo de implantação na infraestrutura de TI; 

• recursos sob demanda;

• custos atrelados ao uso;

• redução dos custos de manutenção da estrutura de TI; 

• escalabilidade e flexibilidade da estrutura; 

• avanço nas políticas de “greencomputing”;

• mais recursos para proteção dos dados;

• fortalecimento da resiliência dos dados;
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• criação de diretrizes e tecnologias, permitindo a construção 
de plataformas confiáveis;

• fomento de políticas governamentais para proteção de dados 
e privacidade;

• compromissos do provedor para proteger os dados e a priva-
cidade do cliente.

Muitos gerentes e especialistas acreditam que a adoção 
de serviços em nuvem pode melhorar os serviços de saúde, 
beneficiar a pesquisa e mudar a face da tecnologia da infor-
mação em saúde (KUO, 2011). A Figura 4 propõe um modelo 
baseado em nuvem, capaz de amplificar as funcionalidades dos 
PACS tradicionais, entregando a um número maior de usuários 
recursos os quais antes eram limitados ou inexistentes.
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Figura 4 – Arquitetura de um sistema PACS integrado à nuvem.
Fonte: Autoria própria (2017).

Plataformas em nuvem surgem como alternativa de 
acesso a aplicações e dados com infraestrutura mínima dentro 
das instituições médicas (RIMAL; CHOI; LUMB, 2009). Os centros 
de dados locais são caros para os centros de saúde e a compu-
tação em nuvem também terceiriza essas responsabilidades. 
De fato, o mercado está mudando e existem novos paradigmas 
para implantar aplicativos e armazenar informações, as quais 
estão sempre disponíveis na internet. Desse modo, acredita-se 
que soluções médicas também adotarão esses novos modelos 
para melhorar seus processos de negócios (SILVA et al., 2013).  
É flagrante a necessidade de adoção de um plano de gestão das 
imagens para instituições multicêntricas. 

A estratégia de gerenciamento de imagens é um 
roteiro com governança que define a abordagem, os serviços 
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suportados, os formatos de dados e os métodos de aquisição, 
fornecendo uma infraestrutura subjacente para armazenar, 
indexar e acessar as imagens quando e onde elas são neces-
sárias (BRONKALLA, 2016). Os modelos de governança variam 
entre as organizações com base em seu tamanho, distribuição 
geográfica, armazenamento atual de imagens, tecnologia de 
distribuição e amplitude das especialidades praticadas nas 
instalações (ROTH; LANNUM; JOSEPH, 2016).

7 CONCLUSÃO

No mundo conectado, o gerenciamento de dados passa 
a integrar o cotidiano das pessoas, estando presente em ativi-
dades corriqueiras e sendo idealmente centrado e disponível 
ao próprio usuário. Contudo, quando analisamos o cenário dos 
serviços prestados em saúde, principalmente o setor público, 
observamos a carência de políticas direcionadas às Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC).

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem 
como missão aprimorar a gestão dos Hospitais Universitários 
Federais, disponibilizar atenção à saúde de excelência e fornecer 
um cenário de prática adequado ao ensino e à pesquisa.  
Ela assume essa responsabilidade através do seu plano estraté-
gico 2017-2021, o qual consiste em programar soluções de TIC 
para a gestão de sua rede.

Os Centros de Diagnóstico por Imagem dos Hospitais 
Universitários necessitam de atenção especial devido ao volume 
de dados produzido, bem como pela diversidade do seu uso. 
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Esses dados devem ser disponibilizados de maneiras distintas 
aos profissionais, pacientes, docentes e discentes.

Dessa forma, a adoção de uma política de gerenciamento 
das imagens médicas adequada à Ebserh proporcionará uma 
estrutura mais homogênea de recursos aos CDI de suas unidades, 
centralizando decisões, implementando recursos sustentáveis 
e escaláveis e atendendo às necessidades da rede de HU.

Reitera-se, assim, que o conceito de PACS em nuvem repre-
senta um passo estratégico no gerenciamento de imagens médicas 
para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, sendo funda-
mental a adoção de medidas que viabilizem sua implantação.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 
DE ENFERMAGEM NA REDE EBSERH

Eliseu da Costa Campos

RESUMO

A EBSERH foi criada com o objetivo de administrar os hospitais 
universitários federais de todo o Brasil. Um de seus grandes 
desafios é aplicar o conceito de rede de hospitais em um país 
caracterizado pelas diferenças culturais. De fato, através da 
Resolução 358/2009, o COFEN determina a implantação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como 
incumbência privativa do enfermeiro e ressalta a sua impor-
tância e obrigatoriedade. Mas há uma complexa problemática 
que consiste na necessidade de normatizar, padronizar e 
implementar efetivamente a SAE nos hospitais de rede. Existem 
dificuldades na aplicação do Processo de Enfermagem (PE) que 
devem ser compreendidas e superadas. Assim, este estudo está 
direcionado a melhor compreender a realidade do trabalho do 
enfermeiro de cada hospital da rede, sendo enviados questioná-
rios estruturados com 10 questões, das quais 2 são abertas, em 
que o profissional poderá dar sugestões em relação à implemen-
tação do PE. Após essa avaliação, será formulada uma proposta 
de implementação para a SAE através do PE. A metodologia 
deste estudo é de natureza quanti/qualitativo transversal.  
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Quanto aos resultados esperados, tem-se uma proposta de 
atualização do conhecimento dos profissionais, utilizando 
meios eletrônicos, aplicativos e sistemas integrados, de 
maneira a conscientizar o profissional sobre a importância do 
PE e facilitar sua aplicação, reduzindo o volume de impressos 
e padronizando as ações de enfermagem. Conclui-se que a 
difusão do conhecimento, a formação profissional continuada 
e as novas tecnologias podem proporcionar uma assistência de 
qualidade, trazendo benefícios ao cliente, de modo a valorizar 
a enfermagem e beneficiar a EBSERH na prestação de serviços 
de excelência aos usuários do SUS, assim como na formação de 
pessoal altamente qualificado no âmbito dos hospitais univer-
sitários geridos pela EBSERH. 

Palavras chave: Processo de Enfermagem. Legislação de 
Enfermagem. Cuidados de Enfermagem. Planejamento de 
Assistência ao Paciente.
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1 INTRODUÇÃO

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) é 
uma empresa pública de direito privado, criada pela Lei Federal 
nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, com estatuto social apro-
vado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011.

A EBSERH presta serviços de assistência médico-hospi-
talares e ambulatoriais e de apoio diagnóstico e terapêutico 
à comunidade. Tendo como eixo a assistência à saúde, e por 
gerir hospitais universitários, a EBSERH contribui para o ensino, 
a pesquisa e a extensão. Ela auxilia no processo de ensino-apren-
dizagem e na formação de pessoas no campo da saúde pública, 
em contexto de instituições públicas federais de ensino ou 
congêneres, observando os termos do art. 207 da Constituição 
Federal, respeitando a autonomia universitária (BRASIL, 2011).

As atividades de prestação de serviços de assistência 
à saúde estão integralizadas e obedecem exclusivamente ao 
modelo de assistência pertencente ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). Atualmente, a EBSERH congrega e administra 39 hospitais 
federais, além de possuir aproximadamente 30 mil funcionários 
contratados por concurso público, que prestam serviços de 
média e alta complexidade à população. (EBSERH, 2017)

Cabe rememorar que, com a promulgação da Constituição 
de 1988 e a Lei 8080, o SUS passou a ser um sistema de saúde 
inclusivo, que estabelece a saúde como um direito prioritário 
e gratuito à população. (ALONSO; HEDLER; CASTILHO, 2010). 
Sendo assim, o SUS é baseado na descentralização e na munici-
palização dos serviços, incluindo instituições de saúde estaduais 
e federais. Dentre as instituições federais, estão os hospitais 
universitários (HUs), geridos pelas universidades federais 
(UFs). Os HUs integram a estrutura do SUS fornecendo serviços 
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de saúde, formando recursos humanos em nível de graduação, 
pós-graduação stricto e lato sensu, através dos programas 
de mestrado e doutorado que os utilizam como campo para 
realização de pesquisas científicas. Ademais, contribuem ainda 
na formação dos residentes em saúde, médicos e multiprofissio-
nais, além de prestarem diversos serviços à comunidade através 
da extensão universitária.

Diante da complexidade das tarefas dos HUs, o Governo 
Federal criou a EBSERH, empresa pública com a proposta de 
reestruturar e gerenciar os hospitais universitários federais 
(HUFs) que decidiram aderir a essa empresa. Tradicionalmente, 
os serviços de saúde eram geridos por fundações e autar-
quias que dependiam de repasses financeiros e recorriam 
à terceirização da força de trabalho, promovendo um vínculo 
empregatício precário e submetendo a saúde a interesses polí-
ticos e financeiros (EBSERH, 2017). Portanto, foi a primeira vez 
no Brasil que uma empresa pública foi criada para administrar 
e prestar serviços assistenciais em saúde. 

Como missão, a EBSERH tem o desafio de aprimorar a 
gestão dos Hospitais Universitários Federais e unidades congê-
neres, prestando atenção à saúde de excelência e fornecendo 
um cenário adequado ao ensino e pesquisa para docentes 
e discentes. Apesar de procurar a excelência da assistência 
da saúde para a população, não se perdem os valores do 
ensino, pesquisa e extensão, sendo uma empresa vinculada ao 
Ministério da Educação (EBSERH, 2017).

Todo ser humano fará uso dos serviços de saúde em algum 
momento da vida. A morte é o evento final de um processo 
biológico no qual o adoecimento é parte natural. Na Abadia 
de Rouen, atualmente um hospital universitário francês, já 
constava, no século XVII, a máxima: “o modo com que uma 
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sociedade trata seus doentes mede o grau de civilidade dessa 
sociedade”. Ou seja, se a doença, o sofrimento e a morte são para 
todos, então, a maneira como os vivos e os saudáveis tratam os 
enfermos reflete os valores de uma sociedade (ALONSO, 2010).

Nesse contexto, a assistência à saúde tornou-se um 
enorme e complexo investimento de recursos humanos, 
materiais e tecnológicos. Um grande complexo industrial atua 
sobre o indivíduo enfermo, também sobre o próprio ambiente 
construído e habitado pelo homem (GADELHA, 2003).

Eticamente, a saúde é um direito e representa custos, 
investimentos e retornos financeiros, necessitando tanto de 
profissionais qualificados para o atendimento ao enfermo 
como também para a produção, estoque, armazenamento e 
distribuição de insumos e produtos. Alguns autores discursam 
sobre o tamanho da “indústria da saúde”, estimando que uma 
cadeia produtiva da assistência à saúde (estabelecimentos de 
saúde, laboratórios farmacêuticos, formação de mão de obra 
qualificada, entre outros) responda por algo entre 8 a 15% do 
PIB de um país industrializado (PORTUGAL, 2010) e, no Brasil, 
algo em torno de 6% do PIB (ANDREAZZI; KORNIS, 2008). 

O tamanho do setor da saúde fica evidente quando se 
considera o número de registros nos conselhos profissionais 
da área, como os de medicina, enfermagem, fisioterapia, 
farmácia, odontologia, psicologia, entre outros que, atual-
mente, no Brasil, tem uma população superior a 5 milhões 
de pessoas, sem contar os empregos não-especializados e 
informais (VIANA; ELIAS, 2007).

O Brasil promove a assistência à saúde por meio de um 
sistema gerido pelo Estado, que deve garantir atenção à saúde 
para todos os cidadãos brasileiros. Na prática, o doente pode 
ser assistido por serviços de caráter “particular”, por “planos 
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de saúde” ou pelo “sistema público de saúde”. Neste último 
modelo, o Estado arrecada impostos de todos os cidadãos para 
a gestão de serviços de saúde (VIANA; ELIAS, 2007).

A grande diferença entre a iniciativa privada e a gestão 
estatal consiste na criação de reserva financeira. As estruturas 
estatais como autarquias e fundações recebem a dotação orça-
mentária anual, terminando o ano fiscal no zero ou no negativo 
(PALHARES, 1999) até que o Estado novamente direcione verbas. 

Existe uma outra forma de organização estatal para 
a obtenção de reservas financeiras, denominada empresa 
pública. A empresa pública é uma entidade onde o lucro não 
é uma finalidade, mas um meio de o Estado obter continua-
mente verbas para investimento e reinvestimento (BASTOS, 
1995). No Brasil, a empresa pública tem se caracterizado como 
ferramenta do Estado em atividades estratégicas, de segu-
rança nacional, energia, comunicações, pesquisas científicas, 
correios, saneamento, telefonia pública, agências bancárias, 
entre outras (PALHARES, 2014). O atendimento à saúde se 
encaixa nesses quesitos, pois exige investimentos em ciência 
e tecnologia, planejamento e construção de infraestrutura 
para atender à população.

Devido a suas características de atendimento ao público, 
formação de recursos humanos, pesquisas e procedimentos 
de alta complexidade, os HUs são grandes consumidores de 
recursos financeiros. O montante neles aplicado é considerável 
e, ainda assim, é insuficiente para cobrir as despesas, as quais 
não raramente ultrapassam o teto de repasses do SUS, de forma 
que se atende a muito mais pacientes do que efetivamente são 
pactuados. A presença de uma empresa pública não exclui 
a manutenção de fundações e autarquias, mas pode auxiliar 
na atuação em setores mais complexos. 
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Os hospitais universitários estão distribuídos por todas 
as regiões do país e, por isso, são heterogêneos, o que deve ser 
levado em conta no delineamento organizacional. A criação da 
EBSERH representa uma proposta de mudança do paradigma 
da administração do SUS. Conforme Alonso, Hedler e Castilho 
(2010), todos os processos de mudança, principalmente quando 
significam quebra de paradigmas dessa magnitude, criam, em 
um primeiro momento, ações de resistência que pretendem 
manter a zona de conforto já conhecida.

Atualmente, a EBSERH conta com aproximadamente 
30 mil servidores públicos, contratados por concurso público, 
atendendo nas mais diversas áreas da saúde. Efetivamente, ela 
possui em seus quadros funcionais cerca de 4.187 enfermeiros. 
Essa grandeza traz desafios continentais, no sentido de garantir 
uma assistência de qualidade à população, sem abandonar 
a formação acadêmica e a promoção do ensino, pesquisa 
e extensão, princípios norteadores da existência dos HUs. 

Nesse contexto, a enfermagem exerce um fator primor-
dial nas ações de saúde por ser a maior força de trabalho em 
números totais, prestando assistência direta aos pacientes, 24hs 
por dia, 7 dias por semana, de maneira ininterrupta.

Para proporcionar um atendimento com qualidade na 
assistência em todos os HUs, trazendo o conceito de “Rede 
Hospitalar”, muitos desafios devem ser enfrentados e supe-
rados. A pluralidade da formação acadêmica dos profissionais 
e a variedade cultural das regiões do Brasil trazem a neces-
sidade de uma enfermagem sistematizada em toda a rede. 
Torna-se necessário, para isso, estabelecer padrões de assis-
tência através de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), 
normas e inovações tecnológicas que observem a legislação 
vigente e norteiem a assistência.
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A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é 
um processo que organiza e rege o trabalho profissional do 
enfermeiro, tornando possível a operacionalização do Processo 
de Enfermagem (PE). Existem diversas formas de sistematizar 
(organizar/ordenar) a assistência para torná-la segura, por 
exemplo: criação de protocolos; escalas de funcionários; fluxos 
de serviços; e o processo de enfermagem (COREN, 2015).

Os conceitos de PE e SAE têm sido confundidos, mas é essen-
cial compreender a diferença entre eles e ter clareza ao utilizar 
essas ferramentas. Ambos são importantes para a garantia de  
uma assistência com qualidade e segurança (WALL, 2014).

A SAE é considerada uma ferramenta que favorece a 
prática assistencial com base no conhecimento, no pensa-
mento e na tomada de decisão clínica baseada em evidências 
científicas, obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos 
e objetivos do indivíduo, da família e da comunidade (ROZA, 
2005). A SAE é uma metodologia científica que vem sendo cada 
vez mais aplicada na prática assistencial, conferindo segurança 
aos pacientes, melhora na qualidade da assistência e autonomia 
aos profissionais de enfermagem.

Por sua vez, o PE é uma ferramenta metodológica utilizada 
para tornar a assistência de enfermagem sistemática, organi-
zada em fases, com o objetivo de orientar o cuidado profissional 
de enfermagem e promover a qualidade no cuidado prestado 
(COREN, 2015). A utilização desta ferramenta possibilita a 
documentação dos dados relacionada às etapas do processo, 
favorecendo a visibilidade das ações de enfermagem e, conse-
quentemente, da sua relevância na sociedade (COFEN, 2016).

No cenário econômico de globalização e novas políticas 
públicas de saúde, gera-se a necessidade de uma reorganização 
da assistência, que permita a troca de informações fidedignas, 
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a avaliação e o acompanhamento da qualidade dos serviços 
prestados à população, de maneira contínua. Desse modo, 
a implementação da SAE é fundamental, pois promove melho-
rias na qualidade da assistência de enfermagem, possibilitando 
respostas positivas para o paciente e respaldo para a equipe de 
enfermagem (TANNURE, 2011).

Os primeiros registros de organização do conhecimento 
na enfermagem datam da década de 1950, quando surgiram os 
modelos teóricos dessa área. No entanto, foi a partir do surgi-
mento da teoria das Necessidade Humanas Básicas, desenvolvida 
pela enfermeira brasileira Wanda Aguiar Horta no final da década 
de 1960, que a atenção dos enfermeiros no Brasil começou a ser 
direcionada para a SAE. Com os trabalhos de Horta, enfatizou-se 
o planejamento da assistência (SOUZA et al., 2008).

Outro grande marco teórico da enfermagem nasce com 
Florence Nightingale, que defendia a ideia de a enfermagem 
ser uma ciência baseada em conhecimentos distintos da 
medicina. Ela definiu os direcionamentos em que a profissão 
deveria basear-se, construindo uma percepção de enfermagem 
direcionada às pessoas, às condições em que elas viviam e em 
como o ambiente atuaria sobre a saúde delas (FONTANA, 2006). 
Florence pensava uma profissão embasada em reflexões e ques-
tionamentos, firmada em um arcabouço de conhecimentos 
científicos específicos. 

A busca do fortalecimento da prática de enfermagem 
tem motivado os enfermeiros a estudarem e desenvolverem 
teorias de enfermagem como uma maneira de sistematizar 
a assistência prestada à população, otimizando as relações 
humanas (ARAÚJO; OLIVEIRA; FERNANDES, 2005). Isso produz 
amadurecimento profissional e consolida a enfermagem cada 
vez mais como ciência (MOREIRA et al , 2008).
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Nesse contexto, o desenvolvimento de teorias de enfer-
magem permite estruturar e organizar o conhecimento de 
enfermagem. Proporciona também um meio sistemático de 
coletar dados, explicar e prever a prática racional e embasada 
na literatura. Dessa maneira, tal desenvolvimento direciona 
metas e resultados, proporcionando uma prática de enfer-
magem coordenada e menos fragmentada (MCEWEN, 2009). 
Sendo assim, o enfermeiro deve ter suas ações baseadas 
em fatores biológicos, sociais, espirituais e psíquicos do ser 
humano, identificando as necessidades apresentadas pelo 
indivíduo, pela família ou pela comunidade.

A implantação das teorias de enfermagem na prática tem 
sido uma constante, sobretudo após a divulgação da Resolução 
272/2002 do COFEN, atualmente substituída pela Resolução 
358/2009. Esta última determina que a implantação da SAE 
seja uma incumbência privativa do enfermeiro e ressalta a 
importância e a obrigatoriedade da sua implantação. Tal fato 
provocou a necessidade de conhecimento das teorias de enfer-
magem entre profissionais e estudantes. 

A resolução apresenta o método científico a ser utilizado 
para a sistematização da assistência de enfermagem. Esse 
método é denominado processo de enfermagem (PE), o qual favo-
rece a prestação do cuidado de maneira organizada. A teoria de 
enfermagem é implementada na prática por meio desse método 
científico, que determina etapas previamente estabelecidas.
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2 FASES DO PE

O Processo de Enfermagem no Brasil foi introduzido 
por Wanda de Aguiar Horta, na década de 70. Ela se embasou 
na teoria da motivação humana, desenvolvida por Abraham 
Maslow e João Mohana, para elaborar a Teoria das Necessidades 
Humanas Básicas (NHB). A partir disso, propôs para enfermeiras 
brasileiras uma assistência de enfermagem sistematizada que 
fez surgir no Brasil uma nova visão de organização das ações 
nessa área da saúde. Isso tem promovido uma grande evolução 
profissional, consolidando a enfermagem cada vez mais como 
ciência (MOREIRA et al , 2008).

As fases do PE são descritas separadamente e em ordem 
sequencial, mas as etapas são inter-relacionadas, uma depen-
dente da outra. Ademais, essas etapas se sobrepõem, dado que 
o PE é contínuo.

O PE se organiza em 5 etapas. São elas: Coleta de Dados 
de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem); Diagnóstico de 
Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação; 
e Avaliação de Enfermagem (COFEN, 2009).

2.1 Histórico de Enfermagem 
(HE) ou coleta de dados

Os dados referentes ao estado de saúde do paciente são 
investigados de maneira direta ou indireta, sendo que dados 
diretos são aqueles coletados diretamente do paciente, por meio 
da anamnese e exame físico. Os dados indiretos são aqueles 
obtidos por meio de outras fontes, como familiares ou amigos, 
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prontuários, registros de outros profissionais da equipe multi-
profissional, resultados de exames laboratoriais, entre outras. 

Os dados são classificados em duas categorias: objetivos 
(o que é observável) e subjetivos (o que a pessoa afirma). Essa 
separação dos dados auxilia o raciocínio clínico porque um 
complementa o outro. Esses dados são indicações que propor-
cionam um julgamento ou uma inferência sobre a existência 
de um problema.

A coleta de dados é constituída por entrevista e exame 
físico. A entrevista investigará a situação de saúde do cliente 
ou da comunidade em que vive, identificando problemas e 
necessidades de intervenções. Já o exame físico consiste na 
inspeção, palpação, percussão e ausculta, em relação aos quais 
se necessita de conhecimento teórico e habilidades técnicas 
apropriadas para sua realização.

2.2 Diagnóstico de Enfermagem

Os diagnósticos de enfermagem são julgamentos clínicos 
sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade 
a problemas de saúde reais ou potenciais e proporcionam as 
bases para a seleção de intervenções de enfermagem, além do 
alcance de resultados pelos quais os enfermeiros são respon-
sáveis (NANDA, 2010).

Os diagnósticos de enfermagem baseiam-se em problemas 
reais (voltados para o presente) ou em problemas potenciais 
(voltados para o futuro), que podem ser sintomas de disfunções 
fisiológicas, comportamentais, psicossociais ou espirituais 
(CARPENITO-MOYET, 2009).
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Nessa fase, o enfermeiro analisa os dados coletados e 
o estado de saúde do indivíduo, através da identificação e da 
avaliação de problemas de saúde presentes ou potenciais. Os 
diagnósticos serão elaborados de acordo com os protocolos 
da instituição, sendo os mais utilizados no Brasil a NANDA 
(North American Nursing Association) e a CIPE (Classificação 
Internacional para a Prática de Enfermagem).

Segundo Carpenito-Moyet (2009), o diagnóstico de enfer-
magem é uma afirmativa que responde aos dados apresentados 
pelos indivíduos e identificados pelo enfermeiro. Identificados 
e reconhecidos os indicadores ou sinais reais (atuais) ou 
potenciais (de risco) de um paciente, o enfermeiro deverá 
interpretá-los, descrever o fator a eles relacionado e determinar 
o título do diagnóstico que melhor retrate esse agrupamento.

A partir das informações levantadas na investigação, 
o passo seguinte é a formulação de um diagnóstico indivi-
dualizado do paciente, utilizando-se a etiologia, os sinais, os 
sintomas e as evidências do problema para uma representação 
da situação encontrada (DOENGES; MOORHOUSE; MURR, 2009).

A taxonomia da NANDA (2010) é, atualmente, o sistema 
de classificação mais utilizado no mundo, sendo traduzida para 
mais de 17 idiomas. Ela está incorporada a alguns sistemas 
de informática em vários países. As conferências da NANDA 
são realizadas a cada 2 anos, em plenária geral, na qual são 
discutidos e aprovados novos diagnósticos que integrarão 
a taxonomia revista (DOENGES; MOORHOUSE; MURR, 2009).

Os diagnósticos de enfermagem da NANDA são úteis para 
a realização das atividades práticas e clínicas dos enfermeiros, 
contribuindo para a implantação da segunda etapa do processo 
de enfermagem, uma vez que possibilitam a identificação dos 
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problemas do paciente com o objetivo de restabelecer e de 
promover a saúde deste.

A etapa de diagnóstico de enfermagem representa um 
desafio para o enfermeiro, pois requer do profissional conheci-
mentos técnico-científicos atualizados e pensamentos críticos 
ao interpretar os dados coletados para que possa assumir 
as responsabilidade pelos cuidados que estão sendo propostos 
por meio da prescrição de enfermagem.

Segundo Nanda (2010), o enunciado diagnóstico estabe-
lece um nome para o diagnóstico. É um termo ou uma frase 
concisa que representa um padrão. Os enunciados diagnós-
ticos descrevem de modo conciso um agrupamento de sinais 
e sintomas (CARPENITO-MOYET, 2009).

Os fatores relacionados são os fatores que aparecem para 
demonstrar algum tipo de relação padronizada com o diagnós-
tico de enfermagem. Podem ser descritos como “relacionados a”, 
ou “associados a”. Constituem a etiologia do problema; podem 
ser de natureza fisiológica, psicológica, sociocultural, ambiental 
e espiritual, bem como sugerem as intervenções no manejo dos 
cuidados do paciente (IYER; TAPTICH; BERNOCCHI-LOSEY, 1993).

2.3 Planejamento de Enfermagem

O planejamento da assistência consiste em estabelecer 
prioridades para os problemas diagnósticos, fixar objetivos 
para com o paciente, corrigir, minimizar ou evitar problemas 
(ALFARO-LEFEVRE, 2005; IYER; TAPTICH; BERNOCCHI-LOSEY, 
1993). O planejamento da assistência de enfermagem consiste 
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em um plano de ações (intervenções) para alcançar resultados 
em relação a um diagnóstico de enfermagem (BACHION, 2002).

Assim, as intervenções elaboradas devem ser direcio-
nadas para alcançar os resultados esperados, prevenir, resolver 
ou controlar as alterações encontradas durante o histórico 
de enfermagem e o diagnóstico estabelecido. O sistema de 
classificação para intervenções de enfermagem mais utilizado 
no Brasil é a Nursing Interventions Classification (NIC).

2.4 Implementação de Enfermagem

Trata-se da concretização do plano assistencial, pela 
realização das ações ou intervenções determinadas na etapa 
de Planejamento de Enfermagem. 

Implementar é colocar em prática, executar algo que antes 
era uma proposta (SOUZA et al., 2008). Essa fase consiste em que 
o enfermeiro implemente as intervenções prescritas e neces-
sárias para a obtenção dos resultados esperados (DOENGES; 
MOORHOUSE; MURR, 2009).

Nessa fase é necessário que o profissional enfermeiro e os 
demais membros da equipe de enfermagem tenham habilidades 
a fim de que, durante a interação, possam desenvolver uma 
relação de confiança com os pacientes (SOUZA et al., 2008).

Ao prescrever os cuidados de enfermagem, o enfermeiro 
deve estar atento aos fatores relacionados e às caracterís-
ticas definidoras, ambos identificados para elaboração do 
diagnóstico de enfermagem. Ao fazer as prescrições, seu 
foco deve ser em reverter os fatores etiológicos associados 
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aos diagnósticos e em solucionar os sinais e sintomas 
(DOCHTERMAN; BULECCHEK, 2008).

Esse enfermeiro deve prescrever cuidados completos, 
bem redigidos, que orientem a assistência prestada, desper-
tando o interesse da equipe de enfermagem por realizá-los. 
Esses cuidados devem ser bem descritos quanto a maneira, hora 
de implementação, periodicidades e escolha do profissional 
que deve executá-los. Os enfermeiros devem ter conhecimento  
de que prescrevem cuidados para prevenção das reações às 
condições clínicas que correspondem a complicações fisioló-
gicas detectadas nos pacientes (CARPENITO-MOYET, 2009). 

Aos profissionais médicos, compete a prescrição dos 
medicamentos. O enfermeiro deve centrar sua atenção na 
prescrição dos cuidados ao paciente, mas há casos em que 
protocolos do Ministério da Saúde asseguram ao enfermeiro 
a prescrição medicamentosa. De fato, o foco da enfermagem é 
cuidar do ser humano nas esferas biopsicossociais e espirituais. 
A consulta de enfermagem deve ser centrada nas necessidades 
do paciente, levando em consideração não só as necessidades 
biológicas, mas incluindo as demandas psicossociais. 

Como parâmetro de conduta, a fim de que os resultados 
esperados sejam alcançados, o enfermeiro pode consultar 
a NIC, uma taxonomia específica de intervenções de enfer-
magem. A NIC foi criada para padronizar as classificações 
das intervenções de enfermagem e a linguagem usada pelos 
enfermeiros na descrição dos cuidados com os pacientes 
(MCCLOSKEY; BULECCHEK, 2004).
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2.5 Avaliação de Enfermagem

A avaliação cuidadosa e detalhada de vários aspectos do 
atendimento ao paciente é a chave para a excelência no forneci-
mento do atendimento de saúde de qualidade e de forma efetiva 
(ALFARO-LEFEVRE, 2005).

Esse é um processo sistemático e contínuo de verificação 
de mudanças nas respostas da pessoa, da família ou da coletivi-
dade em um determinado momento do processo saúde-doença, 
para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem 
alcançaram o resultado esperado. Nesta etapa a avaliação 
do paciente é atualizada a cada 24h ou a cada mudança do 
quadro de saúde. A avaliação pode classificar o quadro do 
paciente em relação ao início do processo como melhorado ou 
piorado; mantido ou resolvido, verificando da necessidade de 
mudanças ou adaptações em alguma das etapas do Processo de 
Enfermagem para alcanças as metas.

A etapa de avaliação é realizada durante a execução 
do exame físico diário ou quando acontece alguma mudança 
importante no quadro clínico. Os dados são registrados no 
prontuário e os diagnósticos devem ser reatualizados. Para 
Carpenito-Moyet (2009), o profissional enfermeiro é respon-
sável pela avaliação diária do estado do paciente a fim de que 
se alcancem os resultados.
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Figura 1 – Etapas do processo de enfermagem.
Fonte: Autoria própria. 

Segundo Art. 1º da Resolução COFEN 358/2009, o PE 
deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em 
todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado profissional de enfermagem. A SAE também é obri-
gatória, uma vez que sistematizar a assistência organiza o 
trabalho profissional, por meio de protocolos, instrumentos 
e pessoal, tornando possível a operacionalização do Processo 
de Enfermagem. Reafirma-se, então, que o PE é uma atividade 
privativa do enfermeiro, realizada de maneira contínua de 
forma a proporcionar um cuidado integral ao indivíduo, 
à família e à coletividade.
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3 PROBLEMA DA PESQUISA

A partir da necessidade de implementar a SAE em todos os 
hospitais da rede EBSERH, em respeito aos moldes da Resolução 
COFEN 358/2009, devido a uma grande variedade de formação 
profissional e pluralidade cultural, cabe à EBSERH propor uma 
SAE aplicável em todas as unidades da rede, nas diversas regiões 
do país, respeitando os níveis de complexidade de cada setor 
dos HUs envolvidos, promovendo uma visão integrada de rede 
de assistência à saúde. Por consequência, faz-se necessário 
organizar de maneira científica as ações de assistência à saúde 
nos hospitais universitários federais e valorizar as atividades 
da equipe de enfermagem. 

Para viabilizar a produção de conteúdo técnico, metodo-
lógico e teórico, é preciso implementar uma solução tecnológica 
que promova a comunicação entre os HUs. É recomendável haver 
um canal de discussão, pesquisa, padronização e difusão do 
conhecimento para a equipe de enfermagem, promovendo, assim, 
uma produção de soluções compartilhadas e participativas. 

3.1 Objetivos

A seguir serão apresentados os objetivos desta pesquisa.
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3.1.1 Objetivo Geral

Incentivar a aplicação da sistematização da assistência de 
enfermagem nos hospitais geridos pela EBSERH, com intuito de 
promover melhorias nas práticas assistenciais, na organização 
assistencial e na gestão de pessoas.

3.1.2 Objetivos específicos

• Estimular a aplicação da sistematização da assistência de 
enfermagem para a rede de hospitais geridos pela EBSERH, 
em atenção à legislação vigente;

• Produzir atualização do conhecimento para equipe de 
enfermagem, procurando um padrão das ações, respeitando 
o conceito de rede de atenção à saúde.

4 MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional, transversal e de 
abordagem quanti-quatitativa. Os dados quantitativos serão 
analisados com o auxílio de um profissional estatístico ligado 
a uma universidade federal da rede EBSERH. Serão utilizados 
o ANOVA seguido do teste de Tukey para análise de variáveis 
não pareadas, bem como o Teste t de Student quando se tratar 
de análises pareadas, utilizando-se ainda média ± desvio nas 
situações que couber, possibilitando responder aos objetivos 
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deste trabalho, considerando um índice de significância esta-
tística de 95%. Portanto, serão consideradas estatisticamente 
significativas as análises com valor de p<0.05. 

Os dados serão digitados em planilha do EXCEL®, em dupla 
entrada, para validação. Em seguida, serão exportados para o 
aplicativo SPSS® (Statistical Packge for the Social Science), versão 
17.0, para realização da análise estatística descritiva.

Os dados qualitativos serão transferidos para uma 
planilha em formato Excel, para a análise. As respostas do 
campo “sugestões” no questionário serão organizadas e cate-
gorizadas durante a análise dos questionários.

Será realizada uma coleta de dados por meio de envio 
eletrônico de um formulário constituído por 10 perguntas 
destinadas a 10 enfermeiros assistenciais de cada HU filiado 
à EBSERH. Esses questionários serão enviados aos e-mails 
institucionais disponíveis no portal da transparência no 
domínio EBSERH. Suas respostas serão captadas também por 
meio da ferramenta Google Documentos®. Esses endereços 
eletrônicos de e-mail estão disponibilizados no endereço: 
<http://www.Ebserh.gov.br/web/portal-Ebserh/empregados/
portal-da-transparencia-Ebserh>. Este canal disponibiliza os 
dados dos funcionários públicos ligados à EBSERH, em respeito 
à legislação vigente. Cada trabalhador recebe um e-mail 
institucional no ato da contratação, dessa maneira, é possível 
receber informes, comunicações e solicitações de forma mais 
rápida e segura, sendo esse o principal meio de difusão da 
informação aos colaboradores.

A EBSERH conta hoje com uma rede de 39 hospitais 
federais em todas as regiões do Brasil. Sendo assim, a amostra 
pretendida será de 390 unidades. Considerando uma devolu-
tiva de no mínimo 60% dos questionários, dentro do prazo 

http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/empregados/portal-da-transparencia-ebserh
http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/empregados/portal-da-transparencia-ebserh
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estabelecido no cronograma do presente projeto, teremos uma 
amostra de aproximadamente 234 instrumentos de coleta de 
dados a serem avaliados.

Os questionários serão identificados pelas iniciais da 
unidade e pelas inicias do trabalhador, de maneira a preservar 
sua identidade, garantindo o sigilo das informações. Esse pano-
rama da atual situação da aplicação da SAE será uma importante 
ferramenta para sugestão de intervenções à luz da literatura. 

O questionário será enviado por e-mail pela EBSERH SEDE 
e, após ler um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o 
trabalhador escolherá participar ou não da pesquisa. Também 
se permitirá ao enfermeiro fazer observações sobre quais 
fatores dificultam ou interferem na efetiva aplicação da SAE 
em seu local de trabalho.

Está em fase de produção um curso sobre SAE, com 90hs 
de aula, o qual utiliza recursos interativos, videoaulas, PDFs, 
animações, infográficos e outras ferramentas de ensino. Esse 
curso será autoinstrucional e voltado para profissionais e estu-
dantes de enfermagem. Ele estará disponível de forma gratuita 
no site: <https://avasus.ufrn.br/>.

O site é uma ferramenta de ensino a distância que difunde 
cursos ofertados por instituições de ensino com referência em 
educação a distância. Tem como missão: “promover conheci-
mento integrado e acessível em educação para a saúde”. 

Cada módulo é preparado para que o aluno tenha a melhor 
experiência no objetivo de qualificar a formação de profissionais 
e trabalhadores da saúde, utilizando a ferramenta do apren-
dizado remoto. Dessa maneira, é possível proporcionar uma 
atualização do conhecimento de maneira uniforme, com baixo 
custo e grande impacto, já que se permite acesso os módulos do 
curso a qualquer hora, conforme rotina e necessidade.
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5 RESULTADOS ESPERADOS

Como resultados, serão esperados os seguintes diagnós-
ticos e posteriores condutas:

• Proporcionar uma visão crítica da atual aplicação do PE 
dentro da rede EBSERH, em cumprimento à legislação vigente;

• Oferecer subsídios para intervenções voltadas para a aplica-
bilidade do PE, promovendo melhores práticas assistenciais, 
melhoria da organização assistencial e eficácia na gestão 
de pessoas;

• Realizar atualização do conhecimento, valorizando e respei-
tando a realidade de cada instituição hospitalar, sem perder 
a visão de rede hospitalar;

• Viabilizar a aplicação da SAE em toda a rede EBSERH, com 
mediação de ferramentas de ensino e inovação tecnológicas.

6 DISCUSSÃO

Diferentes questões afetam diretamente a implementação 
da SAE de maneira efetiva. A experiência profissional, somada 
a estudos publicados, evidencia diversos fatores de resistência 
para essa efetiva implementação. Podemos classificá-los como 
fatores pessoais ou de formação. Como exemplo de fator pessoal, 
tem-se: dificuldade em realizar o exame físico ou adequá-lo 
à doença apresentada pelo paciente. Já como fator de formação: 
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necessidade de aprofundamento teórico que possibilite a 
formulação de diagnósticos reais ou de risco. 

São desafios a serem superados: a descontinuidade entre 
turnos; prescrição de cuidados realizados rotineiramente; 
dificuldades de elaborar a prescrição de enfermagem; falta 
de objetividade na prescrição; ausência de checagem dos 
cuidados prescritos; e falhas no registro de evolução ou de 
cuidados executados. 

Fator não menos importante, enfermeiros relatam a 
sobrecarga de tarefas e rotinas a que são submetidos, somada 
a um quadro deficitário de profissionais nas instituições, o que 
configura a falta de tempo como um grande obstáculo. 

Apesar de tais dificuldades, é preciso encontrar caminhos 
para viabilizar a SAE de maneira efetiva, pois ela é uma ferra-
menta de suma importância para a enfermagem, além de ser 
essencial para cumprir a obrigatoriedade imposta pela legislação. 

Para uma efetiva implantação do PE, é necessário haver 
primeiro um comprometimento da chefia de enfermagem com 
a proposta. A partir daí, é imprescindível elaborar de maneira 
conjunta um plano de ação que incluiria a sensibilização da 
equipe em relação à importância dessa metodologia. É preciso 
também realizar um estudo aprofundado do tema para 
a construção coletiva dos meios para viabilizar a execução do 
processo. O plano de ação pretende garantir que os objetivos 
sejam direcionados para viabilizar a implementação do PE, 
a partir do primeiro passo que é a sensibilização dos enfer-
meiros. Efetivamente, é preciso fazer um diagnóstico dentro 
da realidade da rede EBSERH de hospitais para propor soluções 
específicas e eficazes.
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6.1 Inovação tecnológica

Para apoiar a formação de trabalhadores da enfermagem, 
na EBSERH será implementado um programa de difusão do 
conhecimento e da Educação Permanente em Saúde (EPS). 
As atividades serão: cursos ministrados através da Plataforma 
AVASUS, web-aulas/palestras, web-seminários, fórum de 
discussão e reuniões de matriciamento. Entende-se por matri-
ciamento o suporte realizado por profissionais com o intuito de 
ampliar o campo de atuação e qualificar suas ações (SILVA; LIMA; 
ROBERTO; BARFKNECHT; VARGAS; KRANEN; NOVELLI, 2010). 

Matriciamento é um novo modo de produzir soluções 
para a saúde, em que duas ou mais equipes, num processo de 
construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Todos os profissionais de enfer-
magem serão incluídos nessa ferramenta, promovendo a troca 
de experiências entre profissionais com o objetivo de padroni-
zação das ações, como foco na qualidade do atendimento e no 
desenvolvimento técnico da equipe de enfermagem.

A difusão do conhecimento é essencial para as ações das 
redes de saúde. Nesse sentido, a qualificação dos profissionais 
de saúde é fundamental para o êxito de implantação da SAE e a 
expansão da sua aplicação, pois além de fortalecer a política 
de educação permanente em saúde, possibilita maior conhe-
cimento, aperfeiçoamento e envolvimento dos profissionais. 
Logo, a capacitação mostra-se como uma alternativa estratégica 
importante para integração e implantação das redes assisten-
ciais (VALENTIM, 2015). 

Nesse contexto, é imprescindível o envolvimento dos 
profissionais de saúde, no intuito da obtenção de um maior 
aporte de conhecimento qualificado, baseado em melhores 
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práticas e evidências científicas, de forma a melhorar a quali-
dade da atenção prestada.

Para alcançar os objetivos estabelecidos, está sendo 
desenvolvido um aplicativo para facilitar a aplicação do SAE 
em todas as fases. Essa ferramenta é desenvolvida para agilizar 
o processo de coleta de dados, diagnóstico e prescrição de 
enfermagem. Ela também possibilitará o compartilhamento de 
protocolos, cursos e dados importantes para que a equipe de 
enfermagem tenha subsídio para tomada de decisões e acesso 
mais fácil e rápido às soluções dentro do contexto do trabalho. 

7 CONCLUSÃO

Há avanços acerca da SAE no Brasil, mas ainda existem 
desafios para operacionalizá-la na prática, tendo por base os 
pressupostos que garantam o método para a organização e a 
prestação do cuidado em enfermagem/saúde. É real também 
a necessidade de investimentos na área da saúde, para que se 
garantam melhores condições de trabalho e apropriação do 
papel do enfermeiro no processo de trabalho em enfermagem.

Nas últimas décadas, foram observadas inúmeras 
mudanças no papel e nas funções dos enfermeiros em muitos 
países. O trabalho de enfermagem tornou-se mais técnico e espe-
cializado, bem como o enfermeiro passou a ter maior destaque 
como membro da equipe multidisciplinar, utilizando seus 
próprios conhecimentos na prestação de cuidados em saúde. 

Tais mudanças ocorrem numa época de contenção 
de custos para a saúde e aumento da demanda para novos 
tratamentos, o que tem provocado em gestores e profissionais 



SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM NA REDE EBSERH

Eliseu da Costa Campos 107

de saúde um olhar atento e mais focado na eficácia na admi-
nistração de recursos humanos e materiais.

Na contemporaneidade, o desenvolvimento de aplicativos 
compatíveis com celulares e computadores portáteis são utili-
zados principalmente para coleta de dados dos pacientes. Essa 
prática agiliza a transmissão de informações, otimiza o tempo 
e diminui a quantidade de impressões em papel.

Enfermeiros devem desenvolvem atualmente seu papel 
de forma inovadora. Para viabilizar a aplicação da SAE através 
do PE, tem-se criado instrumentos adaptados que reduzem e 
otimizam o tempo dispendido para essa atividade. Ressalta-se a 
importância de sistemas informatizados que têm surgido como 
facilitadores desse processo.
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RESUMO

Com o advento da globalização e dos avanços científicos e 
tecnológicos, a melhoria da qualidade assistencial se tornou um 
desafio crescente para a gestão das instituições de saúde. Assim, 
torna-se necessária a implantação e manutenção de um sistema 
adequado de gestão da qualidade através de instrumentos 
operacionais, como, por exemplo, as ferramentas da quali-
dade. Além disso, é imprescindível atrelar essas ferramentas 
à incorporação de tecnologias e aos processos de trabalho, 
sendo eles assistenciais, educacionais e de gestão em saúde. Este 
estudo tem por objetivo identificar, sob u viés teórico-prático 
o que há disponível na literatura sobre a contextualização 
teórico-prática de gestão, qualidade, protocolos e ferramentas 
tecnológicas em saúde em ambiente hospitalar, enfatizando 
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a possibilidade de efetivação na rede EBSERH. A metodologia 
deste estudo consistiu em realizar uma revisão sistemática da 
literatura nas bases de dados LILACS, SCIELO e MEDLINE com 
artigos publicados em língua portuguesa, inglesa e espanhola, 
além de utilizar manuais e resoluções do Ministério da Saúde, 
educação e ANVISA. Portanto, mediante a realidade atual e a 
real necessidade da incorporação da tecnologia no gerencia-
mento dos processos de trabalho, torna-se primordial que a 
EBSERH, como uma instituição prestadora de serviços de saúde 
por meio dos hospitais universitários federais, desenvolva 
ferramentas de qualidade que viabilizem intervenções que favo-
reçam a concretização da cultura de gestão do conhecimento e  
de gerenciamento de protocolos assistenciais em toda a rede, 
o que possibilitaria ainda a efetivação dos objetivos habilita-
dores propostos pela empresa no mapa estratégico 2017-2021.

Palavras-chave: Gestão dos processos em saúde; gestão do 
conhecimento; ferramentas da qualidade; protocolo assisten-
cial; tecnologia biomédica.
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1 INTRODUÇÃO 

A qualidade da assistência para a gestão das instituições 
de saúde era percebida como coadjuvante, mas, com o advento 
da globalização e os avanços científicos e tecnológicos, agora 
ela se apresenta como protagonista nas intervenções da equipe 
multiprofissional nas instituições de saúde, principalmente 
no ambiente hospitalar.

Assim, para manter as organizações de prestação de 
serviços de saúde em condições compatíveis com as demandas 
da sociedade, torna-se necessário haver a implantação e 
manutenção de um sistema adequado de gestão da qualidade 
através de instrumentos operacionais como, por exemplo, 
ferramentas da qualidade.

Burmester (2013, p. 41) entende as ferramentas da 
qualidade como “as técnicas que se usam para definir, medir, 
analisar e propor soluções para problemas [...] que interferem 
no bom desenvolvimento dos processos de trabalho”.

Nesse contexto, é importante destacar que, hodierna-
mente, é imprescindível atrelar as ferramentas da qualidade à 
incorporação de tecnologias e aos processos de trabalho, sendo 
eles assistenciais, educacionais e de gestão em saúde. 

Campos e Teixeira (2004) verificaram que, entre os recursos 
tecnológicos, a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 
através de complexo tecnológico que envolve computadores, 
software, plataformas digitais de serviços, dentre outros, tem 
sido apontada como importante fator para potencializar o 
desenvolvimento dos processos produtivos e da gestão das 
organizações de saúde. 

Na rede hospitalar, cada vez mais demandante de 
processos eficazes, é necessário um posicionamento estratégico 
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para o tratamento dos recursos informacionais, bem como a 
escolha de uma ferramenta de Tecnologia da Informação e 
Comunicação capaz de trazer os benefícios esperados para as 
organizações (PINOCHET; LOPES; SILVA, 2014).

Outrossim, um dos instrumentos para qualificar a 
atenção hospitalar é o desenvolvimento dos protocolos assis-
tenciais. Estes são desenvolvidos com base nas evidências 
científicas da literatura e na experiência do corpo clínico, de 
forma a serem adaptados à realidade local. Além disso, buscam 
fornecer um fluxo padronizado para o manejo do paciente com 
determinada condição clínica e são elaboradas em conjunto 
com a equipe multidisciplinar.

Portanto, diante do exposto, a multiplicidade nas 
condutas, aliada ao crescimento do volume de informações 
científicas publicadas constantemente, a prática baseada em 
evidências traz mais clareza para os procedimentos e condutas 
clínicas, tendo impacto cientificamente comprovado e impul-
sionando a comunidade científica e as instituições hospitalares 
a buscarem a padronização na assistência prestada, de forma a 
reduzir eventuais erros e a melhorar a qualidade dos serviços.

Sendo assim, a padronização das condutas clínicas, ou 
seja, o atendimento prestado pautado em critérios de excelência 
os quais aproveitam a tecnologia disponível, tem sido uma busca 
incessante das instituições hospitalares (BONATO, 2011). Diante 
desse cenário, os protocolos clínicos e assistenciais tornam-se 
imprescindíveis para a implantação da gestão do conhecimento 
nas instituições hospitalares, com consequente reflexo na 
gestão da qualidade.

Nesse cenário, destacamos a atuação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), que atualmente 
é responsável pela gestão de 40 hospitais universitários 

http://www.mv.com.br/pt/blog/o-que-fazer-para-manter-a-nota-idss-sempre-altar
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distribuídos em todo o território nacional.  Ressalta-se que os 
protocolos institucionais existentes em cada filial se encon-
tram disponibilizados apenas na intranet de cada instituição 
hospitalar, o que dificulta o acesso por parte dos profissionais. 
Além disso, não há uma política maciça na implementação de 
uma cultura de gestão do conhecimento na rede através da 
utilização de tecnologias em saúde.

Nesse sentido, enfatiza-se a necessidade da discussão de 
implantação de uma ferramenta que gerencie os protocolos 
assistenciais institucionais e que permita uniformizar algumas 
condutas em toda a rede EBSERH e, ao mesmo tempo, respeitar 
as especificidades voltadas às realidades de cada filial.

Destarte, este capítulo tem por objetivo discutir o tema 
em questão a partir de uma revisão sistemática de litera-
tura. Para uma melhor compreensão do conteúdo abordado, 
os conceitos serão apresentados de maneira didática, enfocando 
a inter-relação entre tecnologia e os processos de trabalho em 
saúde a partir de um olhar macro e afunilando para um olhar 
micro, de modo que se enfatize a possibilidade de efetivação 
na rede EBSERH.

2 METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão sistemática de literatura 
baseada no modelo proposto por Kitchenham (2004). Ele é 
composto por três fases principais: planejamento, execução 
e análise de resultados.

Na etapa de planejamento, foi realizado um protocolo de 
revisão seguindo o quadro abaixo: 
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Formulação 
da pergunta

Identificar o que há disponível na literatura 
sobre a contextualização teórico-prática de 
gestão, qualidade, protocolos e ferramentas 
tecnológicas em saúde em ambiente hospitalar.

Intervenção
Identificar as ferramentas tecnológicas para a 
efetivação de protocolos institucionais. 

Cenário 

Identificar artigos que se relacionem com 
a formulação da pergunta da pesquisa, 
sendo eles embasados em estudos descritos, 
de campo, estudo de caso e vivência de 
implantação. 

Resultados/
Impacto

Observar a tecnologia como ferramenta de 
qualidade na gestão de processos em saúde. 

Base de dados LILACS; MEDLINE; SCIELO.

Palavras-chave 

Atentar para a presença de: Gestão dos 
Processos em Saúde; Gestão do Conhecimento; 
Ferramentas da Qualidade; Tecnologia 
Biomédica; Protocolo Assistencial.

Tipos de 
documento

Procurar por artigos nas bases de dados 
e publicações relevantes do Ministério da 
Educação; Ministério da Saúde e Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
envolvendo o tema.

Idiomas de seleção Inglês, Português e Espanhol.

Critérios de 
inclusão

Incluir trabalhos relevantes que tenham 
relação com a formulação da pergunta de 
pesquisa e que se adequem à seleção de idiomas 
e ao tipo de documento.

Critérios de 
exclusão

Excluir artigos duplicados, aqueles com acesso 
indisponível ao texto na íntegra ou artigos que 
não respondam à pergunta da pesquisa.

Quadro 1 – Fase de Planejamento - Protocolo de revisão.
Fonte: Modificado a partir de Mafra e Travessos (2006).

Na segunda etapa, foi realizada a execução da busca em 
base de dados. Inicialmente, as palavras-chave gestão dos 
processos em saúde; gestão do conhecimento; ferramentas 
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da qualidade; tecnologia biomédica e protocolo assistencial 
foram combinadas com associações e desfechos de interesse.

A atividade de seleção dos estudos concentra-se em 
avaliar os artigos quanto a sua relevância em relação à pesquisa 
realizada. Os critérios de seleção (inclusão e exclusão) desti-
nam-se a identificar os estudos que fornecem evidência direta 
sobre a questão de pesquisa, objetivando reduzir a probabili-
dade de uma seleção tendenciosa (KITCHENHAM, 2004).

Assim, obteve-se o seguinte fluxo metodológico:

Figura 1 – Fluxo Metodológico da Revisão Sistemática.
Fonte: Modificado de Principais itens para relatar Revisões 
sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA (2015).

É relevante citar que, além da revisão em banco de 
dados, foram utilizados manuais técnicos e resoluções os 
quais eram relacionados ao tema e vinculados ao Ministério 
da Saúde (MS), Ministério da Educação (MEC), Agência Nacional 
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de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH).

Por sua vez, a terceira fase da revisão sistemática de lite-
ratura compreendeu a análise de informações reunidas a partir 
dos artigos obtidos nas bases de dados, manuais e resoluções.

3 GESTÃO DA QUALIDADE NOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE

No que tange à área de prestação de serviços de saúde 
existente no Brasil, dados da Confederação Nacional da 
Indústria (2014) apontam que a maioria da população brasi-
leira a considera precária, mais especificamente, para 61% 
dos habitantes entrevistados, a qualidade do sistema público 
de saúde do país é “péssima” ou “ruim”, evidenciando, assim, 
condições inadequadas para atender às demandas desse 
contingente (BONATO, 2011).

Quando falamos em gestão, especialmente da quali-
dade do cuidado nos hospitais, evidenciamos que o tema tem 
assumido um papel cada vez maior na agenda de gestores, 
profissionais de saúde e clientes. Neste contexto, intensifi-
cam-se os estudos e as iniciativas de adoção de diretrizes e 
protocolos clínicos, de acreditação hospitalar, de definição de 
padrões e de busca de maior segurança para os pacientes, cuja 
finalidade é a qualificação da assistência hospitalar (PORTELA; 
MARTINS; LOPES, 2010; ANVISA, 2004).

Nesse aspecto, a gestão do sistema de qualidade vem 
ganhando um valor significativo na dinâmica das instituições 
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hospitalares, uma vez que atua no controle dos processos e no 
aprimoramento das ações junto aos clientes.

De maneira geral, a qualidade total envolve inspeção e 
controle estatístico de processos, bem como atendimento às 
necessidades do cliente. Além disso, busca garantir a evolução 
das intervenções assistenciais estabelecidas de forma sistema-
tizada e inter-relacionada (BARÇANTE, 1998).

Em suma, a gestão da qualidade consiste essencial-
mente em gestão de processos e é fator inerente à organização 
hospitalar, uma vez que ela trabalha com processos de trans-
formação, utilizando-se de recursos que transformam e são 
transformados no decorrer do dinamismo de trabalho, o que é 
conhecido como modelo input-processo-output (SLACK, 2002).

3.1 Ferramentas da Qualidade

As ferramentas da qualidade são mecanismos utilizados 
para efetivar a melhoria da gestão dos processos em saúde e 
solucionar problemas relacionados à qualidade. O uso dessas ferra-
mentas tem como objetivo a clareza e a objetividade no trabalho 
e, principalmente, na tomada de decisão com base em fatos.

Nessa perspectiva, as ferramentas da qualidade surgem 
como um relevante instrumento para a consecução de processos 
e, sobretudo, para o alcance da qualidade nos serviços de 
saúde. Elas são técnicas utilizadas com a finalidade de definir, 
mensurar, avaliar e propor soluções para os problemas que 
ref letem diretamente no desempenho dos processos de 
trabalho, principalmente no que se refere à qualidade da 
assistência (PERTENCE; MELEIRO, 2010).
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Para Donabedian (1992), o primeiro ponto na definição do 
que é qualidade da assistência consiste em que ela não constitui 
um atributo abstrato, sendo, na realidade, construída pela 
avaliação da assistência através da seguinte tríade: estrutura, 
processo e resultado.

Nessa perspectiva, a qualidade é a aquisição de menores 
riscos para o cliente aliada à obtenção de maiores benefícios, 
os quais, por sua vez, se definem em função do alcançável de 
acordo com os recursos disponíveis (DONABEDIAN, 1988).

4 TECNOLOGIA EM SAÚDE

Hodiernamente, é possível evidenciarmos que, de fato, 
a tecnologia ultrapassou o processamento padrão de dados 
para funções puramente administrativas e agora desempenha 
também um papel fundamental tanto na gestão dos processos 
de trabalho quanto no cuidado com o cliente (ROSSETTI; 
MORALES, 2007).

Assim, o domínio das novas práticas do cuidado deve 
estar permeado pelas técnicas de relações interpessoais e 
sustentado pela utilização diferenciada e inovadora dos dife-
rentes tipos de tecnologias (LOPES et al., 2009).

Diante desse cenário, o Ministério da Saúde instituiu 
dois processos articulados no campo da gestão de tecnologias 
em saúde, sendo eles:  produção, sistematização e difusão de 
estudos de avaliação de tecnologias em saúde; e adoção de 
um fluxo para incorporação, exclusão ou alteração de novas 
tecnologias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2009).
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Esses processos integram a Política Nacional de Gestão 
de Tecnologias em Saúde (PNGTS), aprovada em 2009 e cujo 
objetivo é 

maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os 

recursos disponíveis assegurando o acesso da população às 

tecnologias efetivas e seguras, em condições de equidade 

(BRASIL, 2009).

A adoção de um fluxo para incorporação de tecnologias 
no SUS teve início em 2006, com a criação da Comissão de 
Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde (CITEC) e, 
a partir de então, mudanças importantes foram introduzidas, 
principalmente através da Lei 12.401/2011, que dispõe sobre 
a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias em 
saúde no âmbito do SUS (SILVA; PETRAMALELL; ELIAS, 2012).

Desse modo, a adoção de tecnologia, em particular dos 
sistemas de informação, se destaca como elemento integrador e 
útil para promover a reestruturação das instituições de saúde.

Além disso, a dinâmica inovadora através das incorpora-
ções tecnológicas traz um desafio ainda maior: a compreensão 
dessa dinâmica, aceitando-a como mais complexa e diversa, 
bem como mais interativa, além da percepção da lógica organi-
zacional-administrativa ou da simples dependência da absorção 
tecnológica (BARBOSA; GADELHA, 2012).
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4.1 Gestão do Conhecimento e 
Protocolos Assistenciais

Pode-se definir a gestão do conhecimento como “um 
conjunto formado por metodologias e tecnologias que têm por 
finalidade criar condições para identificar, integrar, capturar, 
recuperar e compartilhar conhecimento existente em qualquer 
tipo de organização” (CRUZ, 2002, p. 32). 

Para Bukowitz e Williams (2002), a gestão do conheci-
mento é um processo pelo qual a organização gera riqueza a 
partir do seu conhecimento ou capital intelectual. Essa riqueza 
é alcançada quando uma organização utiliza o conhecimento 
para criar processos de trabalho mais eficientes, proporcio-
nando, consequentemente, mais segurança ao cliente.

É imprescindível frisar ainda que o termo gestão do 
conhecimento está intrinsicamente ligado à socialização 
organizacional, uma vez que gera o que pode ser chamado de 
“conhecimento compartilhado”, ou seja, habilidades técnicas 
compartilhadas que, por conseguinte, geram o “conhecimento 
conceitual”. A combinação de ambos conhecimentos dá origem 
ao “conhecimento sistêmico” e a internalização produz “conhe-
cimento operacional” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).

Este deve ser vinculado às estratégias de gestão do conhe-
cimento. O modelo de Hansen, Nohria e Tierney (1999) propõe 
que, a partir da análise de sua própria dinâmica organizacional, 
a instituição deve adotar diferentes estratégias de gestão do 
conhecimento por meio de investimentos conscientes em 
tecnologia de informação. 

Organizações intensivas em conhecimento, como as 
organizações hospitalares, são embasadas em conhecimentos 
especializados de seus colaboradores e em tecnologias 
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empregadas em movimento ininterrupto de inovação, com o 
objetivo de superar os padrões assistenciais obsoletos e mitigar 
a atualização constante (JACQUES; GONÇALO, 2007).

Nesse ínterim, a instituição de protocolos assistenciais 
em âmbito hospitalar pode ser considerada como uma estra-
tégia de gestão do conhecimento, uma vez que corrobora como 
a necessidade de disseminação e padronização de conheci-
mentos especializados em prol de uma assistência de qualidade.

Os protocolos propiciam 

processos ricos em aprendizagem organizacional e, como 

prescrevem racionalmente os melhores recursos a serem utili-

zados, são a garantia da maior probabilidade de resultados 

assistenciais almejados (JACQUES; GONÇALO, 2007. p. 106).

Diante da necessidade premente de unificar condutas 
e processos, o Ministério da Saúde instituiu a Portaria nº 
816, de 31 de maio de 2005, que constitui o Comitê Gestor 
Nacional de Protocolos de Assistência, Diretrizes Terapêuticas 
e Incorporação Tecnológica em Saúde (BRASIL, 2005).

5 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES – EBSERH

A EBSERH é uma empresa pública de direito privado, 
criada pela Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, 
com estatuto social aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 (BRASIL, 2016).
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Ela tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos 
de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio 
diagnóstico e terapêutico tanto à comunidade, quanto às insti-
tuições públicas federais de ensino ou instituições congêneres 
de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao ensi-
no-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde 
pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição 
Federal, a autonomia universitária. As atividades de prestação 
de serviços de assistência à saúde estão inseridas integral e 
exclusivamente no âmbito do SUS (BRASIL, 2016).

Atualmente, a EBSERH é responsável pela gestão de 40 
hospitais universitários no País (EBERSH, 2018). Convém destacar 
que, dentre os objetivos habilitadores do mapa estratégico 2017-
2021 da empresa, destacam-se: viabilizar a infraestrutura física 
e tecnológica necessária para o funcionamento dos hospitais 
universitários federais e implementar soluções de Tecnologias 
da Informação para gestão da EBSERH (EBSERH, 2018).

6 DISCUSSÃO

Segundo Monteiro (2012), a implantação de um sistema 
voltado à gestão dos processos em saúde, especificamente gestão 
da qualidade nas organizações, ainda se mostra em estágio inicial 
no Brasil, o qual é pautado tão somente na aplicação isolada 
de algumas de suas ferramentas e não do dinamismo gerencial.

Segundo Bonato (2011), a preocupação pela qualidade 
nas empresas prestadoras de serviços de saúde no Brasil teve 
início apenas no final de 1990, ganhando impulso maior a 



A TECNOLOGIA COMO UMA FERRAMENTA DA 
QUALIDADE NA GESTÃO DOS PROCESSOS DE 

TRABALHO EM SAÚDE NA REDE EBSERH

Ellen Daiane Biavatti de Oliveira Algeri 
Maria Claudia Medeiros Dantas de Rubim Costa 
Bruno Gomes de Araujo

128

partir da implantação, no ano 2000, do Sistema Brasileiro de 
Acreditação Hospitalar.

Além disso, as ações dos gestores em saúde no Brasil 
voltadas para a implantação de sistemas de gestão da qualidade 
“parecem ser mais dirigidas intuitivamente do que embasadas 
em um conhecimento construído”, oriundo de articulação entre 
teoria e prática (BONATO, 2011, p. 321).

Duarte e Silvino (2010) asseguram que a gestão da 
qualidade nos serviços de saúde tem sido um desafio devido 
aos avanços tecnológicos e às mudanças cíclicas conceituais 
nas ciências da saúde que tornam cada vez mais complexa a 
dinâmica organizacional das instituições. 

Ademais, segundo o autor supracitado, para que haja uma 
mudança real de cenário, a gestão da qualidade deve oferecer 
uma opção para a reorganização gerencial das organizações, 
pois as tendências em gestão reforçam a ideia da qualidade 
como instrumento-chave. 

Nesse sentido, a inovação vem sendo amplamente 
discutida como uma ferramenta ímpar para modernização e 
crescimento dos processos de trabalho. Por isso, inovar no setor 
de saúde é o maior desafio do momento e isso só será possível 
através de novos caminhos, processo, protocolos e dinamismo 
tecnológico (PÁDUA FILHO; CARVALHO; MEIRA, 2014). 

Um exemplo de dinamismo tecnológico é a adoção de 
inovações nos processos de trabalho. As inovações em processos 
são as adesões a novos métodos de produção. Estes permitem 
avanços na efetividade, diminuição de custos e otimização dos 
processos. Efetivamente, na gestão das inovações em processos, 
o sucesso depende da capacidade de desenvolvimento e imple-
mentação do processo, em uma dinâmica de contínua inovação 
incremental. Podem existir avanços significativos, como 
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a instalação de novos equipamentos, informatização de um 
processo ou mesmo o gerenciamento dos já existentes, mas o 
sucesso depende da continuidade e dinamicidade das mudanças 
(FONTANINI; CARVALHO, 2014).

A gestão dos serviços de saúde envolvendo tecnologias, 
ao longo dos anos, tem aprimorado ferramentas importantes 
de gerenciamento para melhorar o acompanhamento de dados, 
indicadores e processos. Em termos globais, a dinâmica de 
inovação possui importante protagonismo nas políticas nacio-
nais de desenvolvimento. Entretanto, ainda que o conhecimento 
sobre a dinâmica de geração de inovação em saúde continue 
crescendo, a análise acerca da geração de inovação no âmbito 
dos serviços de saúde segue ainda pouco documentada e sob 
influência de padrões culturalmente institucionalizados. 
(BARBOSA; GADELHA, 2012).

Mesmo com iniciativas e avanços identificados ao longo 
dos anos, o Brasil ainda apresenta tradição limitada no uso de 
evidências para a tomada de decisão na atenção à saúde, fato 
este que dificulta a efetiva implantação de políticas públicas 
voltadas ao incentivo à tecnologia nos serviços.

Soma-se a isso o desafio constitucional de consolidar um 
sistema de saúde universal com atenção integral, o qual seja 
equânime num contexto de recursos escassos e processos deci-
sórios descentralizados (SILVA; PETRAMALELL; ELIAS, 2012).

Outrossim, o gerenciamento da informação em setores 
hospitalares e áreas afins é um componente essencial no 
processo de prestação de cuidados ao paciente. O problema 
é que o gerenciamento da informação tem sido ainda difi-
cultado devido a um exponencial aumento na quantidade de 
dados gerados e ao insuficiente número de profissionais que 
controlam os processos e as demandas para acesso em tempo 
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real (SILVA; PETRAMALELL; ELIAS, 2012). Ainda assim, o papel 
principal dos hospitais continua sendo desempenhar atividades 
complexas, pois reúnem os recursos mais especializados e 
modernos no desafio da busca incessante por novos conheci-
mentos (BARBOSA; GADELHA, 2012).

Diante do exposto, considera-se que o emprego de 
protocolos assistenciais é primordial no cuidado e na gestão 
dos serviços de saúde. Pode, ainda, por seu caráter científico, 
significar a garantia permanente de avanços, imprimindo 
melhor qualidade às ações de cuidado e de gestão. 

7 CONCLUSÃO

É extremamente complexo avaliar ou mesmo mensurar a 
gestão dos processos de trabalho em saúde envolvendo a gestão 
do conhecimento e efetivação das ferramentas da qualidade 
em âmbito hospitalar, de forma que isso envolve uma discussão 
cada vez mais aprofundada do tema.

Essa complexidade ocorre, dentre outros motivos, devido 
à escassez e limitação de pesquisas relacionadas à integralidade 
da temática, quando comparadas a pesquisas em outras áreas. 
Além disso, as melhores práticas gerenciais, culturalmente, 
ainda não são amplamente compartilhadas através de evidên-
cias científicas ou mesmo de vivências institucionais.

Portanto, é possível afirmar que ainda é incipiente no 
Brasil a gestão da qualidade sob um ponto de vista mais abran-
gente, envolvendo inovações tecnológicas nos processos de 
trabalho através de protocolos assistenciais e conferindo uma 
qualidade de excelência. De fato, as ferramentas tecnológicas 
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e de gestão utilizadas atualmente nas instituições hospitalares 
têm sido empregadas de maneira isolada e sem a articulação 
necessária com contexto organizacional.

Essa situação pode ser percebida a partir da análise dos 
estudos mencionados, em que os autores discutem os temas 
abordados de maneira fragmentada, cada um focado em sua área 
de interesse, sem haver um entrelace entre os assuntos a fim de 
proporcionar uma discussão universalizada sobre a temática.

Ademais, a preocupação atual com a qualidade da assis-
tência ainda não está atrelada à possibilidade de se alcançar a 
excelência através de ferramentas da qualidade com recursos 
tecnológicos. Quando os autores falam sobre tecnologia em 
serviços de saúde, eles enfatizam os programas e softwares 
de registros de dados. Esses são importantíssimos, no entanto, 
a inovação tecnológica voltada à qualidade da assistência 
através da implementação de protocolos assistenciais possui 
infinitas possibilidades, além de ser essencial para os serviços. 

A EBSERH, que deveria atuar em rede, também atua de 
forma desagregada e individualizada, à medida que cada filial 
possui protocolos assistenciais em sua intranet, não havendo 
uma conexão em rede. Além disso, a empresa acaba não utili-
zando todo o potencial tecnológico que possui para instituir 
na rede uma cultura de gestão do conhecimento e, com isso, 
melhorar significativamente a qualidade da assistência prestada.

A partir do momento que houver integração entre gestão, 
tecnologia e assistência, a rede preencherá as lacunas existentes 
e possibilitará uma padronização das ações sem, no entanto, 
deixar de respeitar as especificidades locais.

Destarte, mediante a realidade atual e a real necessidade 
da incorporação da tecnologia no gerenciamento dos processos 
de trabalho, torna-se primordial que a EBSERH, como uma 



A TECNOLOGIA COMO UMA FERRAMENTA DA 
QUALIDADE NA GESTÃO DOS PROCESSOS DE 

TRABALHO EM SAÚDE NA REDE EBSERH

Ellen Daiane Biavatti de Oliveira Algeri 
Maria Claudia Medeiros Dantas de Rubim Costa 
Bruno Gomes de Araujo

132

instituição prestadora de serviços de saúde por meio dos 
hospitais universitários federais, desenvolva ferramentas 
da qualidade que viabilizem intervenções que favoreçam a 
concretização de uma cultura da gestão do conhecimento e 
gerenciamento de protocolos assistenciais em toda a rede, o 
que possibilitaria ainda a efetivação dos objetivos habilitadores 
propostos pelo empresa no mapa estratégico 2017-2021.
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RESUMO

A Hemoterapia é definida como especialidade da medicina, 
a qual é responsável pelas transfusões de sangue, sendo um 
procedimento imprescindível em diversas situações clínicas. 
Porém, este procedimento envolve inúmeros riscos, que 
podem ser minimizados com a utilização de indicadores de 
qualidade padronizados. O objetivo deste trabalho foi realizar 
uma revisão bibliográfica sobre a utilização de indicadores de 
qualidade em serviços de hemoterapia. A revisão da literatura 
foi realizada a partir de bases de dados PubMed, LILACS, 
SCOPUS e Google Scholar, nos últimos 10 anos, nos idiomas 
português, inglês e espanhol. E as palavras-chave utilizadas 
foram: indicador de qualidade, hemovigilânica, transfusão e 
segurança do paciente. Verificou-se, nos artigos, uma grande 
variedade e heterogeneidade dos indicadores de qualidade 
em hemocentros internacionais e nacionais. Observou-se que 
a utilização de indicadores de qualidade, em transfusão, para 
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implementar ferramentas de hemovigilância, tem a finalidade 
de melhorar a qualidade do serviço. Nesta pesquisa, não foi 
encontrado um modelo ideal de indicadores de qualidade na 
comunidade científica. Observou-se a falta de padronização 
dos indicadores de qualidade utilizados nos serviços de 
hemoterapia. Este problema dificulta medidas de controle e 
melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. 
Constatou-se, também, que a intensificação das atividades 
voltadas para qualidade é cada vez mais necessária dentro 
dos serviços de hemoterapia, visando a diminuição dos riscos 
inerentes às transfusões sanguíneas.

Palavras-chave: Indicadores de qualidade. Hemoterapia. 
Transfusão sanguínea. Hemovigilância.



A IMPORTÂNCIA DE INDICADORES DE 
QUALIDADE EM SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

Jussara de Lucena Alves 
Custódio Leopoldino de Brito Guerra Neto 
Hélio Roberto Hékis

140

1 INTRODUÇÃO

A Hemoterapia pode ser definida como especialidade da 
medicina, a qual é responsável pelas transfusões de sangue 
(PALUDETTO, 2015). Após a descoberta dos grupos sanguíneos 
(A, B e O), esta especialidade foi reconhecida como ciência 
pelo cientista Karl Landsteiner, no ano de 1900. E, em 1902, 
De Castello e Sturli descobriram o tipo AB. Tais descobertas 
possibilitaram conhecer e relacionar as compatibilidades e 
incompatibilidades entre os indivíduos, evitando falhas e 
tornando o sangue um auxílio no tratamento de saúde por meio 
da transfusão (PALUDETTO, 2015). 

Já a transfusão de sangue é um procedimento médico 
imprescindível em diversas situações clínicas, principalmente 
nas urgências e emergências hemorrágicas e no suporte ao 
paciente com doenças onco-hematológicas (NETO, 2016). 
Todavia, esse procedimento envolve inúmeros riscos, como o 
sangue com agentes infecciosos, caso os testes de análise das 
amostras sejam falhos. Além da administração de um tipo de 
sangue incompatível no paciente, causado por falha na iden-
tificação, podendo levá-lo a insuficiência renal ou até a morte 
(RAMOA; MAIA; LOURENÇO, 2012). Portanto, estratégias que 
melhorem a qualidade do processo podem ser uma alternativa 
para minimizar os riscos de danos.

Visando minimizar esses riscos, o principal incentivo 
para a implantação de programas de qualidade nos serviços 
de hemoterapia foi dado em maio de 1998, com a implantação 
da Meta Mobilizadora Nacional. Este programa do Ministério da 
Saúde (MS) teve a premissa “Sangue com garantia de qualidade 
em todo o seu processo até 2003” e, após esta decisão, foram 
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propostos doze grandes programas, entre eles o Programa de 
Acreditação dos Serviços de Hemoterapia (SOUZA, 2013). 

Em consonância com o MS, os serviços públicos e 
privados estão passando por mudanças e paradigmas, traba-
lhando em prol da otimização de processos e aumento de 
produtividade que resultem em melhor atendimento e em 
menor custo (VIEIRA; DETONI; BRAUM, 2006). Assim, os indi-
cadores de qualidade são mais uma arma das instituições de 
saúde que se preocupam em aprimorar o seu desempenho 
junto aos clientes. Ocupação, receita, despesa, produção 
e tempo de espera são exemplos de índices que podem ser 
extraídos por meio do uso dos indicadores de qualidade em 
hospitais. (VIEIRA; DETONI; BRAUM, 2006).

Realizar a avaliação das atividades e dos resultados do 
processo de trabalho é essencial para verificar se os objetivos 
foram atingidos. Para isso, é necessário definir os indicadores 
de qualidade. Estes indicadores são formas que refletem a 
situação atual e dão suporte à apreciação crítica dos resul-
tados, às tomadas de decisões, ao planejamento e controle dos 
processos da instituição (SOUZA, 2013).

O uso desses indicadores de qualidade já ocorre nas 
instituições de saúde. Porém, é necessário implementar 
estratégias para análise dos mesmos. Esses devem refletir 
as diferentes realidades da assistência à saúde prestada à 
população, com objetivo de subsidiar programas e políticas 
públicas para melhorar a qualidade assistencial (ROSSANEIS 
et al., 2014). É importante salientar que os usuários estão cada 
vez mais conscientes dos seus direitos, obrigando a instituição 
a ter maior comprometimento com a qualidade dos serviços 
prestados, consequentemente, evitando danos ao paciente 
(MELLEIRO; TRONCHIN; MOTA, 2012).
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Os serviços de hemoterapia envolvem um processo 
complexo, desde a produção até a distribuição do sangue. 
Medidas de controle são necessárias para manter a qualidade 
dos hemocomponentes e hemoderivados, tendo como objetivo 
principal a segurança do paciente que receberá posterior-
mente tais produtos.

Nota-se a ausência de uma padronização dos indicadores 
de qualidade utilizados nas instituições que comportam bancos 
de sangue ou agências transfusionais. Portanto, o objetivo deste 
trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a utili-
zação de indicadores de qualidade em serviços de hemoterapia, 
procurando entender os processos existentes que propiciam a 
criação de um novo protocolo.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFRICA

Nesta seção, serão apresentados os argumentos teóricos 
acerca da utilização dos indicadores na hemovigilância. Para 
isso, os assuntos foram divididos em tópicos que tratam sobre o 
sangue e hemocomponentes, a transfusão sanguínea, a hemo-
vigilância, e ainda, a utilização dos indicadores de qualidade 
nos serviços de hemoterapia. 

2.1 Sangue e hemocomponentes

Historicamente, o sangue sempre foi um líquido que 
causou encanto para o ser humano. Os egípcios, por exemplo, 
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tomavam banho com o sangue de crianças judias para demons-
trar poder sobre o povo de Israel. Os aristocratas romanos, 
por sua vez, o consideravam como fonte de força e coragem 
para os homens que bebiam deste líquido. Contudo, em meio 
ao empirismo quanto ao uso e a importância do sangue, ao 
longo da história, ele sempre foi objeto de curiosidade e estudo 
em relação à possibilidade de seu uso de forma terapêutica. 
As tentativas iniciais do uso terapêutico do sangue foram 
marcadas por insucessos, como na primeira transfusão, em 
1492, do sangue de três jovens transfundido no Papa Inocêncio 
VII, ocasionando a morte de todos (PEREIMA et al., 2010; BRITO 
JUNIOR; SILVA; BATISTA, 2015).

A terapia com o sangue só foi possível após a descoberta 
dos anticoagulantes atóxicos por Braxton Hicks em 1869, a desco-
berta do sistema ABO por Karl Landsteiner em 1901 e os avanços 
nas técnicas de transfusões e conservação do sangue após as 
pesquisas de Charles Drew em 1941. Estes avanços resultaram na 
criação do primeiro banco de sangue, que foi utilizado durante 
a Segunda Guerra Mundial para tratar os feridos de guerra 
(PEREIMA et al., 2010; BRITO JUNIOR; SILVA; BATISTA, 2015).

A transferência sanguínea entre um doador e um 
receptor é uma terapia rotineira na prática médica, com grande 
segurança para doadores e pacientes, salvando vidas e melho-
rando a saúde de pessoas que, por alguma patologia, necessitam 
de uma transfusão sanguínea (PROIETTI; CIOFFI, 2008; BRITO 
JUNIOR; SILVA; BATISTA, 2015). As práticas de manuseio, sepa-
ração (fracionamento) e estocagem de hemocomponentes e seus 
usos terapêuticos revolucionaram a medicina transfusional, 
auxiliando os médicos prescritores na escolha dos componentes 
do sangue mais adequados para uma transfusão, e evitando 
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os efeitos indesejáveis associados a ela (BRASIL, 2014; BRITO 
JUNIOR; SILVA; BATISTA, 2015).

Atualmente, os componentes sanguíneos são obtidos a 
partir da coleta de aproximadamente 450 ml de sangue total 
de um doador voluntário, os quais são acondicionados em uma 
bolsa de coleta contendo 63 ml de solução anticoagulante, 
sendo submetida a processos físicos (centrifugação) para 
obtenção dos componentes do sangue. O hemocomponentes 
advindos de uma coleta de sangue total são: Concentrado de 
Hemácias, Plasma Fresco Congelado, Concentrado de Plaquetas 
e Crioprecipitado (COVAS; LANGUI; BORDINI, 2007; BRITO 
JUNIOR; SILVA; BATISTA, 2015).

O Concentrado de Hemácias (CH) é obtido por meio 
de centrifugação de uma bolsa de sangue total e a partir da 
retirada do plasma, leucócitos e plaquetas. O volume final 
dele varia entre 220 a 280 ml por bolsa, sendo indicado para 
aumentar a massa eritrocitária em pacientes com problemas 
na capacidade de transporte de oxigênio. Em algumas situações 
clínicas específicas, o concentrado de hemácias pode passar 
por procedimentos especiais como desleucotização, irradiação 
e lavagem das hemácias, de modo a evitar reações transfusio-
nais imediatas ou tardias (BRASIL, 2011). 

O plasma fresco congelado (PFC), por sua vez, é obtido 
a partir da centrifugação de uma unidade de sangue total e o 
seu volume final não deve ser inferior a 180 ml. Deve, após a 
coleta, ser congelado em até 8 h e mantido, no mínimo, a uma 
temperatura de 18ºC negativos para conservação de seus cons-
tituintes, proteínas (albumina, fatores de coagulação e outras), 
carboidratos e lipídios. O PFC é indicado para pacientes com 
distúrbios de coagulação, em especial aos de múltiplos fatores e 
com casos de Púrpura trombocitopênica trombótica. A Figura 1 
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mostra uma geladeira para estoque de hemocomponentes 
(NEVES; DELGADO, 2010; BRITO JUNIOR; SILVA; BATISTA, 2015). 

Figura 1 – Câmara fria para estoque de hemocomponentes com 
registro gráfico e painel digital de temperatura, alarme sonoro, 
com capacidade para 120 bolsas de concentrado de hemácias, 
da Indrel. Modelo: BSG 05 EGR. Patrimônio da UFPE.
Fonte: Autoria própria (2017).

O Crioprecipitado (CRIO) é obtido a partir de uma unidade 
de plasma fresco, congelado em temperatura que varia de 1 a 
6ºC, sendo constituído por um volume de 10 a 15 ml e cerca de 50 
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a 75 U de fator VIII; 100 a 150 U de fator de Von Willebrand, apro-
ximadamente 150 mg de fibrinogênio, fator XIII e fibronectina. 
O CRIO é indicado aos pacientes com deficiência congênita ou 
adquirido de fibrinogênio e deficiência de fator XIII (NEVES; 
DELGADO, 2010; BRITO JUNIOR; SILVA; BATISTA, 2015).

O Concentrado de Plaquetas (CP), outro hemocompo-
nente, é obtido a partir da centrifugação de uma bolsa de 
sangue total ou por aférese. Cada unidade de CP obtida pelo 
método convencional possui um volume de 50 a 60 ml e apro-
ximadamente 5,5 x1010 plaquetas. Já as unidades de CP obtidos 
por aférese possuem um volume de 200 a 300 ml e cerca de 3,0 
x 1011 plaquetas. O CP é indicado nas plaquetopenias causadas 
por falência medular, nos casos de dengue, etc. (BRASIL, 2010a).

2.2 Transfusão sanguínea 

No Brasil, a hemoterapia é regulamentada por Norma 
Regulamentadora (NR) e pela Resolução Diretora Colegiada 
(RDC). A RDC dispõe sobre os procedimentos dos componentes 
do sangue e as boas práticas no ciclo do sangue, compreendendo 
desde o processo de captação de doadores até a transfusão de 
sangue (BRASIL, 2014).

As instituições que realizam transfusão de sangue devem 
manter os registros nos prontuários dos pacientes submetidos 
a este procedimento (regulação). Os registros relacionados 
à transfusão devem conter data, hora de início, término da 
transfusão de sangue, sinais vitais no início e no término, 
além de origem e identificação das bolsas dos componentes 
do sangue. Solicita-se, também, a identificação do profissional 
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responsável e o registro de reação transfusional. Tais ações 
possibilitam não só a detecção precoce de eventuais reações 
adversas, mas também a sua notificação (BRASIL, 2014).

A transfusão de sangue deve ser apropriada às neces-
sidades de saúde do paciente, a qual deve ser administrada 
corretamente e em tempo hábil. Mesmo realizada dentro das 
normas preconizadas, indicada e administrada corretamente, 
a transfusão de sangue envolve risco sanitário. Este risco diz 
respeito às reações transfusionais durante ou após a trans-
fusão sanguínea. Entre as complicações, incluem-se aquelas 
provenientes da contaminação bacteriana, reações hemolí-
ticas agudas, ocasionadas por incompatibilidade do sistema 
ABO, reações anafiláticas, sobrecarga volêmica, entre outras. 
As referidas complicações podem ser não imunes, assim, estão 
associadas à falha humana. Ou elas podem ser imunes, ligadas 
aos mecanismos de resposta do organismo à transfusão de 
sangue (BRASIL, 2016).

A segurança na transfusão e a gestão da qualidade estão 
diretamente relacionadas entre si, visto que a qualidade nos 
serviços de saúde significa oferecer menor risco ao paciente, 
a partir da instrumentalização e da busca de um melhor 
cuidado e do benefício ao paciente. Para isso, necessitamos de 
um planejamento e de uma política de gerenciamento de riscos, 
protocolos consolidados na organização que contribuem para 
a segurança e beneficiam as partes interessadas: o paciente, 
o colaborador e a instituição (MATTIA; ANDRADE, 2016).

Na saúde, o consumidor é o paciente. Um sistema de 
gestão da qualidade visa melhorar a eficácia dos serviços pres-
tados, no intuito de ir ao encontro dos requisitos solicitados, 
bem como sua satisfação. Nesse contexto, salienta-se que os 
profissionais que trabalham nos serviços de saúde deverão estar 
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treinados e atentos para prevenir, identificar, abordar e tratar 
possíveis reações transfusionais. Nas unidades de saúde, desta-
ca-se a equipe de enfermagem, uma vez que sua atuação pode 
minimizar, significativamente, os riscos ao paciente e evitar 
danos, realizando o gerenciamento do processo transfusional 
com a eficiência necessária (MATTIA, 2014).

A responsabilidade do acompanhamento da transfusão 
e a monitorização do paciente são compartilhadas com as 
equipes de enfermagem que assistem o paciente nas unidades 
de internação e no ambulatório. Para a efetivação dessas ações, 
identificou-se a necessidade de um instrumento para realizar 
os registros correspondentes à transfusão de sangue de forma 
padronizada e que disponibilize os dados do paciente em todo 
o seu processo transfusional (MATTIA; ANDRADE, 2016).

2.3 Hemovigilância

O surgimento da hemovigilância decorreu do propósito 
de identificar, monitorar e minimizar os riscos relacionados 
à hemoterapia e à segurança transfusional, visando a quali-
dade de todo o processo. Esta preocupação surgiu a partir da 
possibilidade de existir sangue contaminado, apesar de já haver 
estratégias de controle das doenças de transmissão sanguínea 
(ARAÚJO, 2016). O mesmo autor relata que a segurança trans-
fusional e a busca da qualidade do sangue apresentam-se como 
uma das finalidades dos sistemas de hemovigilância no mundo. 
Na Figura 2, é mostrada uma bancada de imuno-hematologia 
do Hospital Universitário de Pernambuco, onde se realizam os 
testes imuno-hematológicos e exames pré-transfusionais.
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Figura 2 – Bancada de laboratório de imuno-hematologia.
Fonte: Autoria própria (2017).

A Rede Europeia de Hemovigilância (European 
Haemovigilance Network), fundada em 1998, deu origem a Rede 
Internacional de Hemovigilância (International Haemovigilance 
Network-NHI), em 2009. A relação da rede consiste em sistemas 
operacionais nacionais de hemovigilância e tem como objetivos 
trocar informações, realizar alarmes relacionados ao assunto 
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entres os membros da rede, realizar atividades conjuntas e se 
envolver em atividades educacionais vinculadas à hemovigi-
lância nos países. Além disso, os indivíduos que trabalham em 
hemovigilância de países-membros são livres para participar 
de todas as atividades da NHI (NHI, 2017).

Desde 2013, o Brasil é membro da NHI e contribui 
com avanços e ampliação do escopo da hemovigilância no 
país. Em nosso país, foi promovida a inserção da vigilância 
dos eventos adversos, que podem acontecer em todo o ciclo 
do sangue (ARAÚJO, 2016). A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) define evento adverso como a ocorrência 
adversa associada aos processos do ciclo do sangue que pode 
resultar em risco para a saúde do receptor ou do doador, tendo 
ou não como consequência uma reação indesejada.

A ANVISA, no ano de 2002, construiu um projeto piloto 
com 100 hospitais em uma rede Sentinela, no intuito de 
melhorar a vigilância após a utilização do sangue e incluir o 
relatório voluntário, realizado pelos hospitais participantes, 
referente às reações transfusionais ao SNVS. Em dezembro 
de 2006, com a mudança do sistema de relatórios para a 
plataforma baseada na web – Notivisa, notou-se um aumento 
importante na assiduidade dos relatórios – de 160 em 2002 para 
10.189 em 2013 (IHN, 2017).

Ademais, a Vigilância Sanitária (VISA) atua no controle 
do risco e na qualidade do sangue e seus componentes, por 
meio de ações de normatização, inspeção sanitária, notificação 
e monitoramento de eventos adversos. Assim como, licencia-
mento de estabelecimentos hemoterápicos, controle sanitário, 
avaliação dos serviços de hemoterapia (SH), qualificação dos 
profissionais de saúde, além da educação sanitária para popu-
lação (ARAÚJO, 2016). 
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Atualmente, o Sistema Nacional de Hemovigilância, em 
parceria com outros sistemas internacionais, está evoluindo para 
cobrir toda a cadeia de transfusão, incluindo as quase-falhas  
e os eventos adversos pré-transfusão. Esses procedimentos visam 
melhorar a gestão de qualidade dos estabelecimentos de saúde 
e aumentar a segurança transfusional (IHN, 2017).

2.4 Indicadores de Qualidade

Os indicadores são estratégias utilizadas para ajudar a 
descrever uma situação existente, assim como medir mudanças 
ou tendências durante um período. A partir daí pode-se avaliar, 
em termos de qualidade e quantidade, as ações de saúde que 
foram executadas (ROSSANEIS et al., 2014).

Na área de saúde, a qualidade define-se como algo que 
inclui aspectos de excelência, expectativas ou objetivos que 
devem ser alcançados, ausência de defeitos e adequações que 
definem as ações dos serviços de saúde (BRASIL, 2010b). A quali-
dade do cuidado vem ganhando importância pelos prestadores, 
reguladores e consumidores de saúde, a partir do interesse pela 
medicina baseada em evidência e atrelada ao custo-eficácia dos 
cuidados (MAINZ, 2003).

Portanto, o indicador de qualidade é um alerta que iden-
tifica ou dirige a atenção para determinados assuntos, dentro 
de uma organização de saúde, que devem ser motivo de revisão 
e avaliação. Um indicador pode ser uma taxa ou coeficiente, um 
índice, um número absoluto ou um fato (BITTAR, 2001).

Segundo Mainz, em 2003, os indicadores de qualidade 
forneceram um direcionamento aos cuidados clínicos, 
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organizações e gestores com a finalidade de melhorar os 
processos em relação ao cuidado na saúde. Tais indicadores 
servem como ferramenta para documentar a qualidade do 
cuidado, fazer comparações ao longo do tempo e avaliar as 
prioridades a serem estabelecidas.

Segundo o pesquisador Takashina, em 2004, os indi-
cadores de qualidade focaram nas medidas de satisfação dos 
clientes e nas características do produto/serviço. O autor 
explica que a eficácia pode ser definida como a habilidade da 
ciência médica em oferecer melhorias na saúde, por meio do 
alcance dos objetivos traçados.

Portanto, avaliar a qualidade e a quantidade nos serviços 
de saúde é essencial para planejar, organizar e controlar as 
atividades desenvolvidas nessa área. As comparações entre 
metas, fatos, dados, informações, parâmetros internos e 
externos são tarefas necessárias para o conhecimento das 
mudanças ocorridas em instituições, áreas ou subáreas ligadas 
à saúde (BITTAR, 2001).

2.5 Indicadores de qualidade em Hemoterapia

Na literatura, são encontrados estudos sobre a quali-
dade da prática profissional na área de saúde. Porém, poucos 
trabalhos referem-se ao profissional que atua na área de hemo-
terapia. Em relação ao processo de transfusão, cujo objetivo 
é trazer benefício com um mínimo de prejuízo, existe uma 
relação direta positiva com a sua qualidade, riscos, e relação 
inversa com a segurança (BRASIL, 2010).
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A utilização dos indicadores de qualidade está relacio-
nada com a avaliação da instituição no que se refere à eficiência 
do processo. Podemos citar alguns indicadores utilizados no 
Hemocentro da Unicamp, a saber: números de doadores aptos; 
índice de excedente (estoque estratégico); perda por validade de 
todos os hemocomponentes; tempo médio de treinamento por 
funcionário; e tempo médio do processo de doação de sangue. 

Esses indicadores de qualidade são avaliados mensal-
mente, considerando a porcentagem, sendo possível ter uma 
visão geral e assim melhorar os que não atingiram as metas 
estipuladas previamente (UNICAMP, 2013). É importante 
salientar que a qualidade não é uma tendência passageira. Ela é 
reconhecida pelas pessoas universalmente como satisfação das 
necessidades explícitas e implícitas do cliente (BRASIL, 2010).

Em prol da qualidade, em 2004, foi publicada a Resolução 
nº 153 referente ao regulamento técnico para todos os procedi-
mentos nos serviços de hemoterapia, apontando um rigoroso 
controle nesses serviços. Posteriormente, em junho de 2014, 
foi lançada a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC N° 34, 
que dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue. O Art. 2°, 
 desta resolução, apresenta 

o objetivo de estabelecer os requisitos de boas práticas 

a serem cumpridas pelos serviços de hemoterapia que 

desenvolvam atividades relacionadas ao ciclo produtivo 

do sangue e componentes. 

O Ministério da Saúde disponibilizou ainda, em 2016, a 
Portaria Nº 158, que redefine o regulamento técnico de proce-
dimentos hemoterápicos, como auxílio aos serviços de saúde 
que realizem procedimentos transfusionais, a fim de que seja 
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garantida a qualidade dos processos e produtos, visando a redução 
dos riscos sanitários e a segurança transfusional. E como forma 
de avaliação dessas práticas, os hemocentros de referência, 
 no Brasil, lançam mão da utilização de indicadores de qualidade 
como uma importante ferramenta de gestão, que possibilita 
estabelecer a comparação entre as metas traçadas e o desem-
penho obtido (SOUZA, 2013). 

3 METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão bibliográfica, com o objetivo de 
descrever os discursos que envolviam a utilização de indica-
dores de qualidade em serviços de hemoterapia. Sendo assim, 
a primeira etapa desta pesquisa correspondeu à investigação 
com base em artigos publicados no Portal de periódicos CAPES, 
na base de dados PubMed, LILACS, SCOPUS e Google Scholar. 
Foram incluídos nesta pesquisa artigos científicos publicados 
no período de 2001 a 2017 sobre o assunto, os quais estão 
disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram 
realizadas, também, pesquisas junto ao Ministério da Saúde do 
Brasil no mesmo período.

Assim, houve o cruzamento das palavras-chave inde-
xadas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): indicador de 
qualidade; hemovigilânica; transfusão; e segurança do paciente. 
Também, foram utilizados os mesmos descritores na língua 
inglesa, de acordo com a base de dados. A busca foi realizada a 
partir de sítio eletrônico, em outubro de 2017. 

Realizados os cruzamentos entre os descritores, foram 
encontrados 259 artigos. Fez-se uma pré-seleção desses estudos 

http://buscador.periodicos.capes.gov.br/V/NS959NXS3DD3Y4JKCLF344A2NUGY7HQNKXXG6LHAXQEKHEKSSU-02073?func=native-link&resource=CAP00699
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por meio da leitura dos títulos e dos resumos quando neces-
sário, sendo selecionadas 40 publicações. Os artigos foram lidos 
na íntegra, a fim de identificar a adequação dos mesmos aos 
critérios de inclusão destinados a esta revisão.

Após as etapas de pré-seleção dos artigos, foram excluídos 
15, chegando-se a uma amostra final de 25 artigos. Deste total, 
o maior número de publicações ocorreu em 2016 (6 artigos).  
No que se refere aos idiomas dos artigos, 9 eram na língua 
inglesa e 16 em português.

Em relação às bases de dados, foram encontrados 3 
artigos na PubMed, nos anos de 2016 e 2017. No Google Scholar, 
foram selecionados 20 artigos, publicados entre os anos 2001 
e 2017, e na SCOPUS 2 artigos, referentes aos anos 2013 e 2015. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Paludetto (2015), a qualidade dos serviços de 
saúde sempre foi vista como um diferencial pela população. 
Atualmente, ela é requisito básico de eficiência e o seu reco-
nhecimento por parte dos usuários vem crescendo. Então, não 
se pode esquecer de que a opinião do usuário tem impacto 
direto na melhoria da relação entre ele e os serviços de saúde. 
O paciente espera ter sua necessidade suprida, independente-
mente do nível de complexidade ou tipo de assistência prestada. 

Para Takakura (2011), em se tratando de qualidade, nos 
procedimentos da terapia transfusional – mesmo em contextos 
de indicação certa e administração correta, acatando todas as 
normas técnicas já preconizadas –, o processo envolve risco 
sanitário com potencial ocorrência de incidentes transfusionais, 

http://buscador.periodicos.capes.gov.br/V/NS959NXS3DD3Y4JKCLF344A2NUGY7HQNKXXG6LHAXQEKHEKSSU-02073?func=native-link&resource=CAP00699
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sejam eles imediatos ou tardios. Portanto, a qualidade do 
sangue e dos hemocomponentes devem ser garantidos em todo 
o processo, desde a captação de doadores até a sua adminis-
tração ao paciente.

Para melhora dos processos, é necessário o envolvimento 
da gestão por meio do planejamento estratégico, com metas 
objetivas e possíveis, visando o sucesso das atividades e sobre-
vivência da organização. Os gestores são fundamentais para 
o pontapé inicial da utilização de indicadores de qualidade, 
assim como seu controle e avaliação dos procedimentos hemo-
terápicos (SOUZA, 2013).

Souza (2008) afirma que tanto os espaços públicos quanto 
os privados passam por um processo de transformação no 
modelo de gestão e organização da produção de bens e serviços 
de saúde. Assim sendo, há uma nova concepção sobre gestão 
e desempenho, a qual está preocupada com a qualidade do 
produto e serviços oferecidos, minimização de custos e compro-
misso no atendimento de populações ou clientelas específicas.

No estudo realizado por Souza (2013), fez-se um levan-
tamento dos principais indicadores de qualidade utilizados 
em 12 Hemocentros públicos no Brasil. Constatou-se que a 
quantidade de indicadores foi bem variável. O Hemocentro 
com maior número apresentou 25,4% do número geral e o com 
menor número 1,3%. A partir destes quantitativos, observa-se 
uma heterogeneidade do número de indicadores de qualidade 
entre os setores/áreas, o que pode ser atribuído à diversidade 
dos processos de trabalho ou ainda à complexidade dos mesmos.

Já na pesquisa holandesa, que avaliou 100 hospitais, 
descreveu-se sobre indicadores internos de qualidade, anali-
sando a prática de transfusão de sangue. Foi observada uma alta 
resposta (> 93%) para os indicadores estruturais, mas uma menor 
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resposta foi alcançada com os indicadores de processo (38-61%), 
que exigiam a extração de dados de sistemas de informação 
laboratoriais ou análise de dados (ZIJLKER-JANSEN et al., 2015).

Em outro estudo, realizado na Arábia Saudita, foram 
utilizados indicadores de qualidade em transfusão para imple-
mentar as ferramentas de hemovigilância. No referido estudo, 
foram apresentados os incidentes e os erros antes da transfusão, 
a saber: incidentes relacionados aos formulários de pedido de 
componente; incidentes relacionados à coleta de amostras; e os 
relacionados ao teste das amostras. Os relatórios obtidos sobre 
reações, incidentes e eventos adversos, nos primeiros dois anos 
da implementação do sistema de hemovigilância, baseado em 
indicadores de qualidade, induziram um melhor rastreamento 
de áreas que necessitavam de melhorias (HINDAWI et al., 2016). 

Nas análises dos indicadores de qualidade, no estudo de 
Hindawi et al. (2016), os dados eram vistos trimestralmente 
e os relatórios eram apresentados ao comitê de transfusão 
hospitalar e ao departamento de gerenciamento de qualidade 
do serviço. O objetivo era realizar análises, criar estratégias 
em prol da melhoria e, posteriormente, os resultados eram 
apresentados ao gerenciamento hospitalar para implementar 
mudanças. A experiência do trabalho supracitado foi compar-
tilhada para encorajar outras instituições a implementar um 
sistema de hemovigilância e considerar a utilização de indica-
dores de qualidade como uma ferramenta útil. 

Em algumas pesquisas são descritas a utilização de 
indicadores de qualidade em áreas específicas, como no estudo 
de Neto (2016), que focou na área de Imuno-hematologia de 
Serviços Transfusionais. Na pesquisa citada, mostrou-se 
tendências de acertos nos indicadores de qualidade dos testes 
de compatibilidades sanguíneas, evidenciando uma melhora 
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da qualidade dos serviços de hemoterapia quanto aos indica-
dores avaliados. Os acertos, erros e ausências de respostas das 
avaliações práticas e teóricas mostraram melhoras nas últimas 
avaliações quando comparadas a de anos anteriores.

No ano de 2013, em outra pesquisa, foi avaliado o tempo 
de resposta para pedido de sangue em sala de cirurgia como 
indicador de qualidade. Constatou-se que, na maioria dos bancos 
de sangue que participaram da pesquisa, não era monitorado 
o tempo de resposta para emissão de produtos sanguíneos. 
Essa falta de monitoramento dificulta a comunicação entre os 
setores e traz expectativas equivocadas em relação ao pedido 
e à entrega do sangue em tempo hábil (MCCLAIN et al., 2013).

Esse mesmo indicador de qualidade também foi citado na 
pesquisa de Gupta e Gupta (2016), que relataram a eficácia do 
monitoramento em uma unidade de armazenamento de sangue 
de um Instituto de Acreditação de Hospitais e Prestadores de 
Saúde. Os principais indicadores monitorados, mensalmente, 
foram a porcentagem de uso de componentes sanguíneos; 
a porcentagem de reações transfusionais; porcentagem de 
desperdício de sangue e componentes sanguíneos; e, como 
relatado anteriormente, o tempo médio de resposta para os 
pedidos de sangue e hemocomponentes.

No estudo de Romon (2017), verificou-se quais indicadores 
de qualidade já estão sendo utilizados e como eles são definidos 
nos serviços de transfusão hospitalar. O intuito era determinar 
o impacto desses indicadores na gestão do sistema de qualidade 
e obter informações sobre quais já são bem aceitos pelos profis-
sionais que trabalham com hemotransfusão. No mencionado 
estudo, mostrou-se que uma gama de indicadores de qualidade 
está sendo utilizada nos processos de transfusão. Da mesma 
forma, verificaram-se alguns serviços que não utilizavam essa 
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ferramenta de qualidade. Um dado importante da pesquisa foi a 
variabilidade dos indicadores, o que dificulta a comparação do 
desempenho entre os serviços. Assim, o autor sugere a padro-
nização e o consenso dos indicadores (ROMON; LOZANO, 2017).

No entanto, quando se trata de qualidade, os serviços 
hematológicos devem estar em acordo com as legislações 
vigentes. No estudo de Bastos e Souza (2016) em que se avaliaram 
as conformidades com a legislação hemoterápica, foi revelado 
o perfil de agências transfusionais localizadas em um estado 
brasileiro, evidenciando ausência de conformidade total em 
alguns itens, sobre o que determina a legislação. 

O descumprimento de normas mostra a necessidade do 
conhecimento sobre legislações pelos profissionais atuantes nos 
serviços de hemoterapia. Portanto, é salutar a socialização das 
normatizações hemoterápicas vigentes no Brasil. Outra neces-
sidade é a educação permanente de profissionais da saúde, bem 
como a descentralização deste conhecimento para os demais 
serviços regionais (BASTOS; SOUZA, 2016).

5 CONCLUSÃO

Baseado na revisão realizada, pode-se afirmar que há 
possibilidade de verificar a existência de alguns indicadores de 
qualidade nos serviços de hemoterapia nas unidades de saúde. 
Verificou-se, também, que os dados devem ser transformados 
em informações, para que sejam analisadas estatisticamente e se 
tornem subsídio de tomadas de decisões pelos gestores na saúde. 

Durante este trabalho, ficou claro que os profissionais 
da saúde devem ser conscientizados e treinados sobre a 
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importância dos registros dos indicadores. Para a utilização 
de indicadores de qualidade, deve-se levar em consideração 
a estrutura física e de informática, pois estes fatores podem 
influenciar na sua implementação. 

Observou-se que a melhora da qualidade dos serviços de 
hemoterapia é uma preocupação constante dos profissionais da 
área de saúde. E a utilização de indicadores de qualidade padro-
nizados é a melhor forma de avaliar o processo de trabalho, 
viabilizando, também, a realização de comparações e definição 
de metas para melhoria da instituição.

Por último, foi observado, em quase todos os artigos, que 
a falta de padronização dos indicadores de qualidade, utilizados 
nos serviços de hemoterapia no país, dificulta a comparação 
desses dados para que, a partir de uma análise dos resultados, 
medidas de controle e melhoria da qualidade dos serviços 
sejam realizadas. A intensificação das atividades voltadas para 
qualidade, assim, é cada vez mais necessária dentro dos serviços 
de hemoterapia, visando a diminuição dos riscos inerentes às 
transfusões sanguíneas.
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RESUMO

Esta pesquisa se constitui como uma revisão sistemática cujo 
objetivo foi analisar as publicações atuais que possam responder 
a seguinte questão norteadora: Qual o conhecimento produzido 
acerca da utilização de softwares no agendamento de quimio-
terapia ambulatorial? Para a busca dos estudos na literatura, 
foram utilizadas as seguintes fontes de informação: Bireme, 
National Center for Biotchenology Information (NCBI) e o 
Google Scholar, sendo incluídos 7 artigos publicados entre 2002 
a 2017. As publicações utilizadas neste trabalho evidenciaram 
que o serviço de agendamento de quimioterapia é um processo 
complexo e de impacto direto no fluxo de funcionamento do 
serviço. Assim, apontaram como resultado que o desenvolvi-
mento e instalação de softwares que realizam o agendamento 
de quimioterapia apresentaram melhoras dos indicadores 
do tempo de espera dos pacientes, aumento da capacidade 
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instalada dos serviços, além de agregar melhor eficiência na 
distribuição da carga de trabalho da equipe assistencial. Alguns 
estudos ainda relataram ganho em remodelar e otimizar o 
método de trabalho de todo o serviço, sendo a informatização 
do sistema de agendamento um dos pontos do método de gestão.

Palavras-chave: Agendamento. Quimioterapia. Ambulatorial. 
Software.
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1 INTRODUÇÃO

Analisando o câncer numa perspectiva global da doença, 
é inquestionável que esta configura-se como um problema 
de saúde pública, especialmente entre os países em desen-
volvimento, nos quais é esperado que, nas próximas décadas, 
o impacto do câncer na população corresponda a 80% dos mais de 
20 milhões de casos novos estimados para 2025, como descreve o 
documento World Cancer Report 2014 da International Agency 
for Research on Cancer (Iarc), da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). As estatísticas mostram que 8,2 milhões de pessoas em 
todo o mundo morreram de câncer em 2012 (FERLAY et al., 2015). 

No Brasil, a mortalidade por neoplasias tem sido supe-
rada apenas por doenças cardiovasculares, com uma estimativa 
de 600 mil casos novos para o biênio 2016/2017 (BRASIL, 2016). 
Esta informação norteia a necessidade de serviços específicos 
eficientes e organizados para atender à demanda que a comple-
xidade da doença impõe. Ao mesmo tempo, os sistemas de saúde 
estão sob pressão financeira. A demanda está aumentando 
inversamente proporcional aos recursos disponibilizados aos 
serviços. Com isso, esses serviços precisam aumentar sua efici-
ência ao mesmo tempo que precisam fornecer maior atenção 
à satisfação do paciente do que antes.

A quimioterapia é uma das principais opções para o 
tratamento do câncer. Pode ser prescrita como um tratamento 
único, em associação a radioterapia ou, ainda, pré ou pós-ci-
rurgia. A quimioterapia é administrada principalmente em 
regime ambulatorial. Esses números mostram que o câncer é 
um problema importante, e a quimioterapia ambulatorial é um 
elemento estratégico no cuidado do câncer: o uso deste trata-
mento aumenta e seu custo está aumentando ainda mais rápido.
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A capacidade de absorção de pacientes nos serviços de 
quimioterapias ambulatoriais está diretamente relacionada à 
eficiência e eficácia do serviço de agendamento. Entretanto, 
o agendamento de qumioterapia é um processo complexo por 
envolver diversas variáveis integradas num mesmo momento. 
O tratamento de quimioterapia consiste na administração de 
uma combinação específica de drogas, chamado protocolo 
quimioterápico, que envolve dosagens, métodos e cronograma 
de administração pré-determinados. Esses protocolos têm 
tempo de infusão que podem variar de 15 min a 12 h em um 
mesmo ciclo de tratamento. É obrigatório a presença de enfer-
meiro durante o processo de infusão, inclusive com algumas 
ações de realização privativa desse profissional. Outra variável 
desse processo é a solicitação de inclusões de pacientes no 
agendamento de forma imediata porque precisam iniciar o 
tratamento da doença de forma urgente. Além desses pedidos 
de inclusão, existem também os cancelamentos de pacientes já 
agendados devido à impossibilidade de realizarem a quimio-
terapia por apresentarem exames laboratoriais incompatíveis 
ou condição clínica que inviabilize a realização do tratamento.

A dificuldade em gerenciar todas essas variáveis no 
processo de agendamento tem impacto direto na qualidade 
do serviço prestado nos serviços de quimioterapia ambulato-
rial. A literatura mostra que a ineficiência de um processo de 
agendamento tem relação direta com a baixa produtividade 
dos serviços, distribuição inadequada das cargas de trabalho 
dos enfermeiros, alternando entre momentos de sobrecarga de 
serviço e de ociosidade em uma mesma jornada de trabalho, 
diminuição na captação de recursos financeiros pela instituição 
pela dificuldade em conseguir aumentar a demanda dos serviços 
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e aumento do tempo de espera dos pacientes para iniciar o 
tratamento (KALLEN et al., 2012; SANTIBÁÑEZ et al., 2012).

Com o entendimento da necessidade de sugerir uma 
resolutividade para essa demanda frente às necessidades de 
melhoria da assistência prestada nos serviços de quimioterapia 
ambulatorial, este artigo visa expor o estado da arte, por meio 
de uma revisão sistemática, sobre softwares que posam realizar 
o agendamento de infusões de quimioterapia em serviços ambu-
latoriais e o que esses estudos apontam como características 
positivas desses sistemas informatizados, que tenham impacto 
no aumento da eficiência dos serviços. Para fins deste estudo, 
entendem-se requisitos como declarações de necessidade, desti-
nadas a transmitir entendimento sobre o resultado desejado, 
independentemente da sua efetiva realização, refletindo as 
necessidades dos clientes e utilizadores de um sistema.

2 MÉTODOS

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, método 
que tem a finalidade de reunir pesquisas publicadas as quais 
tratem de determinado tema, analisar seus resultados de maneira 
sistemática e ordenada, e sintetizar as evidências disponíveis, 
sendo seus produtos finais, entre outros, o estado atual do conhe-
cimento e a identificação de lacunas que direcionam a realização 
de futuros estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Para a condução dessa revisão, formulou-se a seguinte 
questão norteadora: Qual o conhecimento produzido acerca 
da utilização de softwares no agendamento de quimioterapia 
ambulatorial? Para a busca dos estudos na literatura, foram 
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utilizadas as seguintes fontes de informação: Bireme, National 
Center for Biotchenology Information (NCBI) e o Google Scholar.

Utilizou-se os seguintes critérios de inclusão para a busca 
e seleção dos estudos: artigos científicos publicados em perió-
dicos no período de agosto de 2002 a agosto de 2017, disponíveis 
nos idiomas português, inglês ou espanhol, que tivessem por 
tema o objeto de estudo, com aplicabilidade em serviços ambu-
latoriais. Foram excluídos do estudo textos não disponíveis 
na íntegra e que estivessem fora do recorte temporal.

Assim, os descritores utilizados foram: agendamento 
de quimioterapia, quimioterapia ambulatorial, software 
agendamento de quimioterapia. Inicialmente, para a seleção 
das publicações com texto completo disponível, realizou-se 
a leitura de cada título e resumo a fim de avaliar se existia 
relação entre o que estava descrito com a pergunta da pesquisa 
e se os materiais atendiam aos demais critérios de inclusão e 
exclusão estabelecidos. A busca foi realizada por acesso online, 
sendo a amostra final dessa revisão constituída por sete artigos.

Existe referência em um site de busca a um sistema 
nacional que faz agendamento de quimioterapia chamado 
TASY, entretanto, não existem publicações sobre o mesmo. 
Percebe-se que é um software pago, mas não se obteve informa-
ções precisas quanto ao custo de utilização, funcionalidades e 
setores do serviço em que pode ser utilizado. Na ausência dessas 
informações, não foi possível traçar um perfil que possibilitasse 
avaliar a possibilidade de utilização em hospitais públicos que 
dispõem de serviço de quimioterapia.

Para a análise do conteúdo dos artigos, foi construído 
um formulário de registro, preenchido para cada publicação 
da amostra final. O mesmo continha colunas que permitiram 
obter as seguintes informações: título do estudo no idioma da 
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publicação e em inglês, resumo, ano, objetivo do estudo, área 
de conhecimento, palavras chaves, país, tipo de estudo, autor 
e referência do periódico.

3 RESULTADOS

Dos artigos selecionados, todos foram de origem inter-
nacional. Quanto às bases de dados, quatro foram identificados 
no Google scholar, dois no PUBMED e dois no PMC. Em relação 
ao tipo de revista nas quais foram publicados, três artigos 
pertenciam a revistas da área de saúde em oncologia, outros 
três eram de publicações da área de bioengenharia e um de 
revista com publicações relacionadas à segurança do paciente. 
Os títulos dos artigos, bem como a sua origem e periódico de 
indexação, estão dispostos no quadro abaixo.

Artigo Origem Autores
Chemotherapy and treat-
ment scheduling: the 
Johns Hopkins Oncology 
Center Outpatient 
Department

Proceedings of the 
Annual Symposium on 
Computer Application in 
Medical Care

MAJIDI, F. et al.

Next-day chemotherapy 
scheduling: a multidis-
ciplinary approach to 
solving workload issues 
in a tertiary oncology 
center

Journal of Oncology 
Pharmacy Practice DOBISH, R.
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(Continuação)
Operations Research 
Methods Improve 
Chemotherapy Patient 
Appointment Scheduling

Joint Commission 
Journal on Quality and 
Patient Safety

SANTIBÁÑEZ, P. 
et al.

Chemotherapy 
operations planning and 
scheduling

IE Transactions on 
Healthcare Systems 
Engineering

TURKCAN, 
A.; ZENG, B.; 
LAWLEY, M.

Outpatient chemo-
therapy planning: A 
literature review with 
insights from a case 
study

IIE Transactions on 
Healthcare Systems 
Engineering

LAMÉ, G.; 
JOUINI, O.; 
CARDINAL, J. 
S.-L.

Improvement of 
chemotherapy patient 
flow and scheduling in 
an outpatient oncology 
clinic

International Journal of 
Production Research LIANG, B. et al.

Improving Wait Time 
for Chemotherapy in an 
Outpatient Clinic at a 
Comprehensive Cancer 
Center

Journal of Oncology 
Practice

KALLEN, M. A. 
et al.

Quadro 1 – Caracterização dos artigos incluídos na revisão sistemática.
Fonte: Autoria própria (2017).

Quanto ao desenho metodológico, os artigos foram 
classificados como: relatos de experiência (n=6) e revisão 
de literatura com estudo de caso (n=1). Todas as pesquisas 
tiveram como foco o uso de um software para agendamento 
de quimioterapia ambulatorial.
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4 DISCUSSÃO

Os resultados mostram que, ao longo do período estu-
dado, as pesquisas tiveram como foco de estudo, em maior 
número, a análise da contribuição da implantação de um 
software no gerenciamento de quimioterapia. Isso aponta que, 
de fato, o serviço de agendamento é um processo complexo e 
de impacto direto no fluxo de funcionamento do serviço, que 
necessita de métodos de trabalho específicos e práticos para 
uma funcionalidade adequada a fim de atender toda a dinâ-
mica envolvida num serviço de quimioterapia. Por outro lado, 
os artigos aqui incluídos norteiam soluções de sistemas de 
agendamento que manifestam boas contribuições para a cele-
ridade e agilidade do processo, que podem servir de apoio aos 
profissionais de saúde que devem prestar um cuidado de exce-
lência aos pacientes. A seguir, são apresentadas as principais 
contribuições evidenciadas.

O tratamento do câncer envolve várias fases, entre elas 
está a quimioterapia. A quimioterapia antineoplásica é a utili-
zação de agentes químicos, isolados ou em combinação, com 
a finalidade de tratar tumores malignos. Consiste em uma 
modalidade de tratamento sistêmico da doença, em contraste 
com a cirurgia e a radioterapia, mais antigas e de atuação 
localizada. (BONASSA; SANTANA, 2005). Entre todas as formas 
existentes de tratamento do câncer (tratamento cirúrgico, 
radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, uso de bloquea-
dores enzimáticos), a quimioterapia tem representado o meio 
mais eficaz (ANDRADE; SILVA, 2007), e a sua administração 
prescinde de ambiente especializado e corpo de enfermagem 
altamente treinado (GUTIÉRREZ et al., 2000). Os Ambulatórios 
de Quimioterapia são ambientes especialmente destinados 
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a oferecer ao paciente um tratamento quimioterápico de quali-
dade. Nesse espaço, a equipe de enfermagem faz a acolhida e 
exerce suas funções nessa especialidade. 

Pela demanda de pacientes que precisam ter acesso ao 
tratamento quimioterápico ambulatorial, bem como pelas 
inúmeras combinações de drogas a serem utilizadas por tais 
pacientes, com tempos de infusões distintos e intervalos entre 
aplicações bem determinados, faz- se necessário um serviço de 
agendamento para manter a mínima organização necessária 
do serviço. Entretanto, quando essa programação não funciona 
de forma adequada, os impactos são sentidos diretamente no 
fluxo de trabalho, tanto por parte dos pacientes quanto por 
parte da equipe assistencial.

Um estudo de 1993, realizado no the Johns Hopkins 
Oncology Center, relatou que no serviço descrito, antes da 
implementação de software para realização do agendamento 
da quimioterapia, a infusão de medicação era feita por ordem 
de chegada do paciente no serviço e que essa rotina tinha 
impacto tanto no tempo de acesso do paciente ao tratamento 
quanto no tempo de espera do paciente no serviço. Estimou-se 
que, na maioria dos casos, o tempo de espera dos pacientes 
era o dobro do que deveria ser. Com a implantação de um 
software para gerenciar o agendamento da quimioterapia, 
conseguiram melhorar o f luxo de pacientes, reduzir os 
tempos de espera e equilibrar a carga de trabalho da equipe 
de enfermagem, bem como um melhor aproveitamento da 
capacidade instalada (MAJIDI et al., 1993).

De modo semelhante, outro estudo, realizado em um 
hospital nos estados Unidos e publicado em 2003, também 
desenvolvido em um serviço de quimioterapia ambulato-
rial, identificou que a ausência de uma sistemática efetiva 
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no agendamento da quimioterapia, associado ao aumento 
da demanda de pacientes no serviço, começou a resultar em 
tempo de espera prolongado dos pacientes para iniciar a infusão 
de quimioterapia, uso ineficiente dos tempos de trabalho da 
equipe de assistência evidenciado por picos e vales na carga 
de trabalho em um mesmo turno de serviço; além de aumento 
no quantitativo de horas-extras dos funcionários e frustação 
por parte tanto dos pacientes quanto da equipe. Ademais, 
os pesquisadores também conseguiram observar congestio-
namento espacial nas áreas de administração de medicação, 
consequência da ausência de um plano organizado de fluxo 
de pacientes no dia a dia. Com a implantação de um método 
de agendamento, baseado na marcação da quimioterapia do 
paciente sempre para o dia seguinte, após a consulta médica, 
obtiveram melhora na eficiência da farmácia e da enfermagem 
e uma diminuição dos tempos de espera para que os pacientes 
recebessem sua quimioterapia (DOBISH, 2003).

Outros pesquisadores, no ambulatório do MD Anderson 
Cancer Center, descrevem que a gestão administrativa do serviço 
foi informada pela equipe técnica de que os pacientes estavam 
expressando insatisfação com o tempo de espera para iniciar 
quimioterapia, apesar da existência de um agendamento prévio, 
e a equipe de assistência estava frustrada porque os pacientes 
chegavam no horário marcado para infusão da medicação, 
entretanto não conseguiam realizá-la no período determinado 
por razões de fluxo institucional. A partir disso, a insatisfação 
dos pacientes com o tempo de espera passou a ser amplamente 
divulgada entre eles, e o tempo de atraso excessivo para início 
da infusão da quimioterapia foi identificado como uma fonte 
primária de insatisfação geral dos pacientes de oncologia. Diante 
dessas informações, a gestão sugeria um método de trabalho 
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no serviço que envolvia, entre outros aspectos, a informatização 
do sistema de agendamento de infusões. Com essas intervenções, 
conseguiram reduzir em 26,8% o tempo de espera do paciente no 
serviço. Esse resultado trouxe como desdobramentos a redução 
de horas-extras para a equipe de enfermagem, o aumento da 
capacidade de produção de serviço e a perspectiva de eliminar 
a necessidade de investimentos na aquisição de novos espaços 
de tratamento de pacientes e aumentar a captação de recurso 
em mais de 1 milhão/ano, com o aumento na quantidade de 
consultas e de quimioterapias. (KALLEN et al., 2012).

Um estudo descreve a decisão de reavaliar o método de 
trabalho do serviço de quimioterapia a partir da identificação 
de que as restrições impostas pelo processo de agendamento, 
realizado de forma manual, resultaram em retrabalhos clínicos 
frequentes e longas listas de espera para tratamento em uma 
clínica de quimioterapia, em um grande centro de câncer no 
Columbia Britânica, no Canadá. Um estudo de 17 meses foi 
realizado para abordar problemas de agendamento e carga de 
trabalho, buscando desenvolver, implementar e avaliar soluções. 
A pesquisa referencia o desenvolvimento de uma ferramenta 
de agendamento baseada em otimização para melhorar a efici-
ência do agendamento e o gerenciamento de mudanças na 
implementação do processo, como suspensões, cancelamentos 
ou inclusões. Após implantação do novo método, observou-se 
a redução no tempo de espera dos pacientes com diminuição da 
lista de espera em 83%, bem como da necessidade de mudanças 
de agendamento de última hora, mais capacidade disponível, 
tornando mais fácil encontrar datas para atender os pacientes, 
e, para a equipe de enfermagem, a ferramenta de agendamento 
melhorou diretamente as condições de trabalho, criando horá-
rios com uma distribuição de carga de trabalho mais equilibrada 
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em termos de números de pacientes e complexidade de casos. 
Além disso, a carga de trabalho em cada turno de enfermagem foi 
melhor distribuída para evitar períodos altamente estressantes 
que poderiam levar ao burnout do pessoal e, potencialmente, 
afetar a assistência. (SANTIBÁÑEZ et al., 2012).

Em um outro estudo, Chemotherapy operations planning 
and scheduling, de 2012, estudiosos desenvolveram métodos 
de planejamento e agendamento para pacientes de quimio-
terapia, objetivando diminuir o tempo de espera do paciente 
e maximizar a adesão aos planos de tratamento, considerando 
a disponibilidade limitada de recursos clínicos (camas/cadeiras, 
enfermeiros, farmacêuticos) em um serviço de quimioterapia 
ambulatorial. Esse estudo, em específico, tinha o foco em 
regras de programação computacional para desenvolver um 
sistema de agendamento com o objetivo de alcançar os melhores 
resultados de saúde, minimizando os atrasos do tratamento 
devido a recursos limitados. Apesar de terem sugerido vários 
modelos aplicáveis, cada um visando resolver uma demanda 
distinta, concluíram que ainda se faz necessário mais estudos 
que sugiram métodos capazes de otimizar diversos objetivos, 
o que é complexo no serviço de agendamento, tais como mini-
mização do atraso no tratamento, minimização de horas-extras 
de pessoal e subutilização e maximização da utilização da 
equipe assistencial. (TURKCAN; ZENG; LAWLEY, 2012).

Um relato de experiência publicado em 2014 objetivou 
mostrar que os atrasos e longos períodos de espera de um 
serviço de quimioterapia ambulatorial poderiam ser eliminados 
por uma melhor coordenação, planejamento e agendamento 
de infusões de quimioterapia. Para tanto, propuseram um 
modelo de otimização para determinar um cronograma de 
consultas coordenadas para clínicas de oncologia e infusão 
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com o objetivo de equilibrar a carga de trabalho e a utilização 
de recursos para ambos os processos durante o dia, incor-
porando os requisitos reais de recursos (consulta médica, 
laboratório, tempo de enfermagem, farmácia) na coordenação 
e agendamento de compromissos para minimizar os tempos de 
espera do paciente e equilibrar a carga de trabalho da clínica. 
Os resultados mostraram que os tempos de espera dos pacientes 
e os tempos de trabalho totais da clínica foram reduzidos, e 
uma utilização de recursos mais equilibrada pode ser alcançada 
usando melhores métodos de agendamento. (LIANG et al., 2014).

Uma revisão de literatura mais recente (2016), buscou 
analisar maneiras de melhorar a eficiência operacional para 
o cuidado do câncer em serviços ambulatoriais de quimiote-
rapia com foco em modelos de métodos de trabalho (gestão 
operacional). As características distintivas da quimioterapia 
ambulatorial foram destacadas. Em particular, a interdepen-
dência entre a administração de quimioterapia no ambulatório 
e a preparação de medicamentos na farmácia, diretamente 
relacionado ao agendamento de paciente. Os pesquisadores 
perceberam ao termino do estudo que o agendamento de 
quimioterapia é um processo que precisa levar em consideração 
diversos fatores e que se faz necessário construir, para além 
do agendamento, modelos que integrem os diversos serviços 
interdependentes envolvidos na administração de quimiote-
rapia ao paciente. (LAMÉ; JOUINI; CARDINAL, 2016).
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5 CONCLUSÃO

Esse estudo se propôs a verificar qual o conhecimento 
produzido acerca da utilização de softwares que realizem 
o agendamento de quimioterapia ambulatorial. Entre os 
desfechos estudados ficou claro que o agendamento de 
quimioterapia é considerado um processo complexo e que 
afeta diretamente a experiência do paciente durante o trata-
mento e o desempenho da equipe assistencial. Uns grandes 
números de compromissos diários com indicações específicas 
devem ser organizados enquanto contabilizam as preferências 
do paciente; consultas de laboratório, radiologia e oncologia, 
capacidade de farmácia, bem como o equilíbrio da carga de 
trabalho de enfermagem, a medida dos horários de enfer-
magem e a intenção de evitar horas-extras.

As consequências potenciais de processos ineficientes, 
comumente relatadas, incluíram tempo de espera elevado do 
paciente para iniciar tratamento, sendo esse um dos principais 
problemas relatados. Além disso, considerável retrabalho 
administrativo, utilização ineficiente e desequilibrada de 
recursos de enfermagem, farmácia e carga de trabalho, maior 
estresse para pacientes e funcionários e, possivelmente, resul-
tados de saúde negativos.

As iniciativas adotadas de desenvolvimento e instalação 
de softwares que realizassem o agendamento de quimiote-
rapia, adequado às especificidades de cada serviço, bem como 
o impacto de reestruturar o modelo de fluxo de trabalho, 
apresentaram sucesso em diferentes níveis, com melhoras dos 
indicadores do tempo de espera dos pacientes, sendo esse resul-
tado relatado como o de maior impacto positivo, e aumento 
da capacidade instalada dos serviços, além de agregar melhor 
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eficiência na distribuição da carga de trabalho da equipe assis-
tencial. Alguns estudos relataram, ainda, ganho em remodelar 
e otimizar o método de trabalho de todo o serviço, sendo a 
informatização do sistema de agendamento um dos pontos de 
melhoria. Referenciam, inclusive, que remodelagem do modelo 
de trabalho tem trazido impacto para além do agendamento 
de quimioterapia. Mudar o método de trabalho mostrou 
impressão positiva em dois problemas bem atuais na gestão 
de serviços públicos de saúde: redução de custos e redução 
de horas-extras pagas aos profissionais (impacto no déficit de 
dimensionamento de pessoal).

Confrontada a complexidade do processo, o aumento 
no volume de pacientes, a implementação de novos protocolos 
quimioterápicos e as restrições orçamentárias, percebe-se que 
o agendamento de quimioterapia esgotou as capacidades do 
sistema manual baseado em papel. Atualmente, faz-se neces-
sária a utilização de formas mais eficientes de agendamento 
objetivando melhoria na qualidade do serviço prestado.

O número reduzido de publicações encontradas, tanto 
referentes ao tema quanto relatos de experiências de serviços 
nacionais, especialmente públicos, configurou-se como 
limitação neste estudo, pois dificulta a comparação entre 
os resultados alcançados. Entretanto, o crescente número 
de artigos publicados nos últimos três anos mostra que esse 
assunto tem ganhado impulso e relevância.

A discussão destaca áreas para pesquisa futura sobre 
agendamento de quimioterapia a qual consiga englobar múlti-
plos fatores envolvidos no processo. E sublinha a possibilidade 
de melhoria associada a processos de trabalhos, o que envolve 
a gestão de todo o serviço.
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RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma proposta de 
regulamentação de fluxo procedimental relativo a atividades de 
inovação dentro da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 
considerando o contexto normativo constitucional e a legislação 
específica vigente sobre a temática da promoção à inovação 
no Brasil. Nesse sentido, buscou-se fazer o resgate histórico da 
Ebserh, contextualizando sua origem, o objetivo para o qual 
foi criada e o cenário atual em que se encontra em paralelo 
à inovação. Para validar o estudo, recorreu-se à pesquisa explo-
ratória e bibliográfica, representada pela revisão de artigos 
científicos disponíveis nas bases de dados Scopus, Scielo, DOAJ e 
Google Academics, entre os anos de 2004 – ano de promulgação 
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da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) – e o primeiro semestre 
de 2018, contemplando as recentes alterações legais sobre o 
novo marco da inovação (Lei nº 13.243/2016), denominado 
de Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como o 
Decreto regulamentador nº 9.283/2018. Os dados secundários 
e levantamento de legislação foram feitos em sites oficiais do 
Governo e do Legislativo Federal. A análise feita mostra que, 
apesar de poucos estudos sobre o assunto, tem sido crescente 
o número de artigos publicados sobre questões relacionadas 
à lei de inovação, concentrando-se a maior parte deles nos 
últimos 5 (cinco) anos, e o primeiro a tratar especificamente 
sobre a temática em 2005. O referido marco regulatório traduz 
continuidade e aprofundamento no que tange à construção de 
um ambiente produtivo de cultura inovadora.

Palavras chaves: Ebserh. Lei de inovação. Marco regulatório 
da inovação.
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1 INTRODUÇÃO

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, 
empresa pública federal vinculada ao Ministério da Educação, 
integra um conjunto de ações empreendidas pelo governo 
federal para gerenciar o Programa Nacional de Reestruturação 
dos Hospitais Universitários Federais. Tal programa foi insti-
tuído pelo Decreto nº 7.082/2010, cuja adesão é uma faculdade 
das universidades federais, efetivada por meio de um contrato 
de gestão especial.  Desde a sua criação, a Ebserh possui um 
grande desafio além da assistência à saúde, expressamente 
prevista na Lei nº 12.550/2011 e no Decreto nº 7.661/2011, qual 
seja: realizar ensino, pesquisa e extensão sob a perspectiva 
da inovação (BRASIL, 2011a).

Para entender o caminho a ser percorrido por essa empresa 
pública para implementar as finalidades estabelecidas na Lei 
12.550/2011 (Lei de Criação) e no Decreto nº 7.661/2011 (que aprova 
o Estatuto Social da Ebserh), especialmente no que se refere à 
prestação de serviços de apoio à geração do conhecimento em 
pesquisa clínica, básica e aplicada, é imprescindível, a priori, fazer 
o resgate histórico de seu surgimento e do objetivo para o qual foi 
criada em paralelo ao cenário da inovação no Brasil. Da mesma 
forma, analisar o sistema normativo da inovação, sob o aspecto 
da saúde, ensino, pesquisa e extensão, tanto no plano constitu-
cional quanto infraconstitucional, para então delinear o formato 
adequado a ser empreendido na rede dos hospitais universitários 
filiados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para a 
implantação da cultura de inovação na rede.

Nesse ínterim, considerando o grande potencial 
intelectual existente dentro de sua rede de hospitais, questiona- 
-se o porquê de a Ebserh não captar recursos e gerar sua 
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autossuficiência em pesquisas, por meio da ferramenta da 
inovação. Assim, em que pese a existência de legislação nacional 
específica que disponha sobre estímulos ao desenvolvimento 
científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e a 
inovação, a estatal atualmente carece de uma regulamentação 
institucional que supra a seguinte indagação: se um hospital 
universitário da rede captar recurso de pesquisa e quiser 
executar pela Ebserh, como deverá proceder?

Em decorrência disso, pretende-se apresentar uma 
proposta de instrumento jurídico à estatal, a fim de regula-
mentar o fluxo procedimental para viabilizar o desenvolvimento 
de pesquisas nos Hospitais Universitários Federais da Rede 
Ebserh, estabelecendo, assim, um marco normativo institu-
cional de inovação. Trata-se, portanto, de uma proposta de 
regulamentação de fluxo procedimental à estatal, oportuni-
zando a captação de recursos à pesquisa, ao desenvolvimento e 
capacitação científica e tecnológica, e à inovação dentro da rede 
Ebserh, considerando a sua finalidade institucional, bem como o 
sistema normativo corrente, no intuito de promover à pesquisa 
no âmbito dos hospitais universitários federais sob a sua gestão.

Para tanto, a proposta de normativa pretende observar 
princípios e normas relativas ao incentivo à inovação e à 
pesquisa científica e tecnológica; bem como embasar o relacio-
namento cooperativo entre os sujeitos vocacionados à inovação 
(públicos e privados), envolvidos no processo. Outrossim, merece 
destaque a indicação de alternativas legítimas para a captação 
de recursos financeiros destinados à pesquisa cientifica e, 
por último, a regulamentação institucional do fluxograma 
padronizado no âmbito da rede Ebserh, em consonância com 
o ordenamento jurídico vigente.
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de pesquisa desenvolvida com base bibliográ-
fica exploratória de produções literárias em duas frentes de 
investigação. A primeira, acerca da inovação, o que tem sido 
implementado e discutido sobre a temática no sistema norma-
tivo brasileiro do período de 2004 a 2018, considerando como 
marco da discussão a Lei de Inovação (Lei nº 10.973 de 02 de 
dezembro de 2004). E a segunda, relativa à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – Ebserh, na qual se buscou as referências 
bibliográficas sobre a estatal sem recorte temporal. 

O artigo é baseado em análise e subsídios coletados, 
considerando a conjuntura em que a estatal, objeto da pesquisa, 
encontra-se inserida, a fim de definir a aplicação prática voltada 
para a solução do problema posto. Nesse contexto, foram utili-
zados como critérios de inclusão os termos Ebserh, inovação 
no Brasil, e Lei de Inovação. Foram considerados, ainda, 
artigos publicados no período definido para a consulta, que 
abordassem temas correlatos a exemplo de ciência e pesquisa; 
universidades federais; relação empresa-universidade; ciências 
políticas e, por fim, alguns artigos referenciados na bibliografia 
inicialmente utilizada. Nessa linha, foram excluídos os artigos 
que fugiam do conteúdo proposto, uma vez que tratavam da 
inovação de forma genérica e num contexto macro, tanto polí-
tico como econômico, e o material ora abordado está voltado 
mais especificamente ao aspecto legal.

Com o objetivo de consolidar a problemática apresentada, 
a pesquisa bibliográfica foi realizada a partir da análise de 
referências publicadas para a composição da fundamentação 
teórica, constituída principalmente pelo exame de livros, 
documentos, textos, dissertações, teses e artigos científicos 
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resgatados das bases de dados: SCOPUS; Scientific Eletronic 
Library Online – SCIELO e Directory of Open Access Journals 
– DOAJ, e Google Academics, nos idiomas português, inglês e 
espanhol. Os dados secundários e levantamento da legislação 
e normativas infraconstitucionais foram realizados em sites 
oficiais do governo e legislativo federal, bem como os de ênfase 
na área Jurídica (jurisprudência de órgãos colegiados).

O processo de seleção e de análise dos artigos foi feito em 
várias etapas, em que os artigos recuperados foram incluídos 
em pastas de arquivos distintas em uma biblioteca virtual, de 
acordo com a frente de pesquisa utilizada para a composição do 
portfólio de documentos. Ao final, foram excluídas as referên-
cias duplicadas. Ademais, o referencial bibliográfico também 
é constituído de livros doutrinários, da legislação seca inerente 
à Lei de Inovação, bem como de legislação constitucional 
e infraconstitucional correlata.

3 INOVAÇÃO À LUZ DO SISTEMA 
NORMATIVO BRASILEIRO

A autonomia científica e tecnológica do mundo globali-
zado, nas palavras de Vettorato (2008), decorre da capacidade 
das nações produzirem, absorverem e transmitirem conheci-
mento, modernizando os seus setores produtivos, tornando-os 
avançados e competitivos. Para o autor, é necessária a inserção 
de ações integradas e harmônicas entre si, objetivando o desen-
volvimento científico e tecnológico do país, devidamente 
articuladas entre todos os agentes da sociedade que almejam o 
desenvolvimento nacional, a exemplo do Estado (União, Estados, 
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Municípios), da comunidade científica, dos setores privados, dos 
setores empresariais e dos movimentos sociais.

Pode-se dizer que a matriz do sistema normativo de 
inovação no Brasil se estrutura, constitucionalmente, pela 
conjugação dos artigos 1º a 3º, combinados com os artigos 23, 24, 
167, 200, 218 e 219 da Carta Magna, que constituem a base jurí-
dico-constitucional do chamado Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação brasileiro. Em 2015, houve ajustes no 
texto constitucional trazidos pela Emenda Constitucional nº 85, 
que altera e adiciona dispositivos corroborando a necessidade 
de valorização da temática, com ênfase para a inovação.

Inicialmente, merece destaque o inciso II, do artigo 3º, 
da Constituição Federal que estabelece como um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil “garantir o 
desenvolvimento nacional” (BRASIL, 1988). Para se atingir esse 
mister, é essencial o estímulo e promoção ao desenvolvimento 
científico, à inovação, e à pesquisa científica e tecnológica, tendo 
sido imputado primariamente ao Estado esse dever, conforme 
estabelece o Caput, do art. 218, da Lei Maior (BRASIL, 1988).

As alterações trazidas pela EC nº 85/15 evidenciam o 
novo patamar constitucional dado à promoção da inovação, 
elevando-a ao status de objetivo a ser perseguido pela República 
Federativa do Brasil, por meio de política pública a ser imple-
mentada por todos os entes federativos (BRASIL, 2015).

Lenza (2016) aponta importantes avanços advindos da EC 
85/2015. O autor os resume da seguinte forma:

• ampliação das entidades que poderão receber apoio finan-

ceiro do Poder Público (art. 213, § 2.º);
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• incentivo à cooperação entre órgãos dos setores público 

e privado, estimulando o intercâmbio de conhecimentos, 

inclusive com atuação no exterior;

• facilitação para o remanejamento de recursos financeiros 

por ato do próprio Poder Executivo, sem a necessidade da 

prévia autorização legislativa (art. 167, § 5º);

• ciência, tecnologia, pesquisa e inovação são atribuições de 

todos os entes federativos, que deverão implementá-las de 

modo cooperativo, tendo em vista o equilíbrio do desenvol-

vimento e do bem-estar em âmbito nacional (art. 23, V, CF/88) 

(LENZA, 2016, p. 1434).

Em vista disso, é ressaltado pelo escritor o tratamento 
prioritário dado pelo Estado à pesquisa cientifica básica e à 
pesquisa tecnológica, sendo esta última voltada principal-
mente para solucionar os problemas brasileiros e desenvolver 
o sistema produtivo nacional e regional. Além disso, discorre 
o autor sobre o apoio e incentivo do Estado, tanto na capacitação 
de recursos humanos nas áreas de ciência tecnologia e inovação 
quanto no incentivo a investimento de empresas em pesquisa 
e criação de tecnologia apropriada ao país. Assim como o seu 
papel de promover a articulação entre entes públicos e privados, 
nas diversas esferas de governo. Por fim, destaca a questão da 
biotecnologia e todo o seu desdobramento (LENZA, 2016).

No plano infraconstitucional, a legislação é bastante 
vasta sobre a temática da inovação, desdobrando-se nos mais 
diversos vieses da ciência, tecnologia e inovação, a exemplo da 
legislação federal específica sobre inovação, e de leis que versam 
sobre a propriedade industrial, direito autoral, lei do software, 



MARCO REGULATÓRIO PARA A PESQUISA E A 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA EMPRESA BRASILEIRA 

DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH 

Paula Cecília Rodrigues de Souza 
Hélio Roberto Hekis 
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim 
Karilany Dantas Coutinho 
Carlos Alberto Pereira de Oliveira

194

topografia de circuito integrado, entre outras. Em que pese a 
amplitude da matéria, a análise deste estudo tem como foco o 
marco temporal de incentivo à inovação no Brasil, qual seja a 
Lei 10.973/2014 (Lei de Inovação), regulamentada pelo Decreto 
nº 5.563/2005; e alterações posteriores trazidas com a Lei 
nº 13.243/2016 (novo marco legal da inovação), regulamentada 
pelo Decreto nº 9.283/2018.

3.1 Abrangência da “Lei de Inovação”

Nesta seção, será discutido o alcance da expressão “Lei de 
Inovação” e o seu desdobramento como marco legal voltado a 
promover a geração e a difusão de incentivo à pesquisa cien-
tífica e tecnológica, bem como o desenvolvimento do sistema 
produtivo do país. Por questões didáticas, o tema foi fracionado 
em 2 (dois) subtópicos, quais sejam: 3.1.1) A interação entre 
as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação e as 
empresas; e 3.1.2) Papel das entidades de apoio.

Segundo Engelmann e Willig (2016), integra o marco 
legal brasileiro da inovação toda a legislação criada a partir 
Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação), inclusive suas alterações 
posteriores. Os autores reforçam que, apesar de não ter sido 
a primeira legislação de fomento no país, a Lei de Inovação 
é a primeira medida específica voltada ao tema inovação 
tecnológica e à promoção do desenvolvimento do país, a qual 
tem por escopo incentivar à inovação e à pesquisa científica 
e tecnológica no ambiente produtivo, e também das Instituições 
de Ciência e Tecnologia – ICTs (BRASIL, 2004).
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No mesmo sentido, Rauen (2016) define a Lei de Inovação 
como um arcabouço jurídico-institucional voltado ao fortaleci-
mento das áreas de pesquisa e da produção de conhecimento no 
Brasil, em especial da promoção de ambientes cooperativos para 
a produção científica, tecnológica e da inovação no país. Assim, 
o objetivo da lei era estimular o envolvimento de Instituições 
de Ciência e Tecnologia – ICTs e seus pesquisadores no ambiente 
produtivo, possibilitando uma maior interação com as empresas.

De acordo com Cavalcante (2013), em que pese as medidas 
tomadas para incentivo à inovação, o avanço observado no 
marco legal não se refletiu, na mesma proporção, no cresci-
mento dos esforços tecnológicos do setor produtivo no país. 
Seguindo a mesma linha, Rauen (2016) identifica que a Lei de 
Inovação não foi suficiente para alterar a dinâmica da pesquisa 
no Brasil, em que a produção do conhecimento pelas univer-
sidades e institutos de pesquisa continuaram dissociadas do 
setor produtivo, apesar da existência de um regramento jurí-
dico específico ao estímulo à inovação e à pesquisa científica 
e tecnológica no ambiente produtivo (BRASIL, 2004).

Os instrumentos disponibilizados pela Lei nº 10.973/2004, 
nos dizeres de Diniz, Diniz e Neves (2015), atuavam primordial-
mente no sentido de mitigar restrições administrativas que as 
universidades públicas federais estavam sujeitas, assim como 
organizar a conexão entre o setor público e o setor privado 
quanto à criação e propriedade intelectual, utilizando-se a refe-
rida lei e outros institutos jurídicos de propriedade patenteáveis. 
Nesse sentido, o modelo posto na referida lei percebe a inovação 
tecnológica preponderantemente como propriedade intelec-
tual, cujo aperfeiçoamento da produção desses direitos ficou 
a cargo dos NITs e ICTs. Segundo os autores, atendia, portanto, 
apenas de modo parcial ao ditame constitucional de promover 
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o desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Inovação de 
modo direcionado ao enfrentamento dos problemas nacionais.

Matias-Pereira e Kruglianskas (2005) identificaram, na 
época, fragilidades da então Lei de Inovação Tecnológica do 
Brasil quanto à sua consistência ao adequado fomento e criação 
de novos ambientes propícios à geração e absorção de inovações 
como ferramenta de apoio às políticas públicas para o rompi-
mento do ciclo vicioso da dependência tecnológica do país. 
Após anos de discussão, no sentido de promover maior segu-
rança jurídica e solidez, a Lei 10.973/2004 foi substancialmente 
alterada em janeiro de 2016 pela Lei nº 13.243, apresentada 
como o novo marco legal da inovação e denominada Código 
da Ciência Tecnologia e Inovação. Esse Código estrutura-se em 
cinco pontos essenciais: o estímulo à construção de ambientes 
especializados e cooperativos de inovação; o estímulo à partici-
pação das ICTs no processo de inovação; o estímulo à inovação 
nas empresas; o estímulo ao inventor independente; e, por fim, 
os fundos de investimento.

A nova lei regulamenta a Emenda Constitucional n° 85, 
de 26 de fevereiro de 2015 e altera dez leis, adequando-as à 
promoção da inovação no Brasil. São elas: Lei 10.973/2004 
(Lei de Inovação); Lei 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro); Lei 
8.666/93 (Licitações e Contratos); Lei 12.462/2011 (RDC); Lei nº 
8.745/1993 (Contratação Temporária de Excepcional Interesse 
Público); Lei 8.958/1994 (Fundações de apoio); Lei nº 8.010/1990 
(Importações de bens destinados à pesquisa científica e tecno-
lógica); Lei nº 8.032/1990 (Isenção ou redução de Impostos de 
Importação); e a Lei nº 12.772/2012 (Plano de Carreiras e Cargos 
– Magistério Federal). Desta feita, trouxe novidades e altera-
ções legislativas de mesma natureza, levando a temática a um 
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novo patamar, menos burocrático e com mais oportunidades 
de produção (BRASIL, 2016).

No contexto da legislação atual de inovação, Coutinho 
e Silva (2015) defendem a existência de um subsistema 
normativo de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, que 
criaria condições para um ambiente favorável à produção de 
inovações tecnológicas e pesquisas, incentivo à formação de 
parcerias público-privada e investimentos. Nesse ínterim, Silva 
e Guimarães (2016) complementam sustentando que o Estado 
deve não apenas corrigir falhas de mercado, mas também incen-
tivar a criação de novos setores-chave da economia inovadora, 
especialmente com diretrizes baseadas na esfera social.

Por fim, em 7 de fevereiro do corrente ano, foi publi-
cado o Decreto nº 9.283 que regulamenta o disposto na Lei 
nº 10.973/2004; Lei nº 13.243/2016, entre outras disposições 
legais que interferem no procedimento jurídico-administrativo 
de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 
ambiente produtivo (BRASIL, 2018).

3.1.1 Interação ICTs-empresa

Um tópico relevante tratado na Lei de Inovação relacio-
na-se à interação entre as Instituições Científicas, Tecnológicas 
e de Inovação (ITCs) e as empresas. Especialmente, no que 
tange à eventual insegurança jurídica quanto aos proce-
dimentos a serem adotados pelos entes públicos, visto que 
prevalece no setor público brasileiro o modelo jurídico da 
legalidade estrita e, não raras as vezes, os gestores ficam 
sujeitos a interpretações díspares. 
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Paranhos e Palma (2010) descrevem o processo de 
inovação como complexo, não determinístico e interativo, sendo 
essa interação enfatizada pelas inter-relações entre a pesquisa, 
ciência e tecnologia e, as atividades industriais e comerciais. 
Reforçam, ainda, a necessidade da interação de doutores e 
pesquisadores nos interesses do setor produtivo, ou seja, da 
presença dos doutores nas indústrias. Borges e Borges (2015) 
fazem uma relação entre a Lei de Inovação Tecnológica e a Lei 
da Parceria Público-Privada para chegar ao enquadramento 
de um ente como ICT, considerando que a primeira imprime 
uma nova ênfase ao processo de produção de conhecimentos e a 
extensão, no aspecto de sua relevância econômica traduzida em 
contratos de parceria, enquanto a segunda fornece a regulação 
para a celebração de contratos entre as ICTs e o setor privado.

O tema é abordado por Rauen (2016), com ênfase nos meca-
nismos de incentivo de interação ICT- empresa, bem como nos agentes 
que intermedeiam a relação, a exemplo das instituições de apoio 

 e dos núcleos de inovação tecnológica. A autora destaca que, 
durante os anos de vigência da Lei 10.973/2004 (marco legal da 
Inovação), as parcerias público-privadas voltadas para o desen-
volvimento tecnológico, de um modo geral, não avançaram, 
subsistindo em níveis aquém dos almejados; e as principais 
formas de estímulo previstas na lei para a integração de insti-
tuições e pesquisadores foram subutilizadas. Segundo a autora, 
tais dificuldades decorriam da ausência de definições claras, 
na referida lei, sobre as formas de procedimento na gestão da 
inovação interativa entre os entes, inibindo os agentes de se 
envolverem em atividades de parceria pela insegurança do 
regramento. Dessa forma, a Lei de Inovação se mostrou incapaz 
como instrumento disciplinador e promotor da interação púbico- 
-privada na execução da inovação no Brasil.
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A Lei 13.243/2016 trouxe alterações relevantes nos 
aspectos relativos à Interação ICT-empresa. Entre tais 
mudanças, destacamos as seguintes (BRASIL, 2016):

I. O sentido de ICT é expandido a outras entidades, abrangendo 
também as privadas sem fins lucrativos (art. 2º, V);

II.  Passa a disciplinar as contrapartidas (financeiras ou não 
financeiras) das ICTs públicas para fins de compartilhamento 
e permissão de suas instalações, bem como de permissão de 
uso de seu capital intelectual (art. 4º Caput);

III. Amplia a possibilidade de compartilhamento de suas insta-
lações para atividades de incubação a ICTs ou empresas, em 
sentido amplo, e não apenas microempresas e empresas de 
pequeno porte (art. 4º, I);

IV. Amplia a possibilidade de permissão de utilização de suas 
instalações voltadas a atividades de pesquisa para ICTs, 
empresas e pessoas físicas (art. 4º, II);

V. Amplia a possibilidade de recebimento de bolsa de estímulo 
ao aluno de ICT pública (de curso técnico, graduação ou 
pós-graduação) envolvido com atividades de inovação, com 
fomento por ICT aos envolvidos (art. 9º, § 1º);

VI. Os direitos de propriedade intelectual das criações resul-
tantes da parceria poderão ser cedidos pela ICT ao parceiro, 
mediante compensação financeira ou não (art. 9º, §3º).
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As modificações implementadas na Lei 10.973/2004 
trazem uma ICT permanentemente envolvida na geração de 
conhecimento inovador. Assim, as ICTs de natureza estatal 
devem instituir sua política de inovação quanto aos seus 
objetivos estratégicos, diretrizes necessárias para apoiar o 
empreendedorismo, realizar as atividades de extensão tecnoló-
gica e serviços técnicos, além de gerir a propriedade intelectual 
e de transferência de tecnologia a desenvolver, estabelecer 
parcerias para o desenvolvimento de tecnologias com inven-
tores independentes, entre outras (DINIZ; DINIZ; NEVES, 2016).

Quanto à operacionalização de recursos e direitos prove-
nientes de projetos, serão objetos de análise quando tratarmos 
do papel das instituições de apoio, na figura das fundações de 
apoio. Nessa conjuntura, o fortalecimento do papel dos agentes 
intermediadores da interação entre ICTs e empresas apre-
senta-se como essencial para o modus operandi das atividades 
voltadas à inovação.

3.1.2 O Papel das Entidades de Apoio

Para o melhor entendimento do assunto, é importante 
trazer à baila o papel das Entidades de Apoio no contexto da 
lei de inovação, visto que possuem atribuições substanciais na 
operacionalização das atividades entre o setor público e o setor 
produtivo. Nesse contexto, destacam-se como entes de apoio 
à inovação as denominadas Fundações de Apoio e os Núcleos de 
Inovação Tecnológica (NIT ś), a seguir explanados.
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Fundações de Apoio

Cabem algumas considerações acerca da fundação de 
apoio, para efeitos da Lei de Inovação. Tal entidade é definida 
no inciso VI, do artigo. 2º, da seguinte forma:

[...] fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos 

de pesquisa, ensino e extensão de projetos de desenvol-

vimento institucional, científico, tecnológico e projetos 

de estímulo a inovação de interesse das ICTs, registrada e 

credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei nº 8.958, de 

20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes 

nas esferas estadual e municipal (BRASIL, 2016).

As fundações de apoio constantemente são objeto 
de procedimentos inquisitórios instaurados pelos órgãos 
de controle. Para Rauen (2016), isso decorre de seu papel de 
captadoras dos recursos financeiros extraorçamentários e de 
contratantes de recursos humanos temporários, em projetos 
de pesquisa de ICTs, na parceria com empresas. As formas de 
operacionalização, muitas vezes duvidosas, acerca dos proce-
dimentos legais das fundações nas atividades de apoio a entes 
públicos, acabam sendo alvo de subsequentes acórdãos exarados 
pelo Tribunal de Contas da União – TCU. Nesse ínterim, Di Pietro 
(2017) faz uma crítica severa quanto à utilização indevida de 
fundações de apoio instituídas por particulares, que são criadas 
e existem única e exclusivamente com o objetivo de colaborar 
com órgãos da Administração Pública como forma de fugir ao 
regime jurídico publicístico.
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Diniz, Diniz e Neves (2016) discorrem que as fundações 
de apoio foram eleitas pela lei como instrumento para o desen-
volvimento de projetos de inovação. Especialmente porque a lei 
faculta às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação 
– ICTs autorizarem o repasse de recursos destinados a projetos 
de pesquisa ou de geração – ou difusão – de conhecimentos 
inovadores diretamente às fundações de apoio, que não se 
submetem às limitações previstas pelo sistema orçamentário-
-financeiro nacional.

Uma das alterações mais impactantes trazidas pela Lei 
13.243/2016 diz respeito à inclusão do parágrafo 7º, do artigo 
1º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que rege as 
relações entre as IFES e de pesquisa científica e tecnológica 
e as fundações de apoio, e dá outras providências. O referido 
parágrafo formaliza a possibilidade de repasse de recursos 
financeiros decorrentes de atividades de inovação diretamente 
às fundações de apoio.

Consoante a redação inserida pela referida lei, os recursos e 
direitos provenientes dos projetos de ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estí-
mulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira 
necessárias à execução desses projetos, poderão ser repassados 
pelos contratantes diretamente para as fundações de apoio 
(BRASIL, 1994). O que ocorre também em atividades e projetos 
descritos na lei 10.973/2004, conforme os exemplos a seguir:

I. Possibilidade de arrecadação de contrapartidas financeiras 
adquiridas no compartilhamento e permissão de utilização 
de instalações de ICT;
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II. Possibilidade de arrecadação de contrapartidas financeiras 
adquiridas na prestação de serviços tecnológicos;

III. Possibilidade de arrecadação de contrapartidas financeiras 
adquiridas em acordos de parcerias em atividades de inovação.

Em outras palavras, as fundações de apoio serão respon-
sáveis pela gestão desses recursos oriundos de atividades de 
inovação, como os recursos financeiros de contrapartidas, 
garantindo, assim, que sejam mantidos na instituição. 
Anteriormente, a lei não previa a forma de captação dos 
recursos financeiros recebidos de empresas.

Antes da alteração legislativa, recorria-se à Portaria MCTI 
nº 251/2014, que estabelece diretrizes para a gestão da política 
de inovação nas unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI, 2014), para disciplinar como 
esses recursos seriam captados, considerando que os órgãos 
da administração pública não têm legitimidade para receber 
recursos financeiros privados. Assim, os recursos vindos 
de entes privados eram recolhidos por Guia de Recolhimento 
da União (GRU), o que resultava, muitas vezes, na incorporação 
de arrecadação do Tesouro Nacional (RAUEN, 2016).

Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs)

Os Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs, inicialmente, 
foram criados para gerir a política de inovação da ICT, interme-
diando essas atividades com o setor produtivo; entretanto, não 
conseguiram o reconhecimento e a flexibilidade operacional 
necessários para empreender ao que se propunham. Pode-se 
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atribuir a baixa participação e influência dos NITs, nas atividades 
de gestão de inovação em ICTs, ao fato de não possuírem perso-
nalidade jurídica própria, somado a isso a limitada autonomia 
gerencial, orçamentária e de recursos humanos (RAUEN, 2016).

Considera-se Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): 

[...] Estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem 

personalidade jurídica própria, que tenha a finalidade a 

gestão de política institucional de inovação e por competên-

cias mínimas as atribuições previstas nesta Lei (BRASIL, 2016).

Nos termos do artigo 2º da Lei de Inovação (Lei 
10.973/2004), com redação dada pela Lei 13.243/2016.

De acordo com a nova redação dada pela Lei nº 13.243/2016, 
há possibilidade de que o NIT seja constituído com persona-
lidade jurídica própria, como entidade sem fins lucrativos 
(BRASIL, 2016), podendo, inclusive, assumir a personalidade 
jurídica de fundações de apoio, nos termos estabelecidos no 
parágrafo 8º, do artigo 1º, da Lei nº 8.958/94. As mudanças 
trazidas pela nova lei de inovação facultaram a atribuição de 
fundação de apoio aos Núcleos de Inovação Tecnológica. Assim, 
além de atuar no serviço de apoio a projetos, também atua na 
promoção e no acompanhamento de atividades de geração 
e difusão de conhecimento (DINIZ; DINIZ; NEVES, 2016).

O artigo 16 do referido diploma legal estabelece que as 
ICTs públicas devem dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, 
podendo ser instituído pela própria ICT ou em associação com 
outras. Dispõe ainda sobre as competências dos NITs, atribuin-
do-lhes novas funções estratégicas e conferindo-lhes maior 
relevância dentro da entidade. Por fim, esclarece que caso o 
NIT seja constituído com personalidade jurídica própria, a ICT 
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deverá estabelecer as diretrizes de gestão e a forma de repasse 
dos recursos (BRASIL, 2016).

3.2 Inovação X EBSERH

Nesta seção, serão discutidos aspectos do contexto 
histórico relativo ao surgimento e finalidade da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, desde a ideia de Reforma 
Administrativa trazida pelo Decreto-Lei 200/67, passando pela 
inserção da empresa na perspectiva da reforma do Estado 
iniciada em 1995, até a conjuntura atual da estatal, enquadran-
do-a no cenário de inovação.

Para tanto, a seção foi dividia em 2 (dois) tópicos, para 
melhor visualização de seu desenvolvimento. São eles: o 
resgate histórico da Ebserh; e, por conseguinte, o cenário atual 
da rede e a inovação.

3.2.1 Resgate histórico da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – Ebserh

Antes de adentrar no tema da inovação no âmbito da 
rede Ebserh, é oportuno fazer um resgate histórico contex-
tualizando a origem dessa empresa pública e o objetivo da 
sua criação. Esta, diante do relato de sua trajetória historial 
– desde a base da administração gerencial implantada com o 
Decreto Lei 200/67 até a conjuntura de caos administrativo dos 
hospitais universitários de nosso país, com falta de pessoal, 
materiais básicos e infraestrutura precária –, apresentou-se 
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como única alternativa de política pública para os Hospitais 
Universitários Federais – HUFs, considerando o seu alto custo 
e a ineficiência da gestão pública. 

Figura 1 – Linha do Tempo Ebserh.
Fonte: Autoria própria.

Após a Segunda Guerra Mundial, os ideais do Estado 
Social1 – intervenção na economia, com promessas de pros-
peridade e trabalho para todos, bem como educação, cultura, 
previdência, etc. – entram em colapso. Situação que se agrava 
com as mudanças do capitalismo e a reação política de conser-
vadores que passam a defender um estado mínimo, na escalada 
do liberalismo e, posteriormente, do neoliberalismo, com a ideia 
de livre mercado (FABRIZ; TEIXEIRA, 2017).

1 Estado intervencionista: um Estado idealizado para garantir o bem-estar 
das pessoas.
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No Brasil, o Decreto Lei 200, promulgado em 1967 dá a base 
da administração gerencial, constituindo um importante marco 
do processo de reforma administrativa. Entre seus pilares, insere 
o modelo de atuação descentralizada de governo, como primeira 
tentativa de se implementar esse novo conceito de Administração 
Pública Indireta com características gerenciais a fim de se 
contrapor àquilo a que o modelo de gestão pública burocrática, 
com foco em processos, não conseguia resolver. Em outras pala-
vras, passa a priorizar a eficiência da Administração Pública, com 
ênfase nos resultados (MENINI, 2015).

Entre as categorias de entidades da administração indi-
reta introduzidas pelo Decreto-Lei 200/67, temos as empresas 
públicas. São assim definidas no inciso II, do art. 5º do referido 
regramento, com redação alterada pelo Decreto-Lei nº 900/69:

[...] a entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, 

criado por lei para a exploração de atividade econômica que 

o Governo seja levado a exercer por força de contingência 

ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de 

qualquer das formas admitidas em direito (BRASIL, 1967).

Conforme destacado por Gomes (2016), a concepção desse 
modelo gerencialista, com ênfase em resultados – priorizando 
a eficiência, objetivos claros e autonomia na gestão de pessoas, 
materiais e financeiros –, passou a ser empreendida no âmbito 
da Saúde. Reforça a autora, que os hospitais universitários do 
nosso país, desde o fim da década de 1980, encontravam-se em 
situação de escassez de recursos humanos, materiais básicos e 
financeiros. Na década de 90, essa situação se agravou e chegou a 
um completo caos administrativo, com infraestrutura precária, 
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com a promulgação da Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), 
ocasião em que os hospitais universitários e de ensino passam 
a integrar o Sistema Único de Saúde, nos termos do Caput, do 
art. 45 da referida lei, que estabelece o que segue:

Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de 

ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante 

convênio, preservada a sua autonomia administrativa, 

em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e finan-

ceiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos 

pelas instituições a que estejam vinculados (BRASIL, 1990c).

As dificuldades perduraram no âmbito dos hospitais 
universitários que necessitavam urgentemente de reformas 
internas e da adoção de modelos de gerenciamentos modernos 
(BARROS, 2013). Assim, o modelo de gestão adotado na Ebserh 
advém do projeto de reforma do Estado, implementado com o 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, de 1995, em 
resposta à crise aparente desde a segunda metade dos anos 
80. A proposta de reconstrução baseou-se na redefinição das 
funções do Estado, utilizando-se o modelo da administração 
pública gerencial, que veio a ser substanciada posteriormente 
na Emenda Constitucional nº 19/98.

Nesse contexto, como ação inicial de reforma de gestão 
no setor, foi publicada a Portaria Interministerial MS/MEC/
MCT/MPOG nº 562/2003. Tal instrumento criou uma comissão 
interinstitucional com o fito de avaliar e diagnosticar o cenário 
dos Hospitais Universitários Federais e de Ensino no Brasil, 
no sentido de reformular a Política Nacional existente no intuito 
de reestruturar os nosocômios (GOMES, 2016). 
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Em 2010, dando continuidade às tratativas do modelo 
de gestão a ser implementado nessas unidades hospitalares, o 
Governo Federal instituiu o Programa Nacional de Reestruturação 
dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), por meio do 
Decreto nº 7.082, de janeiro de 2010. O objetivo era criar condições 
materiais e institucionais para a reestruturação física e tecnoló-
gica das unidades, com a modernização do parque tecnológico, 
a revisão do financiamento da rede, a melhoria dos processos 
de gestão e a recuperação do quadro de recursos humanos dos 
hospitais, possibilitando, assim, que desempenhassem plena-
mente suas funções vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão 
bem como a assistência à saúde (BRASIL, 2010).

Com a finalidade de dar prosseguimento ao processo de 
recuperação dos Hospitais Universitários Federais, foi criada, 
em 2011, por meio da Lei nº 12.550, a Ebserh, empresa pública 
federal vinculada ao Ministério da Educação, voltada exclu-
sivamente à prestação de serviço público, responsável pelo 
gerenciamento do Programa de Reestruturação, para atuar 
no sentido de modernizar a gestão dos hospitais universitá-
rios federais. Assim, preservar e reforçar o papel estratégico 
desempenhado por essas unidades de centros de formação de 
profissionais na área da saúde e de prestação de assistência 
à saúde da população integralmente no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS (BRASIL, 2011).

Para Sodré, Littike, Drago e Perim (2013), a Ebserh não 
passa de mais um discurso gerencial sobre a modernização 
da gestão de recursos humanos, podendo tais questões serem 
resolvidas se o Estado se propusesse a resolver os problemas 
de gestão dos hospitais universitários. Entretanto, optou-se por 
criar uma empresa com a promessa gerencial modernizadora.



MARCO REGULATÓRIO PARA A PESQUISA E A 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA EMPRESA BRASILEIRA 

DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH 

Paula Cecília Rodrigues de Souza 
Hélio Roberto Hekis 
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim 
Karilany Dantas Coutinho 
Carlos Alberto Pereira de Oliveira

210

Na mesma vertente, Andreazzi (2013) argui que a trans-
formação de hospital público em empresa resulta em mudanças 
no modo de operação quanto às atividades do hospital – ensino, 
pesquisa e extensão, inclusive a assistência – na busca de 
retorno financeiro, seja por meio de busca mais agressiva ao 
mercado como fonte de financiamento, seja com controles mais 
rigorosos de custos operacionais. A autora apresenta críticas 
ao modelo de gestão da Ebserh por considerar uma ameaça 
perpetrada ao caráter público dos hospitais universitários.

Já Palhares, citado por Palhares e Cunha (2014), argu-
menta que no Brasil, historicamente, as empresas públicas 
têm-se mostrado como grade mola propulsora do Estado em 
atividades estratégicas. Atividade que exijam planejamento 
e investimentos vultuosos em pesquisas científicas de longo 
prazo e atividades de inclusão social, devendo, portanto, inclui-
-las no rol de estruturas estatais para o atendimento à saúde.

Em razão da autonomia universitária constitucional-
mente prevista, a adesão ao projeto da Ebserh é uma faculdade 
das Instituições Federais de Ensino Superior. As IFES que 
aderem a esse projeto o fazem por meio de um contrato de 
gestão especial gratuita, na forma e condições definidas na Lei 
nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.

De acordo com o exposto, verifica-se que a proposta do 
Estado brasileiro para a solução dos problemas verificados no 
âmbito dos hospitais universitários federais espalhados por todas 
as regiões do país – no que se refere a recursos humanos, estru-
tura e gestão hospitalar, insumos etc.– é, em última instância, 
o fortalecimento da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
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3.2.2 Cenário atual da Rede Ebserh e a Inovação

Litike e Sodré (2015), precisamente, atribuem aos Hospitais 
Universitários Federais – HUFs, a missão de proporcionar 
o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência à saúde, uma vez 
que tanto o ensino quanto a saúde são políticas sociais inerentes 
à sua atuação. Os autores descrevem que, no plano nacional, 
os hospitais universitários federais são responsáveis pelo elevado 
número de pesquisas existentes na área de biomédica, formação 
de profissionais de saúde, bem como prestação de assistência 
à saúde da população no âmbito do SUS.  Logo, configuram-se 
como instituições de natureza bem mais complexas que os 
demais hospitais (não universitários), com significativos desafios 
tanto na gestão do ensino como na do cuidado. 

Palhares e Cunha (2014) afirmam que as despesas dos 
Hospitais Universitários geralmente ultrapassam o teto de 
repasses pelo SUS, pois atendem mais pacientes do que são pagos, 
além de sua natureza multifacetada de atendimento ao público, 
com centros formadores de profissionais da saúde, pesquisas 
e procedimentos de alta complexidade, fazendo com que acabem 
no centro de debates quanto ao seu papel e seu financiamento. 
E tal heterogeneidade deve ser contemplada no delineamento 
organizacional. Sustentam os autores que, embora prestem 
serviços ao SUS, fazem-no como retaguarda do sistema, cuja 
gerência, via de regra, fica a cargo dos municípios. Os autores 
concluem, então, que a criação da Ebserh representa uma 
mudança de paradigmas da administração econômica do SUS.

Assim sendo, a fim de gerenciar os HUFs, considerando 
toda a complexidade que envolve as atividades atribuídas por 
lei a essas instituições, o governo federal autorizou a criação 
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, 
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pela Lei 12.550/11. Essa é uma empresa pública unipessoal, 
com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio 
próprio, vinculada ao Ministério da Educação,  tendo como 
regime de trabalho dos empregados o celetista e sede localizada 
em Brasília (BRASIL, 2011).

Figura 2 – Filiais Ebserh.
Fonte: <http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/filiais-ebserh>. 
 Acesso em: 19 jun. 2018.

Atualmente2, há no Brasil o total de 50 (cinquenta) hospi-
tais universitários vinculados a 35 (trinta e cinco) Instituições 
Federais de Ensino Superior – IFES. Dessas Instituições, 32 

2 Junho de 2018.
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(trinta e duas) aderiram ao novo modelo de gestão da Ebserh, 
que conta com 40 (quarenta) hospitais universitários filiados 
espalhados por todo o território nacional (EBSERH, 2018).

No que se refere à implementação da inovação na rede, 
foi feito um levantamento nos portais de cada Instituição 
Federal de Ensino Superior cujos hospitais universitários são 
filiados à Ebserh para obter informações sobre as medidas que 
estão sendo implementadas para adequação de normativas à 
promoção da inovação. Verificou-se no levantamento realizado 
que das 32 (trinta e duas) universidades federais que aderiram 
ao contrato de gestão com a Ebserh, 26 (vinte e seis) possuem 
normatização interna sobre pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. Contudo, constatou-se que a maioria das norma-
tivas internas encontradas são anteriores a 2016, portanto, 
desatualizadas ao Código da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Lei nº 13.243/2016). Por outro lado, há instituições que já estão 
alinhadas ao novo texto normativo.

No intuito de contribuir com o desenvolvimento científico 
e tecnológico e formação profissional em saúde, foi instituído 
por meio da Portaria Interministerial nº 09, de 13 de agosto de 
2014, do Ministério da Educação – MEC, Ministério da Saúde 
– MS, e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, 
o  Programa Ebserh de Pesquisas Clínicas Estratégicas para 
o SUS – EpecSUS (EBSERH, 2016). Assim, as atividades para a 
elaboração de um modelo de gestão para implementar e harmo-
nizar boas práticas de gestão de pesquisa clínica no âmbito da 
Ebserh já foram iniciadas. Contudo, a temática ainda é tratada de 
forma polarizada e sucinta, necessitando de norma institucional 
específica para regulamentar fluxo procedimental a ser seguido 
no caso de pesquisas, inclusive, com captação de recursos. 
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Em 29 de junho de 2018, foi aprovada pela Assembleia Geral 
Extraordinária a alteração do Estatuto Social da rede Ebserh, 
em consonância com a Lei das Estatais (Lei 13.303/2016), que 
dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade 
de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Verifica-se 
que a alteração recentemente aprovada traz orientação expressa 
voltada à promoção da inovação, prevista no item IX, do Capítulo 
II do Estatuto, que trata do objeto social da Ebserh:

Art. 4º. A Ebserh tem por objeto social:

[...]

IX - prestar serviços de apoio a geração do conhecimento 

em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas, promovendo, esti-

mulando, coordenando, apoiando e executando atividades 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de 

produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento 

da saúde pública do país [...].

Todavia, lastima-se, que não se tenha aproveitado a 
oportunidade da Assembleia Geral, reunida com a finalidade 
de alterar o estatuto, para expressamente enquadrar a Ebserh 
como uma ICT pública, visto que cessaria qualquer dúvida nesse 
sentido. Essa é a tese que ora se defende no trabalho. E, para 
corroborar esse entendimento, convém registrar a definição de 
Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação – ICT consig-
nada no inciso V, artigo 2º, da Lei de Inovação:



MARCO REGULATÓRIO PARA A PESQUISA E A 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA EMPRESA BRASILEIRA 

DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH 

Paula Cecília Rodrigues de Souza 
Hélio Roberto Hekis 
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim 
Karilany Dantas Coutinho 
Carlos Alberto Pereira de Oliveira

215

[...] Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação 

(ICT): órgão ou entidade da administração pública, direta 

ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins 

lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com 

sede e foro no país, que inclua em sua missão institucional 

os objetivos social ou estatutário, entre outros, a pesquisa 

básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, ou o 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos 

(BRASIL, 2004, grifo nosso).

No que tange à configuração de uma ICT em pública 
ou privada, tem-se o decreto regulamentador (Decreto nº 
9.283/2018) como instrumento legal que elucida o ponto. Para 
os fins do disposto no decreto, considera-se ICT pública:

[...] Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação 

pública (ICT pública): aquela abrangida pelo inciso V do caput 

do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2004, integrante da administração 

pública direta ou indireta, incluídas as empresas públicas e 

as sociedades de economia mista (BRASIL, 2018, grifo nosso).

Assim sendo, a priori, não se vislumbra óbice quanto ao 
seu enquadramento como uma ICT pública, e, como tal, deve 
instituir sua política de inovação, com diretrizes e objetivos, 
dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que 
orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação 
no ambiente produtivo, nos moldes do artigo 15-A da lei de 
inovação. E, para apoiar a gestão de sua política de inovação, 
deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou 
em associação com outras ICTs, consoante disposto no art. 16, 
da mesma lei.
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Uma das questões que podem ser levantadas para 
eventual empecilho ao seguimento da proposta objeto desta 
pesquisa, seria acerca do enquadramento da Ebserh como ICT 
pública. No entanto, a definição dada pela Lei de Inovação, 
regulamentada pelo Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, 
elimina qualquer dúvida quanto a esse enquadramento diante 
da missão institucional que a estatal possui. Desse modo, ao se 
utilizar a técnica de hermenêutica jurídica de interpretação 
teleológica, por meio da qual o intérprete leva em consideração 
o fim social a que a norma legal se dirige, defende-se a tese 
de que a Ebserh se amolda ao perfil de ICT pública, diante da 
análise feita da lei de inovação e da descrição da finalidade3 
(objeto social) e competências4 institucionais da Ebserh, expres-
samente estabelecidas na Lei nº 12.550/2011 (Lei de Criação).

A EBSERH terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos 

de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio 

diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a 

prestação às instituições públicas federais de ensino ou insti-

tuições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa 

e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas 

no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 

da Constituição Federal, a autonomia universitária. [...]. 

Compete à EBSERH: 

3 Lei nº 12.550/2011, art. 3º; e Decreto nº 7661/2011, art. 3º.

4 Lei nº 12.550/2011, art. 4º; e Decreto nº 7661/2011, art. 8º .
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I – administrar unidades hospitalares, bem como prestar 

serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial  

e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no 

âmbito do SUS; 

II – prestar às instituições federais de ensino superior e a 

outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, 

à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à 

formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante 

as condições que forem fixadas em seu estatuto social;

III – apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de insti-

tuições federais de ensino superior e de outras instituições 

congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou 

com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa 

cooperação, em especial na implementação das residências 

médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, 

nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS;

IV – prestar serviços de apoio à geração do conhecimento 

em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais 

universitários federais e a outras instituições congêneres; 

V – prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 

hospitais universitários e federais e a outras instituições 

congêneres, com implementação de sistema de gestão único 

com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para 

o estabelecimento de metas; e 

VI – exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, 

nos termos do seu estatuto social (grifo nosso).
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A promoção da cultura inovadora é ratificada pelo 
Estatuto Social da rede Ebserh, recém-aprovado pela Assembleia 
Geral Extraordinária, em 29 de junho de 2018, consoante incisos 
destacados do objeto social:

Art. 4º. A Ebserh tem por objeto social:

[...]

V – participar de iniciativas de promoção da inovação, 

como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de 

empresas;

VI – prestar serviço de apoio ao ensino, pesquisa e 

extensão, inovação, ensino-aprendizagem e formação de 

pessoas no campo da saúde pública, inclusive mediante 

intermediação e apoio financeiro, observada, nos termos 

do art. 207 da Constituição, a autonomia universitária e as 

políticas acadêmicas estabelecidas no âmbito das institui-

ções de ensino;

[...]

IX – prestar serviços de apoio a geração do conhecimento 

em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas, promovendo, 

estimulando, coordenando, apoiando e executando ativi-

dades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o 

objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o 

desenvolvimento da saúde pública do país;
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X- realizar, na forma fixada pela Diretoria Executiva e 

aprovada pelo Conselho de Administração, aplicações não 

reembolsáveis ou parcialmente reembolsáveis destinadas 

a apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação 

na área da saúde;

[...]

XIII- exercer outras atividades inerentes às suas finalidades 

(grifo nosso).

Ainda existe certa resistência quanto à configuração da 
Ebserh como uma ICT pública, visto que a Ebserh é uma empresa 
pública relativamente nova, em processo de formação. Além 
disso, apesar de constar em sua lei de criação a competência 
de prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em 
pesquisas nos hospitais universitários federais, não há uma 
regulamentação interna institucional que sincronize essas 
ações com as leis vigentes no país. 

Ainda, no que ser refere a esse enquadramento, é opor-
tuno destacar a novidade trazida pela Emenda Constitucional 
nº 85/2015, que deu nova redação ao artigo 213, § 2º, da 
Constituição Federal, estendendo à outras entidades (e não 
apenas às universidades) a possibilidade de receber apoio 
financeiro do Poder Público, in verbis:

[...] As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e 

fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por 

instituições de educação profissional e tecnológica poderão 

receber apoio financeiro do Poder Público (grifo nosso).
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Nesse seguimento, foi introduzido pela mesma Emenda o 
parágrafo 5º, ao artigo 167, da Constituição Federal, que trata das 
finanças públicas, trazendo maior liberdade ao Poder Executivo 
quanto à transposição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra, os quais 
poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, 
tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados 
de projetos restritos a essas funções. Logo, de acordo com o novo 
texto normativo, pode ser feito por ato do Poder Executivo sem 
necessidade de prévia autorização legislativa.

A fundamentação sobre a possibilidade de enquadra-
mento da Ebserh como uma Instituição Científica, Tecnológica 
e de Inovação pública – ICT pública é corroborada pelo decreto 
regulamentador da Lei de inovação, nº 9.283, de 7 de fevereiro de 
2018. Tal decreto fornece logo em suas disposições preliminares 
a seguinte definição:

Art. 2º Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se:

[...]

IV – Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação pública 

– ICT pública – aquela abrangida pelo inciso V do caput 

do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2004, integrante da admi-

nistração pública direta ou indireta, incluídas as empresas 

públicas e sociedades de economia mista; e [...] (grifo nosso).

Outro ponto que merece destaque, que impacta 
positivamente o incentivo de envolvimento de ICTs em 
atividades de inovação, é a inclusão do parágrafo 7º, do 
artigo 1º da Lei nº 8.958/1994, o qual possibilita repasse de 
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recursos financeiros decorrentes de atividades de inovação 
diretamente às fundações de apoio. Desse modo, apresenta-se 
como alternativa a ser inserida no instrumento normativo 
de promoção à inovação da Ebserh, no que tange ao fluxo de 
pesquisa com captação de recursos. 

4.1 Desafios à instrumentação da 
inovação na rede EBSERH

Diante da problemática posta, a pesquisa apresenta como 
desafios a serem atingidos: o oferecimento de um novo produto 
com resultados práticos e positivos à rede Ebserh e a obtenção 
de uma nova percepção da problemática pela cúpula de gover-
nança da Estatal. Para tanto, apresentam-se como dificuldades 
a serem superadas para a instrumentalização do documento:

a. a natureza jurídica complexa da Ebserh, empresa pública 
federal, entidade da Administração Pública Indireta. Em que 
pese possuir personalidade jurídica de direito privado, deve 
obediência às regras e aos princípios da Administração 
Pública (normas de direito público) para a sua atuação.

b. o fato de a estatal envolver uma rede, que atualmente conta 
com 40 (quarenta) hospitais universitários federais, situados 
em diversas localidades, com particularidades regionais que 
precisam ser consideradas.

Outrossim, para que o instrumento normativo da 
Ebserh voltado à promoção da inovação seja eficiente, faz-se 
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necessária a reestruturação dos setores que envolvem a cadeia 
do fluxo processual na rede para o devido redimensionamento 
e adequação de recursos humanos. Da mesma forma, os setores 
jurídicos das filiais, que são peças obrigatórias na análise de 
quaisquer ajustes (contratos, convênios, parcerias etc.) os 
quais envolvam a estatal, e, atualmente, contam com número 
insuficiente de profissionais para esse mister.

Outro ponto que merece estudo mais aprofundado são 
as formas de incentivos a serem implementadas no âmbito da 
Ebserh, a fim de se evitar mecanismos distorcidos. Estes, nas 
palavras de Rauen (2016), acabam impondo barreiras a pesquisas 
mais ousadas e impactantes e ao engajamento de profissionais 
e centros de pesquisa em projetos inovadores.

4.2 Resultados

Da análise feita, depreende-se que vem sendo construído 
no Brasil um arcabouço jurídico-institucional com o intuito 
de fortalecer, orientar e incentivar as atividades de inovação, 
pesquisa científica e tecnológica para fins de desenvolvimento 
do sistema produtivo no país. Entretanto, é preciso ressaltar 
que até a vigência da atual Lei 13.243/2016, a qual trouxe 
alterações substanciais para a operacionalização do processo 
de inovação, a Lei de Inovação se mostrou incapaz como 
instrumento disciplinador e promotor da interação púbico-
-privada (articulação com as iniciativas do setor produtivo), 
na execução da inovação no Brasil.

Considerando a atual conjuntura legislativa brasi-
leira relacionada à promoção da inovação, espera-se que a 
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implementação de um instrumento regulador da pesquisa 
na rede Ebserh seja um marco para viabilizar a promoção da 
articulação real entre os atores que permeiam a política da 
inovação tecnológica, estimulando, no âmbito dos hospitais 
universitários federais, a produção tecnológica em saúde, em 
proporções macro, elevando a estatal a um protagonismo no 
cenário nacional, como produtora de tecnologia na promoção 
da saúde pública no país. E, por fim, contribuir para instru-
mentalização da Máquina Administrativa Federal, na forma 
de Empresa Pública, para responder à crescente pressão social 
e do mercado por incorporação tecnológica e desenvolvimento 
produtivo na rede SUS.

5 CONCLUSÃO

Esta pesquisa se propôs a oportunizar uma melhor 
compreensão acerca da natureza jurídica da Ebserh, contex-
tualizada no resgate histórico de seu surgimento e do objetivo 
para o qual foi criada. Assim, buscou-se elencar a legislação 
vigente sobre a temática da inovação a fim de se fazer uma 
correlação às competências institucionais da empresa, no 
intuito de corroborar a possibilidade de implementação de um 
instrumento jurídico que regulamente o fluxo procedimental 
que envolva captação de recursos externos decorrentes de 
atividades de inovação, observando-se jurisprudência, prin-
cípios e normas relativas ao incentivo à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica.

Além disso, procurou-se retratar como funciona a inte-
ração entre Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação 
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(ICT) e empresas, assim como o papel das entidades de apoio 
como agentes intermediadores essenciais a operacionalidade 
das atividades inovadoras, no intuito de embasar o relaciona-
mento cooperativo entre os sujeitos vocacionados à inovação 
(públicos e privados). Além de se apresentarem como alter-
nativas que viabilizam a captação de recursos financeiros 
decorrentes de atividades de inovação. 

Ressalta-se, ainda, o posicionamento ora defendido de 
enquadrar a Ebserh como ICT pública, consoante a análise 
da legislação vigente pertinente à estatal e ao tema inovação 
tecnológica. Logo, sustenta-se a tese de que a Ebserh se amolda 
plenamente ao perfil de ICT.

Nessa linha, é possível inferir que o ambiente jurídico-
-regulatório que o Brasil se encontra é extremamente propício 
à promoção da inovação, e entendemos que a Ebserh possui 
as ferramentas necessárias para inserir-se nessa conjuntura. 
Nesse sentido, a proposta da pesquisa é a regulamentação 
institucional do fluxo procedimental padronizado no âmbito da 
estatal para incentivo à pesquisa e à inovação, em consonância 
com o ordenamento jurídico vigente, em outras palavras, o 
marco regulatório para a pesquisa e a inovação na rede Ebserh. 
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RESUMO

A triagem neonatal detecta precocemente alterações na saúde 
do recém-nascido a fim de minimizar ou eliminar as consequ-
ências do problema investigado. O fonoaudiólogo realiza duas 
das cinco triagens recomendadas no Brasil – Teste da Orelhinha 
e Teste da Linguinha. Tais procedimentos detectam a possibi-
lidade de perda auditiva e de anquiloglossia, respectivamente. 
A introdução da inovação e da tecnologia propriamente dita nos 
processos de trabalho pode promover maior celeridade e reso-
lubilidade às triagens, impactando positivamente na qualidade 
dos serviços ofertados à população. Assim, objetiva-se inves-
tigar qual o emprego atual da inovação tecnológica na triagem 
neonatal fonoaudiológica. A metodologia utilizada consiste 
em estudo descritivo, composto por tratamento quantitativo e 
qualitativo, baseado na busca de evidências por meio da revisão 
integrativa. A partir da pergunta: “Qual o papel atual da inovação 
tecnológica em saúde na triagem neonatal fonoaudiológica?” foi reali-
zada a busca bibliográfica na literatura científica dos últimos 
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cinco anos. No que se refere a resultados e conclusão, foram 
encontrados 132 estudos, dos quais 11 foram selecionados 
para análise. Destes, 09 trabalhos eram relacionados à triagem 
auditiva e 02 ao teste da linguinha. Nenhum estudo englobou 
o uso da inovação tecnológica em todas as fases da realização 
da triagem. Ainda assim, em todos os artigos selecionados para 
análise há referência do impacto positivo da tecnologia para a 
triagem, sendo preciso, portanto, ampliar as pesquisas sobre o 
uso da tecnologia nos processos de triagem, bem como inserir 
a inovação no cotidiano da triagem fonoaudiológica neonatal.

Palavras-chave: triagem neonatal; tecnologia; inovação; 
fonoaudiologia. 
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Manual de Normas Técnicas e Rotinas 
Operacionais do Programa Nacional de Triagem Neonatal 
(BRASIL, 2002), o termo triagem significa a seleção ou mesmo 
a detecção – através de testes aplicados numa população – de 
um grupo de indivíduos com probabilidade elevada de apre-
sentarem determinadas patologias. A triagem neonatal é a 
aplicação dessa metodologia de rastreamento na população 
entre 0 e 30 dias de vida.

Assim, exames neonatais são realizados no recém-nascido 
como forma de avaliação geral de saúde e para o diagnóstico 
precoce de doenças, permitindo o tratamento precoce, de forma 
a diminuir ou eliminar possíveis fatores que possam prejudicar 
o desenvolvimento típico da criança (MEDEIROS et al., 2016).

Entre os exames mais comuns estão os seguintes testes: 
orelhinha, olhinho, pezinho, coraçãozinho e linguinha, em 
que são avaliadas as condições auditiva, visual, sanguínea, de 
saturação de oxigênio e de movimentação da língua, respecti-
vamente. Destes cinco, os testes da orelhinha e da linguinha 
são realizados pelo fonoaudiólogo.

Destaca-se que a triagem neonatal conta com etapas para 
sua execução: 1) identificação dos recém-nascidos elegíveis para 
a realização dos exames (verificação das condições de saúde 
do bebê, momento em que a triagem deverá ser feita); 2) seleção 
dos exames ou procedimentos, bem como delineamento de seus 
critérios de passa ou falha na triagem, em especial para a triagem 
auditiva; 3) execução do teste propriamente dito e registro 
do resultado (feito em banco de dados interno e/ou registro em 
prontuário e caderneta da criança); 4) comunicação do resultado 
com orientação pertinente ao familiar do recém-nascido. 
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1.1 Teste da Orelhinha

Atualmente, a deficiência auditiva é considerada um 
problema de saúde pública, não apenas em virtude de sua 
significativa prevalência, mas, sobretudo, pelas múltiplas 
consequências que pode acarretar ao desenvolvimento humano 
nos aspectos linguísticos, educacionais, emocionais, culturais 
e sociais (LIMA et al., 2015).

A incapacidade de detectar e perceber os sons, em 
qualquer grau, prejudica o processo de aquisição da fala e o 
desenvolvimento da linguagem, tão necessários na integração 
dos indivíduos numa sociedade cuja forma de comunicação 
é predominantemente oral.

Segundo dados de diferentes estudos epidemiológicos, a 
prevalência da deficiência auditiva varia de um a seis neonatos 
para cada mil nascidos vivos no Brasil, e de um a quatro para 
cada cem recém-nascidos provenientes de Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (BRASIL, 2012).

Em contexto global, cerca de 360 milhões de pessoas (apro-
ximadamente 5% da população mundial) vivem com deficiência 
auditiva incapacitante, sendo quase 32 milhões delas crianças 
(WHO, 2015). Estima-se que mais de 60% dessas perdas auditivas 
possam ser evitadas através de medidas preventivas (WHO, 2016).

A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) constitui-se como um 
processo inicial de avaliação da audição infantil que permite a 
detecção precoce de possíveis alterações auditivas, abrangendo 
todos os neonatos, inclusive aqueles que não possuem indica-
dores de risco para a deficiência auditiva (AMERICAN…, 2007).

A importância da realização da TAN é reconhecida 
mundialmente (AMERICAN…, 2013), bem como é reconhe-
cida nacionalmente pelo Governo Federal pela necessidade 
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de intervenção precoce e por ser estratégia fundamental no 
planejamento de condutas clínicas e intervenções mais eficazes. 
Nesse cenário, o Teste da Orelhinha é assegurado pela Lei 
Federal 12.303/2010.

Ademais, o Ministério dos Direitos Humanos, através do 
Observatório do Viver Sem Limites, prevê a revisão do marco 
normativo da Política Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), 
integrando a Triagem Auditiva Neonatal (Teste da Orelhinha) 
à PNTN. Nesse sentido, para a realização da TAN, hospitais 
e maternidades estão sendo equipados, assim como foram 
elaboradas e instituídas diretrizes de atenção para a triagem 
auditiva neonatal na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. 

Além disso, está prevista a reestruturação do atual sistema 
de busca e acompanhamento das crianças diagnosticadas com 
deficiência, bem como seu encaminhamento a serviços que 
possam promover o tratamento necessário em cada caso.

Nesse cenário positivo, a busca por inovações em processos 
e produtos que possam oferecer agilidade e maior resolutividade, 
impactando na cobertura da TAN, bem como no gerenciamento 
dos casos identificados, faz-se importante e necessária, dado 
o impacto da deficiência auditiva para a sociedade.

1.2 Teste da Linguinha

O Teste da Linguinha foi desenvolvido no Brasil 
(MARTINELLI et al., 2012) e consiste na aplicação de um 
protocolo de avaliação do frênulo lingual com a finalidade de 
detectar a presença de alterações neste e o grau de limitação dos 
movimentos da língua. Essa triagem irá determinar se a criança 
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deverá ou não ser submetida à cirurgia de frenotomia, com 
vistas ao não comprometimento das funções de sugar, mastigar, 
engolir e falar (MARTINELLI, 2013).

A anquiloglossia, conhecida popularmente como “língua 
presa”, tem uma prevalência de 1,9% a 4,8% (GLYNN et al., 2012) 
e seu impacto para a saúde infantil e, posteriormente, para 
a vida adulta, levou à obrigatoriedade da realização do teste, 
sendo ele assegurado pela Lei nº 13.002/2014.

Assim como a triagem auditiva, o Teste da Linguinha tem 
influência na saúde e no desenvolvimento infantil, sendo outro 
procedimento que pode ter maior cobertura e resolubilidade 
com a contribuição da inovação tecnológica.

Dados, portanto, os benefícios inquestionáveis desses 
procedimentos para a saúde da população infantil, questio-
na-se: qual o papel atual da inovação tecnológica em saúde na 
triagem neonatal fonoaudiológica?

Em ambas as triagens existem procedimentos de registro 
de resultados ainda realizados manualmente e a notificação 
às famílias é ainda ofertada verbalmente e por meio de 
breve anotação na caderneta de saúde da criança. Ademais, 
a comunicação entre os serviços que realizam a triagem 
(maternidades, em geral) e os serviços de diagnóstico ainda 
carece de organização e regulação.

Para uma cobertura aceitável da triagem neonatal fono-
audiológica, bem como para o precoce diagnóstico dos bebês 
que falharam nestas triagens, faz-se necessária a pesquisa 
científica com a implementação da inovação tecnológica em 
todas as etapas desse processo.

Dessa forma, a adoção de novos produtos, processos 
e formas organizacionais, ofertando o novo aos usuários 
(NODARI et al., 2015), deve ser uma constante busca nesta área. 
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Vale ressaltar que o trabalho interdisciplinar é condição essen-
cial para que haja a inovação.

O objetivo deste capítulo é descrever os resultados da 
pesquisa realizada para investigar qual o emprego atual da 
inovação tecnológica na triagem neonatal fonoaudiológica.

2 MÉTODOS

O presente trabalho teve como questão norteadora: qual 
o emprego atual da inovação tecnológica na triagem neonatal 
fonoaudiológica? Trata-se de um estudo descritivo, composto 
por tratamento quantitativo e qualitativo, baseado na busca de 
evidências por meio da revisão sistemática.

Os dados correspondem aos estudos realizados sobre o 
emprego atual da inovação tecnológica na triagem neonatal 
fonoaudiológica. Para a obtenção de tais estudos, o seguinte 
procedimento foi realizado:

1o) Busca nas bases de dados selecionadas: Scopus, 
LILACS, PubMed, Portal de Periódicos CAPES e bancos de teses 
e dissertações da USP, UNIFESP e UNICAMP.

2o) Seleção dos estudos pertinentes para a análise. Foram 
considerados para a revisão sistemática somente os artigos 
atendendo aos seguintes critérios de inclusão:

• artigos que fizessem referência à triagem neonatal 
fonoaudiológica;

• publicados no período de janeiro de 2013 a outubro de 2017;
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• artigos que reportassem sobre o uso de tecnologia em uma 
das duas triagens neonatais, a saber, Teste da Orelhinha e 
Teste da Linguinha;

• escritos em língua portuguesa ou inglesa;

• revisados por pares.

Foram considerados como critérios de exclusão:

• trabalhos com acesso restrito e que não cumprissem todos 
os critérios de inclusão acima referidos;

• estudos repetidos.

Ao todo, 132 artigos foram encontrados em todas as bases 
de dados. Em uma pré-seleção, baseada na leitura do título de 
todas as referências localizadas, 115 estudos foram excluídos. 
A partir desta etapa, 17 estudos foram lidos (resumos e meto-
dologias). Ao final, 11 artigos foram selecionados para revisão 
sistemática e leitura na íntegra (Fluxograma 1). Foi realizada 
a leitura de todos esses artigos selecionados com vistas a uma 
posterior análise e discussão.
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Figura 1 – Fluxograma: Etapas da revisão sistemática sobre a aplicação 
da inovação tecnológica na triagem neonatal fonoaudiológica.
Fonte: Autoria própria (2018).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A descrição dos resultados de acordo com cada chave de 
busca em cada base de dados está apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultado da busca nas bases de 
dados com os descritores selecionados.

Descritores Base de Dados

Scopus Lilacs PubMEd Periódicos
CAPES

Teses e 
Dissertações

E S E S E S E S E S
Newborn 
hearing 

screening X 
technology

37 5 5 0 45 3*** 1 0 1 1

Neonatal 
hearing 

screening X 
technology

15 3* 3 3** 0 0 0 0 0 0

Neonatal 
tongue 

screening x 
technology

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Newborn 
tongue 

screening x 
technology

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Triagem 
auditiva 

neonatal X 
Tecnologia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teste da 
Orelhinha X 
tecnologia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teste da 
Linguinha X 
tecnologia

0 0 0 0 6 0 1 1 0 0
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(Continuação)
Artificial 

neural 
networks  X 

neonatal care

7 0 0 0 6 0 2 0 0 0

Assistência 
neonatal X 

redes neurais 
artificiais

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Legenda: E= encontrado; S= selecionado;  
*apresenta três estudos repetidos já encontrados no descritor “newborn 
hearing screening”;  
** apresenta dois estudos já encontrados em outra base de dados; 
*** apresenta 01 estudo já encontrado em outra base de dados.

Fonte: Autoria própria (2018). 

Dos 11 estudos selecionados, 07 foram realizados no Brasil, 
01 na África do Sul, 01 em Cuba, 01 no Sri Lanka e 01 na Alemanha.



Autor (ano) Objetivo(s) Métodos Resultados e Conclusão

Medeiros  
et al. (2016)

Desenvolver um aplicativo 
(tablets e smartphones) para 
apoiar a decisão no Teste da 
Linguinha.

Desenvolvimento de um sistema de 
apoio à decisão na realização e no acom-
panhamento do Teste da Linguinha 
utilizando redes neurais artificiais e 
redes bayesianas.

Há a possibilidade de melhoria no 
atendimento dos recém-nascidos, 
que pode ser propiciada pelo uso 
do sistema.

Martinelli 
et al. (2017)

Desenvolver um website 
sobre o “Teste da 
Linguinha”.

O desenvolvimento desse estudo 
consistiu de 3 etapas: conceituação, 
desenvolvimento e implementação  
do site.

O website “Teste da Linguinha” 
foi finalizado e pode ser acessado 
pelo endereço eletrônico: www.
testedalinguinha.com.

Matulat  
et al. (2017)

Investigar a velocidade, 
confiabilidade e frequência 
de uso de uma solução de 
modem de rádio para dispo-
sitivos de triagem auditiva 
neonatal, comparando-o 
com uma solução analógica 
convencional.

Conexões de rádio modem foram 
comparadas com transmissões conven-
cionais de modem analógico de Natus 
Echo-Screen dispositivos para duração, 
taxa de transmissão, número de cone-
xões perdidas e frequência de uso.

O uso da tecnologia de comu-
nicação móvel para a triagem 
auditiva oferece melhorias na 
duração média da sessão, taxa 
de transmissão e confiabilidade 
da conexão se comparado às 
soluções analógicas.



(Continuação)

Barros  
et al. (2013)

Desenvolver um módulo para 
realizar testes de triagem e 
análise gráfica de emissões 
otoacústicas, chamado 
OtoLeitor, proporcionando 
ao audiologista uma melhora 
na capacidade de adquirir 
dados da triagem auditiva, 
juntamente com as vanta-
gens que os dispositivos 
móveis podem fornecer.

O aplicativo foi desenvolvido com base 
na arquitetura cliente- 
-servidor. O componente do servidor 
é caracterizado como um centro de 
relatório de emissões otoacústicas, 
responsável por receber, processar 
e responder aos pedidos enviados 
pelo cliente. O cliente pode ser uma 
ferramenta web para gerenciamento 
de informações médicas, bem como o 
OtoLeitor para aquisição de dados.

OtoLeitor auxilia o audiologista 
a procurar possíveis fatores de 
risco e parceiros de dados econô-
micos que possam influenciar, 
direta ou indiretamente, a perda 
auditiva do recém-nascido.

Leite  
et al. (2013)

Criar uma bateria de testes 
de triagem auditiva que 
pode ser realizada de forma 
eficiente através de um 
telefone celular.

O software usa a tecnologia Sana e os 
dados são transmitidos de forma segura 
de forma sem fio a um banco de dados 
médico centralizado para validação 
por um audiologista treinado e arma-
zenamento em um banco de dados de 
registros médicos

Esta tecnologia móvel permite 
a implantação generalizada de 
exames auditivos em todo o país, 
tanto em comunidades rurais 
como urbanas.



(Continuação)

Sena  
et al. (2013)

Comparar o tempo de dois 
procedimentos de Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico Automático 
(PEATE-A) utilizando taxa 
de repetição e modo de 
detecção diferentes.

Realizada a triagem auditiva com 
Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico Automático (PEATE-A) em 
30 neonatos, com média de idade de 21 
dias. Cada neonato foi submetido a dois 
procedimentos de triagem auditiva com 
diferentes equipamentos de PEATE-A 
(Procedimento 1 e Procedimento 2). 
O Procedimento 1 utilizou taxa de 
repetição de 53 Hz e teste estatístico 
para detecção da resposta denominado 
one-sample test. Já o Procedimento 
2 utilizou taxa de repetição de 90 Hz 
e teste estatístico para detecção da 
resposta denominado q-sample test.

O q-sample test e a taxa de 
repetição em torno de 90 Hz 
nos equipamentos de PEATE-A 
detectaram a resposta de 
maneira mais rápida.

Weerathunge 
et al. (2016)

Apresentar um novo 
algoritmo para automatizar 
a triagem auditiva objetiva 
usando a resposta auditiva 
do tronco encefálico.

O estímulo de chirp, a decomposição 
do modo empírico e a detecção de 
curvatura alta rigorosamente verifi-
cados por simulações no MATLAB® para 
dados coletados pelo ADInstruments® 
PowerLab.

Os resultados fornecem uma 
metodologia superior para 
rastreio de audição de recém-
-nascidos, robusto e preciso em 
comparação com o procedimento 
de padrão ouro existente.



(Continuação)

Sena- 
-Yoshinaga 
et al. (2014)

Analisar os resultados da 
triagem auditiva neonatal 
com potencial evocado 
auditivo de tronco encefálico 
automático, com diferentes 
tecnologias, estudando a 
sensibilidade, a especifici-
dade e o tempo de exame.

Foram avaliados 200 neonatos, por 
meio do potencial evocado auditivo de 
tronco encefálico automático utilizando 
o método de detecção no domínio 
da frequência e taxa de repetição do 
estímulo a 93 Hz. Todos os neonatos 
foram submetidos ao potencial evocado 
auditivo de tronco encefálico como 
padrão ouro para garantir os resultados 
encontrados.

O potencial evocado auditivo de 
tronco encefálico automático 
com diferentes tecnologias 
apresenta alta sensibilidade 
e especificidade, com tempo 
consideravelmente curto para 
a determinação da presença ou 
ausência de resposta. O estado 
de consciência do neonato 
influencia no tempo de detecção 
da resposta auditiva.

Dyk (2015)

Avaliar o resultado da 
triagem auditiva nas 
primeiras 48 h usando um 
dispositivo automatizado 
de resposta auditiva com 
tronco encefálico

Triagem auditiva realizada em 150 
recém-nascidos saudáveis   (300 ouvidos) 
com técnicas de emissões otoacústicas e 
potencial auditivo de tronco encefálico 
antes da alta hospitalar. O mesmo 
audiologista realizou todos os exames

A triagem hospitalar com 
tecnologia de resposta auditiva do 
tronco encefálico é significativa-
mente mais eficaz do que as EOAT.



(Continuação)

Mijares  
et al. (2015)

Avaliar a eficiência diagnós-
tica de um teste de triagem 
automatizado baseado na 
gravação de potenciais 
evocados auditivos no estado 
estável obtidos por estimu-
lação simultânea da via aérea 
e via óssea.

80 bebês submetidos ao teste de 
triagem, sendo posteriormente 
citados para o estudo de confirmação, 
cujo resultado foi considerado como 
um verdadeiro critério do estado 
audiológico  
do bebê.

Este teste de triagem automa-
tizado baseado na gravação de 
potenciais evocados auditivos no 
estado estável permitiu discri-
minar distúrbios condutores 
transientes e neurossensores, 
reduzindo, assim, os falsos posi-
tivos e aumentando a eficiência 
diagnóstica dessa metodologia.

Chaves,  
et al. (2015)

Verificar os aspectos de 
qualidade técnica e o 
conteúdo dos websites sobre 
triagem auditiva neonatal na 
Língua Portuguesa.

18 fonoaudiólogos, convidados de acordo 
com critérios de inclusão, selecionaram 
os descritores para a pesquisa dos 
websites por meio da Técnica Delphi. 
Posteriormente, foram inseridos no 
Google Trends a fim de se acrescentar 
os termos possíveis de utilização pelos 
pais na busca de informações na internet 
sobre o assunto. Em seguida, foram 
inseridos no Google para pesquisa dos 
websites. Foram utilizados os seguintes 
instrumentos de avaliação: lista de 
tópicos sobre triagem auditiva neonatal, 
fórmula Flesch Reading Ease Score, 
questionário Health-Related Web Site 
Evaluation Form Emory e PageRank.

Os websites diferiram quanto aos 
aspectos abordados. Há necessi-
dade de revisar o nível de leitura 
dos conteúdos e os aspectos de 
qualidade técnica referentes 
à precisão e à atualização das 
informações, autoria e links.

Quadro 1 – Síntese dos estudos selecionados para análise da revisão sistemática.
Fonte: Autoria própria (2018).
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A maior parte dos estudos analisados busca investigar o 
emprego de melhorias tecnológicas para os exames utilizados na 
triagem auditiva, contudo, nenhum dos trabalhos buscou avaliar 
o uso da tecnologia ou de inovações no processo de trabalho em 
todas as etapas da triagem neonatal fonoaudiológica.

Como se trata de uma triagem realizada há mais tempo 
(Lei 12.303, de 2 de agosto de 2010) e cujo procedimento depende 
de equipamentos para sua execução, 09 estudos dedicaram-se 
a algum aspecto da triagem auditiva (MATULAT et al., 2017; 
BARROS et al., 2013; LEITE et al., 2013; SENA et al., 2013; 
WEERATHUNGE et al., 2016; SENA-YOSHINAGA et al., 2014; DYK; 
SWANEPOEL; HALL, 2015; MIJARES et al., 2015; CHAVES et al., 
2015) e apenas 02 trabalhos foram direcionados à inovação 
tecnológica na triagem do frênulo lingual (MEDEIROS et al., 
2016; MARTINELLI et al., 2017).

Um dos estudos analisados, de Medeiros et al. (2016), é 
um exemplo claro de uso da tecnologia a fim de otimizar o 
Teste da Linguinha. A aplicação de redes neurais artificiais no 
auxílio para a tomada de decisão, pelo fonoaudiólogo, quanto ao 
critério de passa ou falha, é inovadora e com grande potencial 
para melhorar a resolubilidade dessa triagem. São necessários, 
assim, estudos para a avaliação da implementação em larga 
escala desse modelo de triagem para que ocorra sua validação. 

Medeiros et al. (2016), portanto, propõem melhorias 
para a etapa de execução do exame, utilizando os critérios já 
definidos pelos autores da triagem (MARTINELLI et al., 2012).

Sobre a etapa de orientação aos usuários sobre a triagem 
da linguinha, o estudo de Martinelli et al. (2017) buscou alcançar 
o maior número de usuários que dispõem de tecnologia na 
palma de suas mãos (possibilidade de acesso ao website por 
celulares e tablets com diferentes sistemas operacionais), o que 
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é um aspecto bastante importante e que deve ser considerado 
no desenvolvimento de aplicativos ou sistemas para diferentes 
populações (pacientes, profissionais, gestores, entre outros).

No que se refere à triagem auditiva neonatal, foram 
encontrados estudos em que o uso da inovação tecnológica é 
investigado com o propósito de melhorar ou garantir o acesso 
à triagem, o maior índice de cobertura dela, o gerenciamento 
de informações e a comparação técnica entre os possíveis testes 
empregados para esse procedimento.

O emprego de tecnologia de baixo custo é um exemplo de 
utilização da tecnologia para aumentar o acesso, senão garan-
ti-lo, à toda a população. A efeito de exemplificação, ressalta-se 
o proposto pelo estudo de Leite et al. (2013), segundo quem o 
uso de telefone celular permite a implantação generalizada de 
exames auditivos em todo o país, seja em comunidades rurais 
ou urbanas, haja visto que esse tipo de dispositivo é utilizado 
rotineiramente por grande parte dos cidadãos do mundo.

Já a constatação do estudo de Matulat et al. (2017) – de 
que a velocidade de transmissão do modem de rádio para 
dispositivos de triagem auditiva neonatal foi significativamente 
maior do que a do modem analógico – indica que é possível 
economizar tempo no procedimento de triagem auditiva, que 
pode se traduzir em um maior índice de cobertura, além de 
maior resolubilidade ao procedimento de triagem, sendo, pois, 
uma contribuição a ser considerada pelos serviços de triagem. 

Por sua vez, o OtoLeitor – módulo para realizar testes de 
triagem e análise gráfica de emissões otoacústicas – proposto 
no trabalho de Barros et al. (2013) auxilia o audiologista a 
procurar possíveis fatores de risco que possam influenciar, 
direta ou indiretamente, a perda auditiva do recém-nascido, 
uma inovação tecnológica com possíveis impactos para todo 
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o serviço de saúde auditiva infantil, não apenas para a triagem 
auditiva, considerando que o gerenciamento da audição 
na primeira infância é essencial para o desenvolvimento. 
Além disso, o conhecimento dos fatores de risco para a perda 
auditiva em crianças pode auxiliar na tomada de decisões para 
a prevenção, destacando-se que até 60% das perdas auditivas 
são evitáveis (WHO, 2016).

Sobre a comparação entre testes que podem ser utilizados 
para a triagem auditiva neonatal, notou-se que o procedimento 
de emissões otoacústicas, descrito na Lei do Teste da Orelhinha 
como procedimento “padrão” em território nacional, foi 
menos eficaz na análise realizada pelo estudo de Dyk (2015), 
destacando o potencial auditivo de tronco encefálico como o 
procedimento mais eficaz e seguro na determinação de passa 
ou falha nessa triagem. Sendo assim, alerta-se a comunidade 
científica fonoaudiológica sobre a necessidade de atualização 
dos procedimentos utilizados na triagem em território nacional, 
com importantes implicações para o gerenciamento da saúde 
auditiva infantil no Brasil.

Sobre os critérios de passa e falha na triagem auditiva 
neonatal, vários estudos clínicos já se debruçaram sobre 
esse aspecto utilizando os equipamentos convencionais para 
tal fim. No entanto, Mijares et al. (2015), com o objetivo de 
minimizar os falsos positivos na triagem auditiva neonatal, 
concluíram que a introdução da condução óssea, uma proposta 
inovadora, já que não é comumente utilizada pelo fonoaudió-
logo na triagem, permitiu reduzir o número de falso positivo 
de 13,3 a 2,2%. Isso reforça a necessidade de frequentes 
análises e atualizações científicas dos serviços de triagem 
sobre os procedimentos utilizados, bem como seus critérios, 
no intuito de aprimorá-los constantemente.
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Ainda sobre a comparação entre procedimentos e crité-
rios de análise, os estudos de Sena et al. (2013), Sena-Yoshinaga 
et al. (2014) e de Weerathunge et al. (2016) trouxeram contri-
buições importantes para a celeridade da triagem auditiva 
realizada com o potencial auditivo de tronco encefálico, atual-
mente considerado exame padrão ouro para a triagem auditiva.

Todos os estudos selecionados exemplificam como a 
tecnologia pode ser utilizada a fim de otimizar e aprimorar 
alguma etapa da triagem neonatal fonoaudiológica.

Vale ressaltar que a triagem neonatal não se restringe 
à realização de um exame em si. É preciso investir em todo o 
processo, o qual requer gerencimaneto de dados, acompanha-
mento e orientação aos usuários. A qualidade da orientação 
aos pais, por exemplo, pode refletir na maior adesão em todas 
as etapas, do processo de identificação à intervenção. Nesse 
sentido, Chaves et al. (2015) destacou a importância de se veri-
ficar o nível de leitura dos conteúdos e os aspectos de qualidade 
técnica referentes à precisão e à atualização das informações, 
autoria e links de websites informativos à população.

 Durante esta revisão sistemática, observou-se, pela 
descrição dos próprios autores, que a maioria das tecnologias 
desenvolvidas por pesquisadores brasileiros não está difundida 
ou não é utilizada amplamente, evidenciando, de algum modo, 
as barreiras encontradas para a aplicação da inovação tecnoló-
gica, o que gera forte impacto para o desenvolvimento nacional 
em diversas áreas.

Assim, acelerar a difusão da inovação dentro dos 
sistemas e organizações de saúde implica em permitir a 
recombinação de ideias, o incentivo a ambientes institucionais 
favoráveis à mudança e a liderança pelo exemplo. E isso não é 
uma tarefa tão fácil.
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4 CONCLUSÃO

Durante a referida pesquisa, foram encontrados 11 traba-
lhos que abordaram a aplicação de inovações em processos de 
trabalho ou mesmo o desenvolvimento e estudo da tecnologia 
aplicada à triagem neonatal fonoaudiológica, o que ocorreu a 
partir da pergunta norteadora: qual o papel atual da inovação 
tecnológica em saúde na triagem neonatal fonoaudiológica?

Não foi encontrado trabalho algum que englobasse a 
análise de todas as etapas da triagem neonatal fonoaudiológica 
ou o desenvolvimento de tecnologia que interligasse as fases 
do processo da triagem neonatal realizada pelo fonoaudiólogo.

Ressalta-se que os trabalhos analisados nesta revisão 
sistemática trazem importantes contribuições, com grande 
potencial de aprimorar e até mesmo revolucionar o status quo 
da triagem neonatal fonoaudiológica atual.

É fato que grandes desafios já foram superados com o 
direito legal de todos os bebês, cidadãos brasileiros, ao acesso 
às triagens neonatais, imprescindíveis para a saúde infantil. 
Todavia, em virtude de seus inúmeros benefícios, ainda são 
necessários investimentos em novas pesquisas e na implemen-
tação organizada das inovações já concebidas, fato que deve ser 
considerado pelos gestores das políticas públicas, o que certa-
mente gerará impactos positivos para vários dos indicadores 
de desenvolvimento do Brasil.



INOVAÇÃO TECNÓLOGICA E A TRIAGEM 
NEONATAL FONOAUDIOLÓGICA

Luiza Aline Costa Monteiro 
Joseli Soares Brazorotto 256

REFERÊNCIAS

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Joint Committee on 
Infant Hearing. Year 2007 position statement: principles 
and guidelines for early hearing detection and intervention 
programs. Pediatrics, v. 120, n. 4, p. 898-921, out. 2007.

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Joint Committee 
on Infant Hearing. Supplement to the JCIH 2007. Position 
Statement: Principles and Guidelines for Early Intervention 
After Confirmation That a Child Is Deaf or Hard of 
Hearing. Pediatrics, v. 131, p. 1324, mar. 2013.

BARROS, N. et al. A protocol implementation of Newborn 
Hearing Screening by a mobile plataform in Brazil. 2013. 
Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.
jsp?tp=&arnumber=6720778>.  Acesso em: 28 jun. 2018.

BRASIL. Lei n° 12.303, de 02 de agosto de 2010. Obriga a 
realização do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12303.htm>.  Acesso em: 28 jun. 2018.

BRASIL. Lei n° 13.002, de 20 de junho de 2014.Obriga a realização 
do protocolo de avaliação do Frênulo da língua em bebês. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13002.htm>.  Acesso em: 26 jun. 2018.



INOVAÇÃO TECNÓLOGICA E A TRIAGEM 
NEONATAL FONOAUDIOLÓGICA

Luiza Aline Costa Monteiro 
Joseli Soares Brazorotto 257

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. 
Coordenação-Geral de Atenção Especializada. Manual de Normas 
Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa Nacional 
de Triagem Neonatal. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência 
à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Diretrizes de atenção da triagem auditiva 
neonatal. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

CHAVES, J. N. et al. Telessaúde: avaliação de websites sobre 
triagem auditiva neonatal na Língua Portuguesa. 
CoDAS, São Paulo, v. 27, n. 6, p. 526-533, nov./dez. 2015.

DYK, M.V.; SWANEPOEL, W.; HALL, J.W. Outcomes with OAE and 
screening in the first 48h – implications for newborn hearing 
screening in developing countries. International Journal of 
Pediatric Otorhinolaryngol. v. 79, n. 7, p.1034-1040, jul. 2015.

GLYNN, R.W. et al. Division of Tongue Tie: Review of Practice 
Through A Tertiary Paediatric Otorhinolaryngology 
Service. International Journal Of Pediatric 
Otorhinolaryngology, v. 76, Issue 10, p. 1434-1436, 2012.

LEITE, C.R.M. et al. Audiopulse: Democratizing the newborn 
hearing screening in Brazil. Assistive Technology 
Research Series. v. 33, p. 994-1000, jan. 2013.

LIMA, P.T. et al. A triagem auditiva neonatal na Rede 
Municipal do Rio de Janeiro, Brasil. Ciênc. Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 57-63, jan. 2015.



INOVAÇÃO TECNÓLOGICA E A TRIAGEM 
NEONATAL FONOAUDIOLÓGICA

Luiza Aline Costa Monteiro 
Joseli Soares Brazorotto 258

MARTINELLI, R. L. C. et al. Protocolo de avaliação do frênulo 
lingual para bebês: relação entre aspectos anatômicos e funcionais. 
Rev. CEFAC, São Paulo, v.14, n. 1, p. 138-145, jan./fev. 2012.

MARTINELLI, R.L.C. Relação Entre As Características 
Anatômicas Do Frênulo Lingual E As Funções De Sucção E 
Deglutição Em Bebês. 2013. 98 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São 
Paulo, Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia. Bauru, 2013.

MARTINELLI, R.L.C et al. Elaboração e desenvolvimento 
de um website sobre o teste da linguinha. Rev. CEFAC, 
São Paulo, v. 19, n. 2, p. 260-264, mar. 2017.

MATULAT, P. et al. Two-Way Radio Modem Data Transfer 
for Newborn Hearing Screening Devices. Telemedicine 
and e-Health, v. 23, n. 1, p. 49-54, jan. 2017.

MEDEIROS, H. E. G. B. de et al. Sistema de apoio à decisão na 
realização e acompanhamento do teste da linguinha. Revista 
Brasileira de Computação Aplicada, v. 8, n. 1, p. 104-113, abr. 2016.

MIJARES, E. et al.  Hearing screening using auditory 
steady state responses obtained by simultaneous air- and 
bone-conduction stimuli. Acta Otorrinolaringológica 
Española, Havana, v. 66, p. 8-15, jan./fev. 2015.

NODARI, C.H. et al. Configuração das práticas de inovação 
na atenção primária à saúde: estudo de caso. Ciênc. saúde 
coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 10, p. 3073-3086, oct. 2015.



INOVAÇÃO TECNÓLOGICA E A TRIAGEM 
NEONATAL FONOAUDIOLÓGICA

Luiza Aline Costa Monteiro 
Joseli Soares Brazorotto 259

RIVERA, F. J. U.; ARTMANN, E. Innovation and communicative 
action: health management networks and technologies. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 32, supl. 2, e00177014, 2016.

SENA, T.A. et al. Testing time comparison between two procedures 
with new technologies of Automated Auditory Brainstem 
Response (AABR). CoDAS, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 34-38. 2013.

SENA-YOSHINAGA, T.A. et al. Neonatal hearing 
screening with automated auditory brainstem response: 
using different technologies. Audiol. Commun. 
Res., São Paulo, v. 19, n. 1, p. 19-24, mar. 2014.

WEERATHUNGE, W. A. H. R. et al. Robust algorithm 
for objective hearing screening of newborns using 
Automated Auditory Brain-stem Response. 2016. 
Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.
jsp?tp=&arnumber=7480131>.  Acesso em: 28 jun. 2018.

WHO. World Health Organization. Prevention of 
blindness and deafness: estimates. Geneva: WHO, 
2015. Disponível em: <http://www.who.int/pbd/
deafness/estimates/en/>. Acesso em: 11 nov. 2017.

WHO. World Health Organization. Deafness and hearing loss. 
Geneva: WHO, 2016. Disponível em: <http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs300/en/>. Acesso em: 22 nov. 2017.

https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56145561300&zone=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84899675442&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=technology&st2=newborn+hearing+screening&nlo=&nlr=&nls=&sid=7981e397c1a6a3c7d2d83e5fc508eae9&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=72&s=%28TITLE-ABS-KEY%28technology%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28newborn+hearing+screening%29%29&relpos=35&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84899675442&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=technology&st2=newborn+hearing+screening&nlo=&nlr=&nls=&sid=7981e397c1a6a3c7d2d83e5fc508eae9&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=72&s=%28TITLE-ABS-KEY%28technology%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28newborn+hearing+screening%29%29&relpos=35&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus.ez18.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84899675442&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=technology&st2=newborn+hearing+screening&nlo=&nlr=&nls=&sid=7981e397c1a6a3c7d2d83e5fc508eae9&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=72&s=%28TITLE-ABS-KEY%28technology%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28newborn+hearing+screening%29%29&relpos=35&citeCnt=0&searchTerm=


DIRETRIZES PARA A PESQUISA 
E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
NA EMPRESA BRASILEIRA DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES

Maria Luisa Nogueira Dantas 
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim  

Hélio Roberto Hekis 
Karilany Dantas Coutinho

RESUMO

A inovação tecnológica, por meio dos setores de pesquisa e 
desenvolvimento, deve ser resultado de produção científica de 
ponta gerados no cerne das empresas e de influenciar o setor 
produtivo de um país. A importância da pesquisa em saúde 
no Brasil é amplamente reconhecida, estando os institutos de 
pesquisa em saúde dentre os primeiros e mais importantes 
do país. A saúde, por sua importância social, como também 
em função de responder por parcela significativa dos inves-
timentos nacionais em pesquisa e desenvolvimento, desponta 
como um sistema produtivo capaz de concretizar um modelo 
de desenvolvimento competitivo e inclusivo. O Brasil ainda é 
dependente na utilização dos principais insumos industriais 
destinados à saúde – medicamentos, vacinas, soros, hemo-
derivados, kits diagnósticos e equipamentos. Desse modo,  
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o país é vulnerável e dependente estruturalmente para asse-
gurar os direitos à saúde, tendo indicadores que expressam 
essa realidade, como o crescimento substancial do déficit 
comercial no sistema produtivo da saúde. A Ebserh, empresa 
pública criada em 2011, possui, dentre suas finalidades, a pres-
tação de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. 
É premente que a Ebserh defina suas normativas, baseadas 
no arcabouço legal nacional, seus fluxos e seus processos 
relacionados à realização de pesquisa e inovação tecnológica 
no âmbito dos hospitais da rede, a fim de institucionalizar 
e fomentar a produção científica em saúde e contribuir para 
o desenvolvimento do Brasil em pesquisa e desenvolvimento.

Palavras-chave: Pesquisa e Desenvolvimento. Inovação 
Tecnológica. Pesquisa em Saúde. Ebserh.
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1 INTRODUÇÃO

O desempenho econômico dos países tem uma forte 
correlação com a formulação e a implementação da política 
de inovação, baseada no desenvolvimento científico e tecno-
lógico. Países desenvolvidos têm adotado a inovação como 
estratégia para retomada de crescimento e desenvolvimento 
econômico (MCTI, 2016).

A inovação tecnológica, por meio dos setores de pesquisa 
e desenvolvimento, deve ser resultado de produção científica 
de ponta gerados no cerne das empresas e de influenciar o 
setor produtivo de um país. No entanto, nos últimos anos, 
o modelo de desenvolvimento adotado no Brasil não criou as 
condições e estímulos para que as empresas passassem a ter 
tais setores nas suas estruturas. A produção científica do país 
é proveniente, principalmente, das universidades públicas, 
representando estas uma expressiva parcela da produção 
nacional. De fato, o Brasil não consegue interagir num nível 
adequado com o setor produtivo para produzir ciência de fron-
teira. Como resultado, constata-se uma baixa incorporação 
de tecnologia de ponta diretamente nos produtos, tornan-
do-os pouco competitivos no mercado interno e externo 
(KRUGLIANSKAS; MATIAS-PEREIRA, 2005a).

Ainda assim, ao longo dos anos, a importância da pesquisa 
em saúde no Brasil é amplamente reconhecida, estando os 
institutos de pesquisa em saúde dentre os primeiros e mais 
importantes do país desde o século 19. No contexto mundial, nos 
últimos anos, tem sido observado um importante movimento da 
pesquisa em saúde em direção ao paciente hospitalar, o que tem 
fortalecido e evidenciado o ambiente hospitalar como um local 
privilegiado para realização de pesquisas. (GUIMARÃES, 2004).



DIRETRIZES PARA A PESQUISA E A INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA NA EMPRESA BRASILEIRA 

DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Maria Luisa Nogueira Dantas 
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim  
Hélio Roberto Hekis 
Karilany Dantas Coutinho

263

A crescente demanda para ampliação do acesso da 
população à saúde, bem como a necessidade de se garantir a 
sustentabilidade do sistema público de saúde e a diminuição 
da dependência externa de tecnologias, são grandes desafios 
enfrentados pelo Brasil. Assim, a implementação de políticas 
específicas para o desenvolvimento científico e tecnológico 
visando o fortalecimento de competências nacionais é tarefa 
fundamental ante os principais desafios do país no campo da 
saúde. (MCTI, 2016).

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
empresa pública vinculada ao Ministério da Educação, criada 
pela Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é uma instituição 
com particularidades em sua missão, que favorece o desenvol-
vimento de pesquisas e de inovação tecnológica em saúde com 
potencial de destaque no cenário nacional.

A Ebserh tem por finalidade a prestação de serviços 
gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a 
prestação de ensino-aprendizagem e formação de pessoas no 
campo da saúde pública no âmbito de instituições públicas 
federais de ensino superior (IFES) ou instituições congêneres de 
serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, observada, 
nos termos do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia 
universitária. A empresa administra atualmente 39 hospitais 
universitários federais (HUFs) (BRASIL, 2011).

Dentre as diversas competências da Ebserh, destacam-se: 
prestar às IFES e a outras instituições congêneres serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendi-
zagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública; 
apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa das IFES e de 
outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12550.htm
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da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade 
torne necessária essa cooperação; e prestar serviços de apoio 
à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas 
e aplicadas nos HUFs e  outras instituições congêneres.

No Regimento interno (2013) da empesa, é estabelecido 
que, para a execução de suas finalidades, a Ebserh deverá criar, 
juntamente com as universidades, condições de apoio para o 
aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento 
em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos 
HUFs, de acordo com as diretrizes do Poder Executivo e em 
conformidade com as atribuições de outros órgãos dos sistemas 
universitário e de saúde.

Na estrutura do corpo diretivo, na sede da empresa está 
a Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica (Figura 1),  
órgão de apoio vinculado à presidência, o qual, dentre as suas 
competências, tem a função de coordenar o planejamento da 
área de pesquisa e inovação tecnológica da rede Ebserh, de 
forma coerente com as políticas e diretrizes gerais da empresa 
e suas respectivas diretorias e áreas técnicas, considerando os 
hospitais como Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT). 
Ademais, deve: elaborar normativas que orientem os hospitais 
na estruturação, organização e gestão das atividades de pesquisa 
e inovação tecnológica na rede Ebserh; articular, junto às instân-
cias de gestão do SUS, da Educação e da Ciência e Tecnologia, 
estratégias de apoio e incentivo à pesquisa e inovação tecnoló-
gica na Rede Ebserh; promover a participação da rede Ebserh 
no Sistema Nacional de Inovação em Saúde (SNIS), fomentando 
pesquisas clínicas, acadêmicas e de desenvolvimento tecnológico 
que sejam estratégicas para o SUS; e fomentar a participação 
da rede Ebserh na Política Nacional de Gestão de Tecnologias 
em Saúde (PNGTS), com a implantação ou aprimoramento dos 
Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS). 



Figura 1 – Estrutura Organizacional Governança – Presidência/Sede.

Fonte: <http://www.Ebserh.gov.br/pt/web/portal-Ebserh/organograma>. Acesso em: 13 ago. 2018.
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A estrutura de governança das unidades hospitalares 
administradas pela Ebserh (Figura 2) é composta por superin-
tendência do hospital; gerência de atenção à saúde; gerência 
administrativa; e gerência de ensino e pesquisa.

Figura 2 – Estrutura Organizacional Governança – Hospitais Rede Ebserh.
Fonte: Adaptado de <http://www.Ebserh.gov.br/web/
huol-ufrn/organograma>. Acesso em: 13 ago. 2018.

A finalidade de criação da empresa e a estrutura de 
governança definida são elementos essenciais para que a 
Ebserh desponte como instituição de ciência e tecnologia que 
promove o desenvolvimento do país nesse campo de atuação, 
a área de saúde.
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Para oportunizar o incremento de pesquisa e inovação 
tecnológica na Rede Ebserh, é necessário criar mecanismos 
que favoreçam o ambiente de criação e inovação, através da 
definição de políticas, diretrizes, fluxos e processos, normativas 
institucionais e investimentos alinhados às políticas nacio-
nais, que visem contribuir para o desenvolvimento do país na 
produção científica e tecnológica em saúde.

2 ESTADO DA ARTE

Segundo Kruglianskas e Matias-Pereira (2005a), para 
que o país avance no campo tecnológico, é necessário haver 
mudança institucional, econômica e cultural, assim como 
criação de condições que propiciem o avanço do país. Os autores 
avaliam que a política de gestão da inovação no Brasil, através 
dos instrumentos reguladores de produção científica e tecno-
lógica, impulsiona o aumento da produção e apresenta-se como 
instrumento relevante para reduzir a dependência tecnológica 
do país. Eles afirmam que a Lei de Inovação Tecnológica, parte 
essencial do arcabouço institucional para fortalecer as áreas 
de pesquisa e de produção de conhecimento no Brasil, reflete 
claramente que a geração de conhecimento e a formação de 
recursos humanos são funções da universidade, bem como que 
a inovação tecnológica ocorre no âmbito das empresas.

A Lei de Inovação Tecnológica (LIT — Lei Federal nº 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004) e seu decreto de regulamentação 
(Decreto nº 5.563, de 13 de outubro de 2005) estabelecem 
medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação 
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e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento 
industrial do país. A LIT precisa fomentar adequadamente a 
criação de novos ambientes, propícios à geração e à absorção 
de inovações, atuando como instrumento de apoio às polí-
ticas industrial e tecnológica do Brasil. O teor da LIT e de sua 
regulamentação mostra-se particularmente deficiente nos 
aspectos que envolvem a flexibilidade de gestão das institui-
ções de pesquisa, bem como nos assuntos relacionados com 
as competências de outros ministérios, além de conjugar seus 
dispositivos com os demais dispositivos legais que regulam a 
matéria no país (KRUGLIANSKAS; MATIAS-PEREIRA, 2005a)

Kruglianskas e Matias-Pereira (2005b) afirmam que a Lei 
de Inovação Tecnológica deve funcionar como instrumento de 
suporte para romper o ciclo vicioso da dependência tecnológica 
do país. Para os autores, ela surge como mais um instrumento 
para facilitar a criação de uma cultura de inovação, mas sua 
aprovação, entretanto, não é suficiente para mudar a realidade 
atual existente nesse campo. Assim sendo, citam a necessidade 
da criação de mecanismos que permitam sua efetiva conexão 
com as políticas industrial e tecnológica. Porém, o estudo em 
questão não analisa ou define quais mecanismos seriam os mais 
adequados para tal.

A abordagem da experiência em Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CT&I) de alguns países bem-sucedidos nessas áreas 
demonstra que tanto o governo como a sociedade brasileira 
precisam considerar as estratégias que esses países adotaram 
em CT&I para fomentar o processo de desenvolvimento 
econômico e social e, assim, promover a discussão para o 
aperfeiçoamento do projeto brasileiro de lei de inovação 
(KRUGLIANSKAS; MATIAS-PEREIRA, 2005b).
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De fato, a experiência internacional referente às 
legislações comprova que os países que consideram Ciência 
e Tecnologia (C&T) como atividade estratégica constroem 
sistemas legais que estimulam, de forma coordenada, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no setor 
industrial. O alcance das metas na área de ciência e tecnologia 
nesses países passa pela consolidação de um arcabouço legal, 
cujo conteúdo permita dinamizar a relação entre universidades, 
institutos de pesquisa e o setor produtivo nacional, levando 
em consideração a dimensão física, a diversidade regional e 
a complexidade econômica, política, cultural e populacional 
desses países (KRUGLIANSKAS; MATIAS-PEREIRA, 2005b).

Guimarães (2004) afirma que uma das principais carac-
terísticas de uma política de tecnologia e inovação em saúde é 
a sua flexibilidade. O artigo analisa as bases para uma Política 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTI/S) 
como elemento estruturador do esforço brasileiro de pesquisa 
em saúde, afirmando que não há uma política pública explícita 
de pesquisa em saúde e que o Ministério da Saúde (MS) é o órgão 
adequado para construir essa política. Essa afirmação deve ser 
lida com ressalvas, pois é importante a interação do MS, MCTI, 
universidades e indústria na construção da PNCTI/S.

Para instituir uma política de tecnologia e inovação em 
saúde, a definição dos alvos prioritários, os arranjos institu-
cionais mais adequados para cada objetivo e os mecanismos 
de fomento a serem acionados devem obedecer à avaliação 
de cada situação específica. A definição dos alvos prioritários 
deve ser produto dos mencionados estudos de prospecção e 
deverá compor a agenda de prioridades de pesquisa em saúde. 
Os arranjos institucionais deverão, sempre que possível, privi-
legiar as empresas públicas e privadas, agentes decisivos no 
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desenvolvimento tecnológico e, principalmente, na inovação. 
Quanto aos mecanismos de fomento, o leque deve ser aberto 
desde o apoio financeiro direto ao desenvolvimento de projetos 
nas empresas, passando pelo financiamento de arranjos onde 
se componham instituições de pesquisa e empresas até a 
encomenda de projetos específicos a institutos de pesquisa e 
universidades. Por outro lado, como instrumento de fomento, 
além do financiamento direto deve ser utilizada, a medida do 
possível, a capacidade de regulação do mercado por parte do 
MS, através de suas compras de medicamentos, vacinas e outros 
insumos. (GUIMARÃES, 2004).

Conforme Lorenzetti et al. (2012), a saúde é um valor que 
ocupa o topo da pirâmide de prioridades das pessoas. O setor 
de saúde está fortemente impactado pelo acelerado processo 
de desenvolvimento científico e tecnológico e pela busca por 
inovação da sociedade atual. Assim, os altos investimentos em 
avanços e novas descobertas tecnocientíficas na área da saúde 
são crescentes. As tecnologias de atenção à saúde, por meio das 
quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à popu-
lação, incluem medicamentos, equipamentos, procedimentos 
técnicos, sistemas organizacionais, educacionais e de suporte, 
programas e protocolos assistenciais.

Nesse contexto, o setor de saúde tem sido sensível a 
incorporações tecnológicas do tipo material, que visam fins 
terapêuticos, diagnósticos e de manutenção da vida, utilizando 
os conhecimentos e produtos da informática, assim como novos 
equipamentos e materiais. Por outro lado, o setor de saúde tem 
sido menos agressivo na utilização de inovações do tipo não-ma-
terial, em especial das inovações no campo da organização e das 
relações de trabalho (LORENZETTI et al., 2012).
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Os autores concluem que a incorporação tecnológica deve 
responder por finalidades baseadas em melhores cuidados de 
saúde para todos; cuidados mais resolutivos e mais responsá-
veis. Afirmam que o Brasil é altamente dependente dos demais 
países na área de tecnologias em saúde, porém não fazem apon-
tamentos de iniciativas para solução dos problemas a serem 
focalizados para haver melhores cuidados na saúde.

Para Gadelha e Costa (2012), a saúde é elemento estru-
turante do estado de bem-estar social e condição básica de 
cidadania para a população, tendo também seu papel na geração 
de emprego, renda e riqueza para a nação. A partir da década 
de 2000, quando o país iniciou a busca por uma trajetória de 
desenvolvimento que articula as dimensões sociais e econô-
micas, a saúde passou a ser crescentemente incorporada na 
agenda de desenvolvimento nacional. Conforme os principais 
documentos macropolíticos do período, a saúde foi definida 
como estratégia para fazer convergir as dimensões social e 
econômica na trajetória de crescimento do país.

É relatado no artigo que a fragilidade da base produ-
tiva do Brasil configura importante vulnerabilidade para o 
Sistema Nacional de Saúde e para uma inserção competitiva 
em ambiente globalizado, sinalizando que a efetivação virtuosa 
da relação entre saúde e desenvolvimento envolve uma 
ruptura de paradigmas cognitivos e políticos que separam, 
de forma estanque, a ordem econômica da social. Discute-se 
a necessidade de se implementarem mudanças profundas na 
organização do Estado brasileiro, introduzindo espaços trans-
versais de diálogo, de formulação e de implantação de políticas 
públicas.  Além disso, os autores defendem que a agenda social 
teria que protagonizar a arena decisória da política econômica, 
porém, não são discutidos no artigo quais seriam as formas 
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de organização por parte da sociedade capazes de conduzir 
a uma agenda virtuosa da relação estabelecida entre saúde e 
desenvolvimento (GADELHA; COSTA, 2012).

Coutinho e Silva (2016) apresentam uma análise do 
subsistema normativo de Ciência, Tecnologia e Inovação nas 
leis brasileiras. Eles verificaram a existência de tal subsistema, 
afirmando que é constituído a partir de normas previstas na 
Constituição Federal (arts. 218 e 219), as quais são regulamen-
tadas e complementadas pela Lei de Inovação Tecnológica 
(2004), Lei do Bem (2005) e Código de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (2016).

Os autores destacaram que esse subsistema normativo 
cria condições de existência para um ambiente favorável à 
produção de inovações tecnológicas e pesquisas na área de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, estabelecendo incentivos às 
empresas para que invistam em pesquisa científica e regulando 
a aproximação e a formação de parcerias entre as universidades 
e as empresas. Os autores realizaram uma análise dos textos 
de leis mencionados, porém não avaliaram se as referidas leis 
cumprem o objetivo de criar um ambiente favorável à produção 
de tecnologia de fronteira no Brasil.

Ribeiro, Salles-Filho e Bin (2015) relatam que os Institutos 
de Pesquisa Públicos (IPPs) são limitados por restrições legais 
associadas com o modelo jurídico do setor público, no qual 
uma organização pública só pode fazer o que a lei a autoriza, 
e pela influência política à qual é submetida, que é ditada 
pela maior ou menor atuação do governo sobre sua missão, 
atuação e desempenho. Os autores defendem que é necessária 
a criação de modelos jurídicos mais flexíveis que os atuais, 
além de inovações gerenciais e organizacionais compatíveis 
para impactar esse processo e melhorar o desempenho dos 
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IPPs no sistema de ciência, tecnologia e inovação. Assim, serão 
criadas condições para os IPPs desenvolverem elites gerenciais e 
promoverem programas internos de capacitação que permitam 
inserção nos sistemas cada vez mais competitivos no mundo da 
ciência, da tecnologia e da inovação.

O artigo identificou os espaços de autonomia e flexibili-
dade gerencial e organizacional dos IPPs, conforme os limites 
impostos pelo arcabouço legal, com estudo de caso do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Centro de Tecnologia 
da Informação Renato Archer (CTI). Porém, poderia aprofundar 
a discussão, caso houvesse levantamento de outras instituições 
e especificação das ações prioritárias no desenvolvimento 
e capacitação gerencial.

Souza (2015) defende que os países que priorizarem a 
inovação terão melhores condições de desenvolvimento social, 
pois a inovação tecnológica e o investimento em produção de 
conhecimento representam pontos-chave na inserção de um 
Estado em uma sociedade global. O autor debate se houve 
evolução positiva no cenário brasileiro neste início de século 
XXI e quais são os pontos que permanecem pendentes. Também 
faz a comparação de indicadores com países de ponta, porém 
sem detalhar as iniciativas de destaque desses países.

O documento do Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCTI) no documento “Estratégia Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 2016-2022” informa que o histórico dos 
países desenvolvidos demonstra que a geração de riqueza, 
emprego, renda e oportunidades, com a diversificação produ-
tiva e o aumento do valor agregado na produção de bens e 
de serviços, depende diretamente do fortalecimento das 
capacidades de pesquisa e de inovação do país e que o cres-
cimento econômico depende do fortalecimento, expansão, 
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consolidação e integração do Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Assim, o desenvolvimento econômico 
dos países está assentado, cada vez mais, na inovação baseada 
no desenvolvimento científico e tecnológico. (MCTI, 2016).

3 CIÊNCIA, PESQUISA E INOVAÇÃO NO BRASIL

Os altos investimentos realizados nos últimos anos no 
Brasil, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento científico 
e tecnológico nacional, levaram o país a se destacar em diversos 
setores da Ciência Tecnologia e Inovação (CT&I). Os principais 
envolvidos no sistema são as Instituições de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (ICTs), as entidades da gestão pública e as empresas. 
O indicador formado pela relação entre investimentos nacio-
nais em P&D e o Produto Interno Bruto (PIB) é um dos mais 
utilizados para comparar os esforços dos países no setor. 
Nesse contexto, o dispêndio nacional em P&D em relação ao 
PIB é de 1,24%, sendo a meta investir 2% do PIB, assim como 
aumentar o número de pesquisadores envolvidos com P&D, 
passando de 709 pesquisadores por milhão de habitantes para 
3.000, ações  tidas como fundamentais para posicionar CT&I. 
Segundo levantamento da OCDE (2015), o Brasil ainda está 
distante dos países mais avançados, tanto no dispêndio em 
P&D como nos recursos humanos envolvidos, sendo necessários 
investimentos crescentes para que esse quadro seja alterado 
nos próximos anos (MCTI, 2016).

Segundo Souza (2015), o país tem avançado em matéria 
de produção científica e de formação acadêmica de mestres e 
doutores, ocupando o 13º lugar no ranking mundial, segundo 
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relatório divulgado pela consultoria especializada Thomson 
Reuters (2014). Porém, no ranking mundial, no que se refere 
a registro de patentes, indicativo da inovação tecnológica, 
o Brasil ocupa a 24ª posição. Conforme o INPI, em 2012, o país 
representou 1,6% do total de patentes produzidas no mundo.

No Índice Global de Inovação, principal ranking interna-
cional, o Brasil ocupa a 69ª posição entre 127 países pesquisados 
em 2017. Segue atrás de nações menos expressivas tanto em 
porte econômico quanto industrial, como Bahrein, Macedônia 
e Kuwait. Considerando as Américas, mesmo com exceção de 
Estados Unidos e Canadá, o Brasil não figura sequer entre os 
cinco mais inovadores da região. Perde para Chile, Costa Rica, 
México, Panamá, Colômbia e Uruguai (CNI, 2017).

Nos últimos sete anos, entre 2011 e 2017, o Brasil 
despencou 22 posições no ranking. Atualmente, para alcançar o 
resultado da Suíça, país no topo da lista, seria preciso aumentar 
em 60% os investimentos em inovação e apresentar resultados 
170% melhores, o que possibilitaria alcance da performance 
suíça de hoje (CNI, 2017).

Estudo realizado pela Strategy&, consultoria estra-
tégica da PwC (13ª edição do Global Innovation 1000), traz o 
levantamento das 1 mil empresas de capital aberto do mundo 
que mais investiram em pesquisa e inovação no último ano 
fiscal, encerrado em junho de 2017. Elas representam 40% do 
investimento global em pesquisa e desenvolvimento (P&D). 
Das 1 mil empresas que mais investem em pesquisa e inovação 
no mundo, somente quatro são brasileiras: Petrobras, Vale, 
Embraer e Totvs. Elas investiram, juntas, R$ 1,212 bilhão no ano 
passado, valor que representa apenas 7,5% do montante gasto 
pela Amazon, a líder do ranking global (STRATEGY&, 2017a).
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O estudo mostra ainda que os investimentos globais em 
P&D cresceram 3,2% em 2017, atingindo US$ 701,6 bilhões e supe-
rando, pela primeira vez, a marca de US$ 700 bilhões. Em 2016, 
foram investidos US$ 680 bilhões. A indústria de software e 
internet puxou o aumento, com crescimento de 16,1% em P&D, 
seguida pela indústria de saúde, com 5,9% de acréscimo. Em 
geral, os setores de computação e eletrônica, saúde e automação 
são os que mais investiram em pesquisa, representando 61,3% 
dos recursos globais do setor em 2017 (STRATEGY&, 2017a).

No campo da saúde, a Política Nacional de Ciência e 
Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCT&I/S) no Brasil tem 
a necessidade de focar em desenvolvimento tecnológico e 
inovação, sendo primordial incorporar propostas e ações 
especificamente dirigidas ao Complexo Industrial da Saúde 
(CIS). O atendimento adequado das necessidades nacionais 
de saúde exige um máximo de capacitação tecnológica e, em 
vários aspectos, autonomia e autossuficiência tecnológicas 
(GUIMARÃES, 2004), mas o Brasil ainda é dependente na 
utilização dos principais insumos industriais destinados à 
saúde – medicamentos, vacinas, soros, hemoderivados, kits 
diagnósticos e equipamentos.

Desse modo, o país é vulnerável e dependente estrutu-
ralmente para assegurar os direitos à saúde, tendo indicadores 
que expressam essa realidade, como o crescimento substancial 
do déficit comercial no sistema produtivo da saúde – quadru-
plicado em termos reais no período de 2003 a 2013, atingindo 
o patamar de US$ 12 bilhões em 2013, além da ampliação da 
lacuna entre o potencial de pesquisa e de geração de inovação 
brasileiro em relação ao dos países desenvolvidos. Os dados da 
indústria farmacêutica também são reveladores em relação 
ao padrão de investimento em pesquisa e desenvolvimento 
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(P&D) das grandes empresas mundiais e da indústria brasileira 
que, a despeito do aumento significativo do seu investimento 
interno em P&D, passando de 0,83% do total das receitas 
líquidas de vendas em 2000 para 2,39% em 2011, ainda está 
muito longe do padrão das grandes empresas farmacêuticas 
globais, entre 15-20%. Além disso, apesar da expressiva 
atuação dessas empresas no mercado nacional, as suas taxas 
de investimento em atividades de P&D interna são reduzidas, 
visto que concentram seus esforços de pesquisa nos seus 
países de origem (GADELHA; BRAGA, 2016).

O cenário global atual permite às economias emergentes 
melhorarem posições na geração de riqueza e produção do 
conhecimento, mesmo com uma dinâmica de competição cada 
vez maior. Frente à crise econômica dos países desenvolvidos e o 
atual desempenho dessas economias, países como o Brasil têm a 
oportunidade de se reposicionarem na divisão internacional do 
trabalho. Porém, as mudanças epidemiológicas, demográficas e 
socioeconômicas não têm sido acompanhadas pelo desenvolvi-
mento de uma base produtiva nacional sólida de bens e serviços 
de saúde, impondo riscos importantes. Esse descompasso entre 
aumento da demanda e desenvolvimento da base produtiva 
nacional pode comprometer o desempenho do sistema de saúde 
brasileiro. Diante deste quadro de oportunidades e desafios, 
surge a necessidade de superação de fragilidades históricas 
que impedem o país de consolidar o sistema de proteção social 
universal pretendido e de alcançar a competitividade de seu 
sistema produtivo (SOARES et al., 2013).

A saúde, por sua importância social, como também em 
função de responder por parcela significativa dos investimentos 
nacionais em P&D, desponta como um sistema produtivo capaz 
de concretizar um modelo de desenvolvimento competitivo 
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e inclusivo. Assim, a estratégia de desenvolvimento em saúde 
passa necessariamente por uma forte articulação entre as 
dimensões da inovação, da base produtiva e do bem-estar. 
O Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) se configura 
como variável importante de geração de inovação, renda e 
emprego. Dessa forma, a saúde insere-se na trajetória nacional 
de desenvolvimento como estruturante do modelo de bem-estar 
e direito de cidadania, e como uma variável estratégica para 
a competitividade nacional (SOARES et al., 2013).

Conforme Soares et al. (2013), a área da saúde movimenta 
9% do PIB brasileiro, com a participação da administração 
pública e do setor privado na despesa com o consumo de bens 
e serviços de saúde. A sua importância social como condição de 
cidadania e geração de emprego e renda, sendo responsável por 
10% dos trabalhadores qualificados no país, responde por 25% 
dos gastos em P&D, além de envolver tecnologias portadoras 
de futuro, ou seja, articular parcela relevante da geração 
de inovação no país.

O principal desafio do Brasil no campo da saúde é o 
enfrentamento de dificuldades como: dependência externa 
de tecnologias e falta de garantia da sustentabilidade do 
sistema público de saúde frente à crescente demanda para 
ampliação do acesso da população à saúde. Logo, é necessário 
implementar políticas específicas para o desenvolvimento 
científico e tecnológico visando o fortalecimento de compe-
tências nacionais, o que é fundamental para o fortalecimento 
do país nesse campo (BRASIL, 2016).

É primordial que avanços significativos nas áreas 
prioritárias de CT&I sejam realizados para posicionar o Brasil 
entre os países de maior destaque no cenário mundial. Nessa 
perspectiva, o desenvolvimento da CT&I brasileira exige 
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o reconhecimento de que problemas identificados em escala 
nacional podem contar com soluções construídas em escala 
global (BRASIL, 2016).

4 PESQUISA E DE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA NA EBSERH

Considerando que a Ebserh possui dentre as suas finali-
dades a prestação de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e 
à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas 
no campo da saúde pública cabe ressaltar a necessidade de 
definição de fluxos, processos, instâncias, atores e respon-
sabilidades, relacionados ao desenvolvimento de projetos de 
pesquisa na empresa.

Além da sistematização e organização administrativa 
e controle para realização de projetos de pesquisa na Rede, 
é primordial a definição da Governança quanto à responsa-
bilidade da Gestão Administrativa e financeira dos projetos. 
A Ebserh precisará analisar e definir se possui estrutura e 
conhecimento para realizar essa auto-gestão, ou se contratará 
as Fundações de Apoio à Pesquisa prestadoras de serviços 
das IES (Instituições de Ensino Superior) as quais os HUFs da 
Rede estão vinculados.

Assim, mediante finalidades e competências definidas, é 
essencial que a Ebserh defina um fluxo e Diretriz para realização 
de Pesquisa e Inovação Tecnológica na Rede, considerando se 
tratar de campo de prática de excelência para Ensino e Pesquisa.
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Figura 3 – Proposta para fluxo de projetos de 
pesquisa e de inovação na Ebserh.

5 CONCLUSÃO

Visto que a Ebserh é uma empresa pública vinculada ao 
Ministério da Educação, com finalidade de apoio e fomento ao 
ensino, pesquisa e inovação tecnológica, constituída por 39 
(trinta e nove) hospitais universitários federais vinculados a 
36 (trinta e seis) IFES, ela se apresenta como ICT com perfil 
potencial transformador para o avanço nacional em CT&I.

A Ebserh, por sua característica institucional e posicio-
namento no cenário científico nacional, tem todas as condições 
estruturantes para permitir a interação entre os pesquisadores, 
agências de fomento, indústrias, grupos sociais e indivíduos, 
configurando a junção das potencialidades científicas com as 
necessidades sociais e econômicas do país na área da saúde.

(Continuação)
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A saúde, como fator social elementar, e a intermitente 
necessidade de inovação tecnológica nesse campo coadunam 
com a vasta capacidade de contribuição na produção do conhe-
cimento para impulsionar o sistema nacional de inovação, já 
que se trata de área estratégica, a partir da combinação de 
suas variáveis sociais e econômicas, com condições de reunir 
uma agenda de pesquisa com as necessidades coletivas de 
saúde da população.

Tendo em vista a área de saúde como campo vasto para 
desenvolvimento de ciência e tecnologia, a finalidade da criação 
da Ebserh e a necessidade estratégica do país de incremento na 
inovação, diante do cenário mundial, vê-se que a destinação de 
percentual para investimento em ensino, pesquisa e inovação é 
ação estratégica precípua a ser estabelecida na empresa.

É premente que a Ebserh defina suas normativas, base-
adas no arcabouço legal nacional, seus fluxos e seus processos 
relacionados à realização de pesquisa e inovação tecnológica 
no âmbito dos HUFs da rede, a fim de institucionalizar e 
fomentar a produção científica em saúde e contribuir para 
o desenvolvimento do Brasil em P&D, gerando consequente 
fortalecimento e reposicionamento do país no cenário global.
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RESUMO

O objetivo deste estudo é traçar, em um primeiro momento, 
brevemente, os aspectos conceituais e de historicidade norma-
tiva sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), desde seu 
surgimento até os dias atuais. Este trabalho caracteriza-se numa 
pesquisa qualitativa. Agregado ao aspecto teórico-conceitual, 
pretende-se pontuar objetivamente críticas às estratégias até 
agora existentes nos hospitais vinculados ao Sistema Único 
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de Saúde (SUS), para que se responda ao seguinte problema: 
tais práticas trazem efetividade aos serviços hospitalares no 
Brasil? Essa problemática será trabalhada meramente sob o 
ponto de vista do estado da arte. E, nesse passo, a hipótese a 
ser perseguida situa-se no âmbito afirmativo, enfatizando-se a 
atuação dos Grupos de Trabalho em Humanização (GTHs) como 
motores da concretização da referida política no Brasil.

Palavras-chave: Política Nacional de Humanização. Serviços 
Hospitalares. Sistema Único de Saúde. Estratégias, Efetividade. 
Grupos de Trabalho em Humanização.
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1 INTRODUÇÃO

Afinal, o que é a Política Nacional de Humanização (PNH)1? 
Como ela afeta os prestadores e os recebedores dos serviços de 
saúde no país? Ela é realmente efetivada junto aos hospitais que 
possuem o “dever” de colocá-la em prática ou trata-se mera-
mente de uma promessa não cumprida pelo Estado?

O presente estudo objetiva trabalhar os aspectos teóricos 
referentes às ações criadas em torno do movimento para 
“humanizar” o burocrático sistema de saúde brasileiro. Assim, 
será realizada uma análise crítica quanto à concretização de 
tal política, ao longo dos anos, pelos prestadores de serviço de 
saúde dos hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS)2. 

Ressalta-se, em um primeiro momento, o surgimento da 
preocupação do Estado com a saúde como direito fundamental 
social, mostrando-se pormenorizadamente as bases consti-
tucionais e legais do nascimento do SUS. Sequencialmente, 
buscar-se-á demonstrar, através da revisão da literatura, a 
PNH como condição de possibilidade de um bom andamento 
desse sistema, que é considerado, mundialmente, referência de 
democratização dos direitos sociais.  Em 2013, a Organização 
das Nações Unidas (ONU), através do Banco Mundial, apresentou 
um relatório avaliativo sobre o SUS, destacando seus aspectos 

1 A partir desse momento, usar-se-á, no texto, apenas a sigla referente ao 
instituto citado, a saber: PNH.

2 Da mesma forma que anteriormente, a partir desse momento, usar-se-á, 
no texto, apenas a sigla referente ao instituto citado, a saber: SUS.
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positivos, apesar do contrabalanço em relação ao não cumpri-
mento de todas as metas programadas3.

Em um segundo momento, apresentam-se os posiciona-
mentos teóricos do atual “estado da arte” sobre a PNH, não 
tendo como eximir-se de conectá-los à análise sobre o momento 
atual de eficácia social de tal programa junto aos hospitais pres-
tadores do SUS. Diante dessas discussões, busca-se responder 
ao seguinte questionamento: as estratégias, até o momento, 
aplicadas pelos profissionais da saúde dos hospitais, vinculados 
ao SUS, para cumprirem a PNH são realmente efetivas?

Nesse viés, mesmo com considerações críticas dos autores 
deste capítulo a respeito das estratégias, até o tempo presente, 
usadas nos hospitais, a hipótese que resulta da pesquisa é posi-
tiva, fundamentando-se na atuação contínua e interdisciplinar 
dos Grupos de Trabalho em Humanização (GTHs)4 como motores 
da concretização da PNH no Brasil. Assim, a ideia do estudo, 

3 Justifica-se tal afirmação pelas palavras contidas no citado relatório: 
“Vários estudos sobre a mortalidade por causas evitáveis no Brasil sugerem 
que o SUS teve um papel importante na melhoria dos resultados, demons-
trando que esse indicador caiu significativamente, enquanto a taxa de 
mortalidade por outras causas permaneceu estável ou aumentou. Esse bom 
resultado provavelmente deveu-se, pelo menos em parte, a melhoras na 
cobertura e na qualidade do sistema de saúde. Ao examinar o impacto do 
sistema de saúde nos resultados de saúde, as avaliações da Estratégia de 
Saúde da Família desvendam outra peça do quebra-cabeça. Estudos recentes 
constataram que a implementação da Estratégia de Saúde da Família estava 
associada a reduções significativas na mortalidade infantil, na incidência de 
diarreia entre crianças, na internação por doenças cardiovasculares e em 
infecções respiratórias agudas, no período entre 1990 e 2002. Outro estudo 
informa que o impacto é notavelmente heterogêneo, com reduções amplas 
e consideráveis na mortalidade infantil no Norte e no Nordeste e impacto 
pouco significativo em outras regiões do País” (GRAGNOLATI; LINDELOW; 
COUTTOLENC, 2013, p. 9-10).

4 Identicamente as notas anteriores (1 e 2), a partir desse momento, usar-
-se-á, no texto, apenas a sigla (GTHs) referente ao instituto citado.
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certamente, não está em sedimentar qualquer ponto a respeito 
da PNH, uma vez que o tema não é pacífico entre os teóricos 
pesquisados na área. Mas, sim, provocar o debate a respeito das 
estratégias para que a humanização seja conhecida e implemen-
tada de forma eficiente.

2 METODOLOGIA

Para a concretização desta pesquisa, utilizou-se o 
método de revisão sistemática da literatura. Do ponto de 
vista da natureza da pesquisa, trata-se de pesquisa básica5, 
descritiva e documental e quanto ao objeto, possui natureza 
qualitativa6, uma vez que se trata de uma revisão bibliográfica 
com comentários sobre a percepção dos autores; e quanto aos 
objetivos, exploratória7. Segundo Lakatos e Marconi (2003), 
a pesquisa bibliográfica é tornada pública em relação ao tema 
do estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, livros, 
entre outros. Sua função é colocar o pesquisador em contato 
direto com tudo o que foi abordado sobre o assunto. No caso da 
delimitação desta pesquisa, foram apenas selecionados artigos 
científicos e legislação envolvida no âmbito nacional, os quais 
são pormenorizados a seguir.

5 Objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência. Porém, 
sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais que 
interessam a todos.

6 A pesquisa é teórica, bibliográfica e feita sob o ponto de vista do pesqui-
sador, exigindo-o interpretação.

7 Envolve levantamento bibliográfico e análise do material contrastado com 
a experiência dos autores em alguns casos dos quais participou.
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Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa 
necessitou de constitui-se de uma pesquisa bibliográfica. 
Pesquisou-se textos sobre o SUS e PNH em periódicos nacionais 
da área da Saúde e nas legislações brasileiras, conforme descrito 
no próximo parágrafo. Vale ressaltar que foi determinado 
o prazo de publicação de 10 (dez) anos, tendo sido realizada 
a busca e selecionados artigos entre os anos de 2008 a 2017. 
Da mesma forma, após teste com várias bases de dados, foi esco-
lhida a base do SciELO8 por conter a maior quantidade de artigos 
disponíveis. Outras bases apresentaram base semelhante com 
a maioria dos artigos em duplicidade com o SciELO, em menor 
quantidade. Foram feitos testes em bases internacionais, porém 
como o enfoque foi dado na PNH, não foi encontrada menção 
em artigos de outros países.

A busca e a seleção dos artigos foram realizadas no 
dia 12 de outubro de 2017 através de três buscas distintas no 
SciELO. Utilizando os descritores “humanização e saúde”, foram 
encontrados 732 (setecentos e trinta e dois) artigos. Com os 
descritores “humanização e hospital”, foram encontrados 239 
(duzentos e trinta e nove) artigos. Por fim, utilizando a busca 
“HumanizaSUS”9, sem limite de ano de publicação (devido a 

8 A base de dados pode ser encontrada no endereço: <http://www.scielo.org/
php/index.php>. O SciELO é uma biblioteca digital, que foi criada pela fusão 
entre a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP) e a base de 
dados Bireme. Posteriormente, no ano de 2002, o projeto SciELO foi apoiado 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
e se tornou uma das mais importantes fontes de pesquisa na área da saúde 
e humanidades da América Latina.

9 Misto de rede social e blog coletivo. A rede HumanizaSUS foi criada, em 
2008, como estratégia da política nacional de humanização, servindo de 
ponto de encontro e multiplicador das ações do SUS. Ver mais em: <http://
redehumanizasus.net>.
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baixa quantidade de artigos no total), foram encontrados 17 
(dezessete) resultados.

A partir dos resultados encontrados, foi realizada a 
leitura do “título” de todos os artigos, procurando aqueles 
que mencionassem ou aparentassem tratar do tema da huma-
nização nos hospitais, da PNH e de redes de humanização. 
Como critérios de exclusão, foram utilizados: a fuga à temática 
(por exemplo, “não trata de humanização”), o enfoque em 
atividades específicas (por exemplo, “parto humanizado”), 
em profissões específicas (a exemplo da humanização da 
enfermagem) e humanização em contextos fora do hospital 
(a exemplo da humanização na atenção básica). Utilizados os 
critérios de exclusão, foram selecionados 90 (noventa) artigos 
para leitura do resumo. Esses especificamente passaram por 
revisão, utilizando critérios de exclusão de repetição (mesmo 
artigo em português e inglês) e de resenha de livro, dissertação 
ou tese, que também foram excluídos. Com isso, chegou-se ao 
número de 66 (sessenta e seis) artigos, que foram tabulados 
para leitura do resumo. Realizada esta leitura específica, utili-
zando os mesmos critérios de exclusão das etapas anteriores, 
selecionou-se finalmente 37 (trinta e sete) artigos, sendo feita 
a leitura completa e análise dos mesmos.

Tendo em vista que o capítulo apresentado trata-se de 
revisão de literatura, importa trazer o quadro informativo10 a 
respeito dos textos que compuseram o corpus do estudo:

10 O quadro foi elaborado a partir da filtragem dos artigos científicos na 
base do SciELO. Por meio do quadro, objetiva-se auxiliar o leitor na busca 
pelos referenciais utilizados como fonte bibliográfica, considerando o tipo 
de estudo de natureza meramente teórica. 
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Nº Ano de 
publicação

Área de 
conhecimento

Título (em 
português)

Tipo de 
Estudo

1 2008 Saúde e 
Sociedade

Humanização 
e ambiente de 
trabalho na visão 
de profissionais 
da saúde

Pesquisa 
original

2 2009 Psicologia

Humanização e 
controle social: 
o psicólogo 
como ouvidor 
hospitalar

Ensaio/
Revisão

3 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação

Humanização das 
práticas de saúde: 
transversalizar 
em defesa da vida

Ensaio

4 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação

A Política 
Nacional de 
Humanização 
como política que 
se faz no processo 
de trabalho em 
saúde

Ensaio

5 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação

Os coletivos da 
Política Nacional 
de Humanização 
(PNH): a cogestão 
em ato

Ensaio

6 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação

A rede como 
estratégia 
metodológica da 
Política Nacional 
de Humanização: 
a experiência 
de um hospital 
universitário

Relato de 
experiência
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(Continuação)

7 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação

A fraternidade 
em questão: 
um olhar 
psicossociológico 
sobre o cuidado e 
a “humanização” 
das práticas de 
saúde

Ensaio

8 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação

Política Nacional 
de Humanização 
como aposta na 
produção coletiva 
de mudanças nos 
modos de gerir e 
cuidar

Ensaio

9 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação

Um seminário 
dispositivo: a 
humanização do 
Sistema Único de 
Saúde (SUS) em 
debate

Relato de 
experiência/

ensaio

10 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação

O conceito de 
humanização na 
Política Nacional 
de Humanização 
(PNH)

Ensaio

11 2009 Educação 
Médica

Humanização: a 
essência da ação 
técnica e ética 
nas práticas de 
saúde

Ensaio

12 2010 Saúde Coletiva

O grupo de 
trabalho de 
humanização e a 
humanização da 
assistência hospi-
talar: percepção 
de usuários, 
profissionais e 
gestores

Pesquisa 
original

(Continuação)
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13 2010 Ciência e Saúde 
Coletiva

Humanização 
das práticas do 
profissional de 
saúde - contri-
buições para 
reflexão

Revisão 
sistemática

14 2010 Saúde Pública

Humanização 
e voluntariado: 
estudo qualita-
tivo em hospitais 
públicos

Pesquisa 
original

15 2011 Enfermagem
Cuidar e huma-
nizar: relações e 
significados

Revisão

16 2011 Psicologia e 
Sociedade

O psicólogo no 
processo de 
intervenção da 
política nacional 
de humanização

Relato de 
experiência

17 2011 Ciência e Saúde 
Coletiva

Cinco anos da 
política nacional 
de humanização: 
trajetória de uma 
política pública

Ensaio

18 2012 Saúde e 
Sociedade

Caminhos da 
Humanização 
Hospitalar em 
Manaus: os 
trabalhadores na 
roda

Relato de 
experiência/

Pesquisa

19 2012 Saúde Coletiva

Humanização 
e loucura, em 
busca do humano 
que dialoga saúde

Ensaio

(Continuação)
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20 2013 Ciência e Saúde 
Coletiva

Debates atuais 
em humanização 
e saúde: quem 
somos nós?

Relato de 
experiência

21 2013 Enfermagem

Política Nacional 
de Humanização 
e formação dos 
profissionais de 
saúde: revisão 
integrativa

Revisão 
sistemática

22 2013 Saúde e 
Sociedade

Concepções 
de sujeito e 
autonomia na 
humanização 
em saúde: 
uma revisão 
bibliográfica das 
experiências 
na assistência 
hospitalar

Revisão

23 2013 Saúde e 
Sociedade

Gestão da 
humanização 
das práticas de 
saúde: o caso 
do Hospital 
das Clínicas da 
Faculdade de 
Medicina da 
Universidade de 
São Paulo

Pesquisa/
Estudo de 

caso

24 2013 Saúde e 
Sociedade

Representações 
sociais da 
humanização 
do cuidado 
na concepção 
de usuários 
hospitalizados

Pesquisa 
original

(Continuação)
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25 2014 Comunicação, 
Saúde, Educação

Apoio institu-
cional e cogestão: 
a experiência da 
Política Nacional 
de Humanização 
no Sistema Único 
de Saúde (SUS) no 
Distrito Federal 
(DF), Brasil

Relato de 
experiência

26 2014 Saúde e 
Sociedade

Processos de 
trabalho na 
saúde pública: 
humanização 
e efetivação do 
Sistema Único de 
Saúde

Relato de 
experiência/

Pesquisa

27 2014 Comunicação, 
Saúde, Educação

Experimentações 
no apoio a partir 
das apostas da 
Política Nacional 
de Humanização 
- HumanizaSUS

Ensaio/
Relato de 

experiência

28 2014 Comunicação, 
Saúde, Educação

Cogestão e 
processo de 
intervenção de 
apoiadores da 
Política Nacional 
de Humanização 
(PNH)

Pesquisa 
original

29 2014 Comunicação, 
Saúde, Educação

Depoimentos 
de profissionais 
de saúde sobre 
sua vivência 
em situação de 
tragédia: sob o 
olhar da Política 
Nacional de 
Humanização 
(PNH)

Relato de 
experiência/

Pesquisa

(Continuação)
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30 2014 Comunicação, 
Saúde, Educação

A experiência 
de um processo 
de formação 
articulando 
humanização 
e apoio insti-
tucional no 
trabalho em 
saúde

Relato de 
experiência

31 2015
Trabalho, 

Educação e 
Saúde

Processo de 
implantação da 
política nacional 
de humanização 
em hospital 
público

Pesquisa 
original

32 2015 Ciência e Saúde 
Coletiva

Políticas públicas 
de humanização: 
revisão integra-
tiva da literatura

Revisão 
sistemática

33 2015 Enfermagem

Humanização 
da assistência 
à saúde na 
percepção de 
enfermeiros e 
médicos de um 
hospital privado

Pesquisa 
original

34 2016
Trabalho, 

Educação e 
Saúde

A dimensão 
ético-política da 
humanização 
e a formação 
de apoiadores 
institucionais

Pesquisa 
original

35 2017 Comunicação, 
Saúde, Educação

Política 
HumanizaSUS: 
ancorar um navio 
no espaço

Pesquisa 
original

(Continuação)
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36 2017
Trabalho, 

Educação e 
Saúde

Humanização 
na formação 
e no trabalho 
em saúde: uma 
análise da 
literatura

Revisão 
sistemática

37 2017 Saúde Coletiva

Programa 
Articuladores da 
Atenção Básica: 
construindo 
humanização 
através do 
diálogo

Pesquisa 
original

Quadro 1 – Classificação dos artigos revisados 
organizados pela data de publicação. 
Fonte: Autoria própria (2018).

Dos 37 (trinta e sete) artigos escolhidos para a pesquisa, 
percebe-se que foram encontrados, após a filtragem, em relação 
à época de publicação: 1 (uma) publicação de 2008, 10 (dez) 
publicações de 2009, 3 (três) de 2010, 3 (três) de 2011, 2 (dois) de 
2012, 5 (cinco) de 2013, 6 (seis) de 2014, 3 (três) de 2015, 1 (uma) 
publicação de 2016 e 3 (três) publicações de 2017. 

Pela natureza da delimitação da temática, como já refe-
rido, optou-se por autores nacionais, uma vez que na base de 
dados pesquisada os autores de fora do Brasil não trouxeram 
artigos que se encaixem na metodologia utilizada. Ademais, 
a intenção desta pesquisa foi de verificar a efetividade das 
estratégias de humanização em nosso país sobre o tema. 
A respeito da área de conhecimento, vale registrar que apenas 
1 (um) artigo refere-se à Psicologia e trata-se de um ensaio com 
pesquisa semelhante a este estudo.
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3 DISCUSSÃO

Tendo em vista a problemática apresentada anterior-
mente, – qual seja, a efetividade das estratégias, até o momento, 
aplicadas pelos profissionais da saúde dos hospitais, vinculados 
ao SUS, para cumprirem a PNH – será discorrido a respeito da 
evolução histórico-conceitual da PNH. Em seguida, nos resul-
tados, pontuam-se alguns argumentos críticos em relação às 
estratégias utilizadas em hospitais, vinculados ao SUS, para 
que se demonstre a (falta de) efetividade à mencionada política 
pelos prestadores de serviços hospitalares, enfatizando-se 
a atuação dos GTHs como concretizadores da PNH. 

A partir da Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 198811, a saúde pública ganhou dimensão de direito 
fundamental social diferenciada, passando-se de um mero 
sistema administrativo para um conjunto de programas que 
persegue a humanização através de políticas públicas e norma-
tivas complementares estatais. 

Esse novo viés constitucional, mais humano e menos 
positivista, agregado ao papel dirigente e intervencionista do 
Estado, trouxe abertura para que, transversalmente às dire-
trizes ligadas ao SUS, a humanização fosse o foco primordial 
para a efetivação do direito à saúde na prática hospitalar. 
Através de regulamentação legislativa e políticas públicas do 
Executivo, a pretensão do Estado é teoricamente garantir que 
serviços de saúde, no Brasil, não sejam apenas “promessas 
constitucionais” e que os pacientes sejam tratados como sujeitos 
detentores de dignidade humana, sem a objetificação típica das 
relações meramente institucionais.

11 Vide artigos 6º e 196 a 200 (BRASIL, 1988).
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Posteriormente a 1988, foi regulamentado e organizado 
o SUS, que não apenas visava remediar os problemas relacio-
nados à saúde, com campanhas que se resumiam a controle de 
endemias e a campanhas de vacinação, como antigamente. Mas 
sim, trouxe um novo molde, com viés inovador e humanizador, 
para ser seguido pelos profissionais ligados principalmente 
aos hospitais públicos. 

O SUS pode ser descrito como um sistema organizado, 
isto é, é formado por todos os entes federativos – União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios – e pelo setor privado credenciado 
e conveniado12. É adjetivado como “único”, pois pretende ser 
universal, perseguindo uma filosofia isonômica de atuação em 
todo o território nacional13. Ademais, a despeito de seu caráter 
“público” e voltado à concretização do direito fundamental à 
saúde, o SUS não foi criado para servir como sistema de saúde 
somente aos vulneráveis. A ideia é que seja um sistema acessível 
a todos, configurando-se em um serviço público de qualidade, 
eficiente, eficaz, resolutivo e democrático14.

12 O serviço privado, que não é excluído pela Constituição Federal (art. 197) 
quando contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público.

13 Está enfatizado no artigo 198 da Constituição de 1988, referente aos 
serviços de saúde no Brasil, que serão efetivados através de uma rede 
hierarquizada e regionalizada, constituindo um sistema único, conforme 
os princípios de integralidade, igualdade e participação comunitária, os 
quais são vinculativos tanto aos serviços executados diretamente pela 
Administração Pública, como, também, àqueles efetuados através de contra-
tações, convênios, terceiros e particulares (BRASIL, 1988).

14 A Constituição da República Federativa do Brasil, no Título VIII, que trata 
da ordem social, expressa os seguintes princípios: I-Universalidade de acesso 
nos serviços de saúde em todos os níveis; II-Integralidade de assistência, 
entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços; 
III-Preservação da autonomia das pessoas nas defesas de sua integridade 
física e moral; IV-Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 
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Os fundamentos legais a respeito da saúde, no Brasil, 
além da já citada Constituição de 1988, são os seguintes: Lei 
8.080, de 19 de setembro de 1990; Lei 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990; Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999; Lei 10. 424, de 15 de 
abril de 2002 e Lei 11.108, de 7 de abril de 2005. As leis publicadas 
nos anos noventa (1990) são as mais significativas sobre o SUS. 
A Lei 8.080 é chamada de Lei Orgânica da Saúde (LOA), que 
regulamenta as condições para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, bem como a organização e o funcionamento 
dos serviços relacionados. Já a Lei 8.142 traz conteúdo sobre 
a participação da comunidade na gestão do SUS, os fundos 
de Saúde e a transferência regular automática dos recursos 
financeiros. Importante referir que tais normativas trazem, 
sempre, o paciente como ator principal da relação, que, ao invés 
de burocrática, pretende ser humanizada. Percebe-se, portanto, 
que a sistematização regulamentada em lei do SUS serve para a 
solidificação da tão perseguida humanização da saúde através 
de políticas sociais e econômicas.

Por meio das discussões nas Conferências Nacionais de 
Saúde, em especial a 11ª Conferência, no ano de 2000 (BRASIL, 
2001a), notou-se que a consolidação de diversas políticas idea-
lizadas para o SUS necessitava de um “empurrão”, e que havia 
muitas queixas de atendimento de má qualidade e desinteresse 
dos trabalhadores que atendem no SUS. A solução viria por 
meio de políticas “humanizadoras” do atendimento. Nesse 
sentido, em 2001, o Ministro da Saúde, José Serra, publicou o 

ou privilégios; V-Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI-Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a 
sua utilização pelo usuário; VII-Utilização da epidemiologia para o estabele-
cimento de prioridades, alocação de recursos e a orientação programática.
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Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 
(PNHAH)15, que preconizava:

É direito de todo cidadão receber um atendimento público 

de qualidade na área da saúde. Para garantir esse direito, 

é preciso empreender um esforço coletivo de melhoria do 

sistema de saúde no Brasil, uma ação com potencial para 

disseminar uma nova cultura de atendimento humanizado. 

Para isso, o Ministério da Saúde está lançando o Programa 

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que 

apresenta propostas concretas e ações claramente definidas 

(BRASIL, 2001b, p. 5).

Embora represente uma iniciativa positiva, o PNHAH 
foi duramente criticado por trazer uma visão sobre a huma-
nização como “práticas de saúde fragmentadas ligadas ao 
voluntarismo, assistencialismo e paternalismo, com base na 
figura ideal do “bom humano”, metro-padrão, que não coincide 
com nenhuma existência concreta” (MORI; OLIVEIRA, 2009, 
p. 628). Após o relativo fracasso do programa, com vistas a 
corrigir seus defeitos e implementar a humanização de forma 
definitiva, foi proposta, em 2003, a PNH16, objeto deste estudo, 
a qual tem como princípios gerais:

I) – Transversalidade

– Aumento do grau de comunicação intra e intergrupos;

15 Ver texto completo em: Brasil (2001b).

16 O texto completo, original, pode ser encontrado em: Brasil (2003).
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– Transformação dos modos de relação e de comunicação 

entre os sujeitos implicados nos processos de produção 

de saúde, produzindo como efeito a desestabilização das 

fronteiras dos saberes, dos territórios de poder e dos modos 

instituídos na constituição das relações de trabalho.

II) – Indissociabilidade entre atenção e gestão

– Alteração dos modos de cuidar inseparável da alteração dos 

modos de gerir e se apropriar do trabalho;

– Inseparabilidade entre clínica e política, entre produção de 

saúde e produção de sujeitos;

– Integralidade do cuidado e integração dos processos de 

trabalho.

III) - Protagonismo, co-responsabilidade e autonomia dos 

sujeitos e dos coletivos

– Trabalhar implica na produção de si e na produção do 

mundo, das diferentes realidades sociais, ou seja, econômicas, 

políticas, institucionais e culturais;

– As mudanças na gestão e na atenção ganham maior efeti-

vidade quando produzidas pela afirmação da autonomia 

dos sujeitos envolvidos, que contratam entre si responsabi-

lidades compartilhadas nos processos de gerir e de cuidar 

(BRASIL, 2010, p. 6).
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A PNH representa uma mudança de paradigmas a respeito 
da ideia de humanização, representando um redimensiona-
mento no tratamento na prática dos serviços hospitalares para 
com os pacientes. Além disso, a PNH aproxima-se da idealização 
preconizada pela proposta de redemocratização da saúde, na 
Constituição de 1988. Assim,

A proposta da Política Nacional de Humanização (PNH) 

coincide com os próprios princípios do SUS, enfatizando a 

necessidade de assegurar atenção integral à população e 

estratégias de ampliar a condição de direitos e de cidadania 

das pessoas (SANTOS FILHO; BARROS; GOMES, 2009, p. 1000).

Nota-se que uma das principais ferramentas de efeti-
vação da PNH é o diálogo, a comunicação e a interação entre os 
sujeitos que fazem parte do serviço público hospitalar, ou seja, 
os trabalhadores que efetivamente vivem a realidade hospitalar. 
Ostermann e Souza (2009, p. 1522) explicitam que a PNH

[...] aponta para o valor da linguagem, da interação e do 

diálogo no processo de humanização. Isso na verdade 

acontece desde o documento inicial do Programa Nacional 

da Humanização, de 2000, até a versão vigente da Política 

Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, de 2004 [...].

Nesse viés, a PNH pode ser descrita suscintamente 
como uma proposta de qualificação na atenção e gestão na 
rede do SUS, focando em seus prestadores, usuários e também 
nos gestores. É possível que seja implantada e executada em 
qualquer unidade ou órgão que atue na saúde, no âmbito da 
federação brasileira. Essa atuação pode ocorrer por meio 



POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH) 
APLICADA AOS SERVIÇOS HOSPITALARES

Raoni Paiva Pereira 
Hertz Wilton de Castro Lins 306

de grupos organizados, ou através de redes, assim priorizam a 
vulnerabilidade dos usuários.

As redes são interessantes estratégias para efetivar a PNH, 
sendo preconizadas pelo Ministério da Saúde como dispositivo 
para a implementação da política. Seja sob a forma de redes de 
contatos, redes de informação ou redes eletrônicas, seu papel 
vai ao encontro da transversalização da comunicação e auxilia 
na cogestão (FALK; RAMOS; SALGUEIRO, 2009). A humanização, 
historicamente, sempre tratou de “fazer junto”. Destaca-se a 
pesquisa de Santos Filho, Barros e Gomes (2009), assinalam que 
o apoio institucional e o protagonismo dos sujeitos devem servir 
como estratégia para efetivação da PNH.

Por fim, é importante ressaltar que a PNH não é uma 
política estanque, dura, mas se constrói através das práticas 
de saúde efetivas nos locais de trabalho. Ou, nas palavras de 
Morschel e Barros (2014):

Assim como a constitucionalidade do SUS não garante por 

si só a efetivação de seus princípios, a estruturação de uma 

política de humanização também não é suficiente por si 

mesma. Aliás, é preciso lembrar que se o SUS estivesse 

garantido por sua base legal a própria PNH, nessa sua 

proposta, seria desnecessária, visto que seu objetivo maior 

é o de concretização do próprio SUS. Com isso dizemos que 

‘a’ NH só existe nos documentos que a especificam e, ainda 

assim, há de se observar o quanto mesmo dessa política 

‘escrita’ se modifica através de reformulações requisitadas 

e produzidas no cotidiano do fazer-saúde (MORSCHEL; 

BARROS, 2014, p. 929-930).
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Mais importante do que referir os pontos positivos – 
que, no momento oportuno, serão referidos – da PNH, é vestir 
a roupagem crítica, afirmando que há talvez mais aspectos 
ficcionais e impossíveis de concretizar nessa política do que 
concretizáveis. Assim, concorda-se com um estudo recente 
referente à eficácia da experiência de implantação da PNH em 
um hospital público na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. 
Segundo os pesquisadores, Pereira e Ferreira Neto (2015), a PNH 
não passa de uma “utopia” com possibilidades de concretização, 
a depender das estratégias usadas para sua implantação. Ainda 
afirmam que a PNH apresenta um lado inovador em comparação 
às práticas do setor privado, pois objetiva superar o paradigma 
da humanização focado na “satisfação do cliente”. Portanto, a 
PNH visa ultrapassar esse modelo, no intuito de ampliá-lo para 
a preocupação com as práticas de cuidado conexas às de gestão. 

É preciso admitir que, em seu aspecto positivo, apesar 
de não estar sendo praticada uniformemente em todas as 
instituições hospitalares do Brasil, a PNH é uma política de 
desconstrução da prática consumerista e burocrática, que vê 
a saúde (e o próprio ser humano) como produto, típica de uma 
sociedade de massa. Vale concordar com os argumentos de 
Pereira e Ferreira Neto (2015):

[...] o maior desafio é transpor essa lógica e instaurar uma 

nova forma de se relacionar e atuar na saúde. Para que isso 

ocorra, é necessário intervir sobre a totalidade da conjuntura 

institucional onde a política está sendo implantada, o que não 

é uma tarefa qualquer (PEREIRA; FERREIRA NETO, 2015, p. 18).
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A seguir serão expostos, de forma sintetizada, os resul-
tados da pesquisa. Priorizou-se a atuação dos GTHs como 
estratégias positivas para a efetivação da PNH. 

4 RESULTADOS

Existe uma série de desafios para a implementação da 
PNH, dada a sua abrangência, amplitude de seus princípios 
e diretrizes e a grande resistência que sempre é encontrada 
nas mudanças em instituições como hospitais. Um dos estudos 
bibliográficos destaca-se por ser o único a afirmar que a própria 
PNH pode ser utópica (PEREIRA et al., 2015), ainda que afirme 
que se trata de uma “utopia” com possibilidades de prática.

Por meio da análise dos artigos selecionados, em busca 
de soluções para as dificuldades acerca da implementação da 
PNH nos hospitais, encontraram-se algumas ideias e propostas 
de solução, que serão apresentadas como resultados teóricos 
da presente pesquisa.

A necessidade de capacitação aparece como assunto 
importante em Rios (2008) e Cotta et al. (2013), especialmente 
dos gestores. Alguns autores assinalam acerca da relevância 
da educação na formação inicial, nos cursos da área da saúde. 
(RIOS, 2009;  GOULART; CHIARI, 2010; MEDEIROS; BATISTA, 2016).

A PNH tem como princípio a transversalidade, ou seja, 
deve estar presente nas ações de todos os colaboradores do 
hospital. O fortalecimento deste princípio é sugerido por 
Pedroso e Vieira (2009). Outro princípio diz respeito ao prota-
gonismo dos sujeitos em conjunto com o apoio institucional, cuja 
ação representa a principal estratégia, segundo Santos Filho,  
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Barros e Gomes (2009). Esse protagonismo, muitas vezes, é 
dependente da abertura e aceitação dos gestores (CALEGARI 
et al., 2015) e profissionais ao mecanismo da cogestão17, que é 
apresentado como muito importante por Calderon e Verdi (2014).

Ao apontar as dificuldades decorrentes da massificação 
do atendimento, Falk, Ramos e Salgueiro (2009) ressaltam sobre 
a importância da rede de contatos, visto que a humanização 
depende primordialmente dos indivíduos que trabalham no 
hospital. Para outros autores, a PNH é 

um modo de fazer que põe sujeitos em contato para se 

afetarem mutuamente, para produzirem acordos que nos 

transformem a cada dia em uma sociedade mais justa e 

fraterna (PASCHE; PASSOS; HENNINGTON, 2011, p. 4547). 

O trabalho em rede e a necessidade de mudança também 
são apresentados por Sá (2009), Martins e Luzio (2017) e Souza 
e Mendes (2009). Ademais, segundo os pesquisadores,

As ambições da PNH, como sugerimos, não são pequenas. 

De um lado, fomentar a criação de redes de produção de saúde 

e, por outro, ativar processos de subjetivação menos centrados 

em representações e modos de existências totalizantes ou 

17 Salienta-se, sobre isso, que: “As diretrizes da PNH são suas orientações 
gerais e se expressam no método da inclusão de usuários, trabalhadores e 
gestores na gestão dos serviços de saúde, por meio de práticas como: a clínica 
ampliada, a cogestão dos serviços, a valorização do trabalho, o acolhimento, 
a defesa dos direitos do usuário, entre outras. Os dispositivos, por sua vez, 
atualizam essas diretrizes por meio de estratégias construídas nos coletivos 
concretos destinadas à promoção de mudanças nos modelos de atenção e de 
gestão em curso, sempre que tais modelos estiverem na contramão do que 
preconiza o SUS” (SANTOS FILHO, BARROS; GOMES, 2009, p. 604).
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excessivamente tecnocráticos e burocráticos. Isto impõe 

‘que o SUS seja tomado em sua perspectiva de rede, criando 

e/ou fortalecendo mecanismos de coletivização e pactuação 

sempre orientados pelo direito à saúde que o SUS na cons-

tituição brasileira consolidou como conquista’ (BENEVIDES; 

PASSOS, 2005, p. 393 apud SOUZA; MENDES, 2009, p. 686).

Tendo em vista os argumentos citados, cabe enfatizar a 
importância dos GTHs como condições de possibilidade para 
uma concretização real da PNH. Tais grupos interdisciplinares 
aparecem em destaque em alguns dos artigos pesquisados, a 
saber: Palheta e Costa (2012) e Garcia et al. (2010). Esses autores 
afirmam a importância deste dispositivo para o processo de 
humanização e efetivação da PNH, considerando a implemen-
tação e aprimoramento dos GTHs nos hospitais, ainda que estes 
grupos apresentem dificuldades na atuação. Essas dificuldades 
estão muitas vezes ligadas a resistências ou incompreensão 
dos gestores (RIOS; BATTISTELLA, 2013) e de falta de apoio dos 
mesmos (CHERNICHARO; FREITAS; FERREIRA, 2013). Percebe-se, 
pelo estado da arte atual sobre a temática, que, objetivamente, 
tais grupos ainda carecem de apoio institucional. Assim, podem 
ajudar na organização de voluntários e efetivamente contribuir 
para a concretização da PNH nos hospitais prestadores do SUS 
(NOGUEIRA-MARTINS; BERSUSA; SIQUEIRA, 2010).

Falk, Ramos e Salgueiro (2009) enfocam a “Rede de 
Contatos” como estratégia metodológica da PNH. No estudo, os 
referidos autores apresentam um relato de experiência instituído 
no Hospital de Clínica de Porto Alegre (HCPA), os quais buscaram 
identificar as ações de humanização suscitadas pela formação 
da Rede de Contatos no âmbito da instituição. O GTH do hospital 
pesquisado procurou estruturar uma rede que abrangesse 
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o maior número possível de áreas no hospital, iniciando um 
trabalho de sensibilização dentro dos setores e buscando 
promover ações convergentes com as propostas pela PNH.

Observou-se que, desde 2005 até agora, várias ações 
humanizadoras aconteceram nas diversas áreas envolvidas, 
demonstrando que o dispositivo das redes é ferramenta 
preciosa para a instituição, pois oferece indicadores para a 
PNH e favorece a inter-relação entre os diferentes atores que 
buscam, para além das dificuldades de um cotidiano hospitalar, 
a promoção de outros modos de fazer em saúde.

Sá (2009), por um viés mais filosófico e holístico, trabalha 
o espaço dos serviços de saúde não apenas através de seu 
aspecto material, normativo ou político, mas a partir do aspecto 
interpsíquico, como um modus operandi coletivo, focado nas 
pessoas e compartilhado pelos sujeitos prestadores e recebe-
dores dos serviços. O espaço dos sujeitos atrelados aos serviços 
de saúde condiciona sua capacidade de escuta e resposta às 
demandas da população, bem como as possibilidades de 
mudança das práticas de saúde.

Por outro lado, Garcia et al. (2010) faz um diagnóstico 
sobre a eficácia dos GTHs no processo de humanização da 
assistência hospitalar a partir da percepção de usuários, 
profissionais e gestores. Trata-se de uma pesquisa de caráter 
exploratório, uma vez que levantou aspectos da realidade, 
caracterizando-se por investigações de cunho bibliográfico, 
documental e investigativo. Essa pesquisa foi desenvolvida 
em dois hospitais públicos do estado de Santa Catarina, entre 
2008 e 2009, tendo como resultado o desconhecimento da PNH, 
bem como foi constatado que os GTHs não estavam sendo 
eficazes no processo de humanização da assistência. Muitos 
dos limites apontados para que a PNH e os GTHs pudessem 
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ser eficazes fugiam às possiblidades de atuação dos mesmos,  
pois se relacionavam principalmente a questões de âmbito  
político-administrativo mais amplas, assim como as caracterís-
ticas próprias da sociabilidade capitalista. Ou seja, a pesquisa 
concluiu que, apesar de serem bons instrumentos para o discurso 
da PNH, os GTHs não possuem a eficácia social esperada.

5 CONCLUSÃO

Tendo em vista o estudo de revisão de literatura elaborado, 
concluímos que a PNH necessita de um dispositivo para analisar, 
revisar, coordenar e fiscalizar sua implementação, uma vez 
que a política propõe mudanças em estruturas duras, poderes 
institucionais e pessoais e muitos outros aspectos da rotina 
hospitalar. Ainda que haja boa vontade das pessoas, muitas vezes, 
dificuldades técnicas, práticas e mesmo aspectos inconscientes 
da instituição podem minar a implementação da PNH.

O dispositivo dos GTHs pode oferecer diversas soluções 
para este problema da implementação, sendo previsto na 
própria política. As dificuldades encontradas pelos GTHs, nos 
artigos analisados, podem ser resumidas em três: a falta de 
apoio institucional, desconhecimento geral da política e resis-
tência de parte dos trabalhadores. A conclusão do artigo de Rios 
e Battistella (2013) ilustra bem esses elementos, comuns a outros 
artigos, a partir dos seguintes argumentos:

[...] persistem algumas dificuldades localizadas como: 

gestores ainda resistentes e que não se envolvem de fato com 

o GTH de sua unidade; grande quantidade de trabalhadores 
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que não aceitam a humanização como mudança de atitude 

e convenientemente preferem-na circunscrita a atividades 

lúdicas e comemorativas; profissionais que desconhecem a 

humanização, mas desqualificam-na e reduzem-na a ‘guia de 

boas maneiras’ (RIOS; BATTISTELLA, 2013, p. 864).

Tais problemas, uma vez identificados, têm possibili-
dade de resolução. O apoio das chefias e da instituição pode 
ser resolvido através de convencimento ou pressão superior 
do ministério da saúde. Da mesma forma, a resistência dos 
trabalhadores e a desinformação podem ser dissolvidas aos 
poucos com capacitações e campanhas de informação. E para 
organizar todas as ações citadas, o único dispositivo com tal 
capacidade é os GTHs.

Ainda que apresente dificuldades, os GTHs parecem ter 
um papel primordial e central na consolidação da PNH nos 
hospitais. No artigo de Mori e Oliveira (2009) é apresentada 
uma tentativa de efetivação da PNH sem a presença central 
dos GTHs, e uma série maior de problemas que outras tentativas 
de implementação demonstraram. Trata-se de um indício que 
a utilização e o fortalecimento dos GTHs são o melhor caminho 
para a humanização dos hospitais.

A partir do apresentado, entende-se que o fortalecimento 
dos GTHs apresenta-se como o melhor caminho para a efeti-
vação da PNH nos hospitais, buscando resolver as dificuldades 
de atuação citadas anteriormente. Como citado anteriormente, 
sem a efetivação deste dispositivo, a efetivação da humanização 
nos hospitais não parece trazer os mesmos resultados do que 
com a sua presença, levando os autores a crer que existe uma 
necessidade institucional de um grupo de pessoas que se 
responsabilizem por esta tarefa.
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RESUMO

As imagens em endoscopia são itens essenciais para docu-
mentação do exame, arquivamento para estudos e discussão 
dos achados pela equipe clínica. Os equipamentos e sistemas 
em endoscopia não permitem captura para armazenamento 
digital dos exames, sendo o uso de impressoras o único método 
de documentação disponível para captar as imagens geradas 
na tela do equipamento. Este artigo apresenta uma revisão 
sistemática dos sistemas computacionais que são utilizados 
tanto para captura e armazenamento de imagens quanto 
utilizados para gestão de laudo médico e gestão de sistemas 
eletrônicos. Da mesma forma, este trabalho revela que as 
pesquisas têm enfoque na informatização do laudo médico 
em endoscopia, na informatização do prontuário eletrônico 
de paciente e nos sistemas de informação para endoscopia. 
A pesquisa foi realizada utilizando descritores sobre o tema 
nos repositórios digitais científicos mais relevantes na área, 
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nos quais foram encontrados 19 artigos para leitura completa 
e revisão. Os artigos mostraram que essa área do conhecimento 
está voltada para sistemas abrangentes que envolvem toda a 
prática clínica do estudo citado acima, incluindo a captura 
das imagens, bem como os registros dos exames dos pacientes, 
a automatização do laudo médico e o apoio à decisão. Na análise 
dos documentos observou-se que a utilização dos sistemas tem 
como principal motivação a busca por melhoria na qualidade 
e na eficiência da prestação dos serviços em endoscopia.

Palavras-chave: Endoscopia. Captura digital de imagem. 
Imagem Médica. Laudo médico. Prontuário eletrônico de 
paciente.
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1 INTRODUÇÃO

Desde o tempo de Hipócrates, existia o interesse em 
observar o interior do corpo humano usando algum tipo de 
instrumento. Naquela época, já existiam aparelhos, mesmo que 
rudimentares, para conseguir a referida observação. Alguns 
desses instrumentos foram encontrados nas ruínas de Pompeia, 
cidade Italiana destruída por lava vulcânica no século primeiro. 
Da antiguidade até os dias atuais, os progressos tecnológicos em 
endoscopia só foram realmente aparecer no século XIX. Por volta 
dessa época, graças à descoberta da eletricidade e a invenção 
da lâmpada, foi possível observar o interior do estômago com 
diferentes tipos de gastroscópios rígidos; era o início de uma 
tentativa de diagnóstico clínico prático (VILARDELL, 2006).

A tecnologia continuou avançando e foi possível desen-
volver esofagoscópios (utilizados por cirurgiões torácicos), bem 
como equipamentos denominados gastroscópios semiflexíveis. 
Estes eram tubos de metal com uma ponta um pouco flexível, 
os quais forneciam uma visão limitada (e nenhuma amostra 
de tecido), com um desconforto considerável para o paciente. 
A introdução de fibra óptica nos endoscópios só veio acontecer 
na década de 1960, permitindo transformar os endoscópios em 
instrumentos flexíveis, avanço tecnológico este que possibilitou 
o estudo do intestino, uma revolução para a prática clínica 
(WAYNE; REX; WILLIAMS, 2009).

Atualmente, temos a endoscopia como ciência, represen-
tando uma família de técnicas usadas em muitas especialidades 
médicas. Toda cavidade do corpo humano é um potencial candi-
dato para visualização indireta, pois basta, segundo Clunie 
et al. (2016), utilizar um dispositivo com uma fonte de luz e um 
meio para transmitir a imagem.
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Entretanto, esta evolução tecnológica enfrentou 
restrições, visto que as imagens só podiam ser visualizadas 
através da lente ocular e analisadas pelo médico através do 
endoscópio, sem disseminação, compartilhamento ou qualquer 
opção de armazenamento. O ensino endoscópico e a prática 
clínica estavam atrelados ao relato do observado pelo médico, 
ou seja, eram limitados, visto que os endoscopistas tinham 
pouco ou nenhum meio de comunicar o que viram, podendo 
apenas realizar laudo escrito de endoscopia – por si só já uma 
interpretação das imagens (AABAKKEN, 2009).

Diante da dificuldade de repassar as informações 
observadas, os endoscopistas tiveram a ideia de conectar dire-
tamente câmeras de vídeo à lente ocular do endoscópio. Assim, 
as imagens obtidas podiam ser exibidas em um monitor ou tele-
visão e facilmente gravadas em mídias eletrônicas, permitindo 
a visualização do procedimento não só para o operador, mas 
também para observadores na sala de procedimentos (WAYNE; 
REX; WILLIAMS, 2009).

O avanço tecnológico subsequente ocorreu na década de 
1980 com a introdução da tecnologia de chip de vídeo (o conhe-
cido CCD das câmeras digitais), possibilitando que a imagem, 
agora eletrônica, pudesse ser exibida de forma conveniente ao 
médico e toda a equipe, através de monitores de vídeo de forma 
automática (COTTON; WILLIAMS, 2003).

A percepção é que houve um avanço e esforço tecnoló-
gico tremendo pelos fabricantes de produtos nessa área para 
que fosse possível diversificar os tipos de tubos endoscópios, 
a fim de examinar diversas estruturas do corpo humano.  
Foram incluídos melhoramentos tecnológicos e acessórios, 
tais como: canais para inserir pinças, permitindo a remoção 
de amostras de tecidos; melhora na flexibilidade; progresso 
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na transmissibilidade da luz; avanço tecnológico do chip de 
vídeo, entre outras características que trouxeram um ganho 
substancial à prática da endoscopia (DE GROEN, 2017).

Os sistemas de endoscopia hoje permitem um melhor 
diagnóstico, com dispositivos eletrônicos capazes de fornecer 
imagens com nitidez e detalhamento de ponta. Entretanto, 
curiosamente esses sistemas não acompanham de forma 
nativa aparelhos para gravação e documentação dos exames de 
uma forma prática e funcional, dificultando o armazenamento 
dessas informações para o acompanhamento do paciente. 
De fato, sendo a endoscopia uma especialidade médica visual, 
os exames, as descobertas, as descrições e as recomendações 
baseiam-se nas imagens criadas durante o exame. Ademais, 
nos procedimentos que requerem intervenção após o diag-
nóstico, as imagens são essenciais para o acompanhamento. 
Também a documentação computadorizada do procedimento 
facilita o acompanhamento, a pesquisa e o ensino (ENNS; 
BARKUN; GERDES, 2004).

O que está incluso nos sistemas de endoscopia atuais é 
insuficiente para registro e documentação: as chamadas video 
printers, ou seja, impressoras coloridas capazes de capturar as 
imagens diretamente das processadoras de vídeo. É semelhante 
a ter uma fotografia instantânea acoplada ao sistema, como 
uma “Polaroid”, a qual é a única possibilidade de documentação 
disponível do exame.

Sendo assim, a realidade é que alguns fabricantes da tecno-
logia em endoscopia têm desenvolvido ferramentas para que as 
imagens ou os vídeos sejam facilmente capturados de forma 
digital para arquivamento e posterior revisão. Conforme apre-
sentado por Murad et al. (2014) em seu artigo, alguns fabricantes 
têm comercializado seus próprios sistemas, entretanto, o custo 
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parte inicialmente dos 10 mil dólares, o que, numa conversão 
direta, é extremamente elevado para os padrões brasileiros. 
Assim, devido à limitação financeira, é comum que o único meio 
de documentação da endoscopia nos hospitais especializados 
e clínicas de endoscopia sejam as referidas impressoras.

Logo, diante de tudo o que foi exposto, o objetivo deste 
trabalho é o estudo da captura e armazenamento de imagens e 
softwares para endoscopia, através de uma revisão sistemática 
da produção acadêmica sobre o tema.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os ganhos em capturar as imagens dos exames, sejam 
de um hospital ou de uma clínica de endoscopia, podem ir 
muito além do que proporcionar um simples banco de dados 
de imagens. Compartilhar os resultados com as outras especia-
lidades clínicas, comparar com os exames realizados em outras 
modalidades (Raio-X, Tomografia, Ressonância, etc.), automa-
tizar o laudo médico e garantir integração com prontuário 
eletrônico do paciente são apenas algumas das possibilidades 
(ATREJA; RIZK; GURLAND, 2010).

Os sistemas de endoscopia atuais constituem-se de câmeras 
eletrônicas digitais, as quais, inseridas no tubo endoscópio, 
viabilizam a transmissão da imagem, através de processadoras 
de vídeo, para monitores e também para impressoras integradas. 
Seria possível gravar essas imagens com a ajuda de computadores 
acrescidos das chamadas placas de captura, bastando conectar 
a saída de vídeo do sistema de endoscopia ao computador. 
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Essa seria a solução mais lógica, de modo que torná-la prática e 
utilizável para o médico é um ponto chave.

Ainda assim, é válido observar que agregar um compu-
tador com todos os seus periféricos ao sistema de endoscopia 
poderia criar uma resistência ao uso, além de agregar aparatos 
pouco funcionais ao sistema e à sala dos exames. 

Por outro lado, a introdução de sistemas computacionais 
à prática da endoscopia, com origem na necessidade de capturar 
as imagens, possibilitou ao corpo clínico enxergar e incre-
mentar outras funcionalidades passíveis de ser automatizadas 
ou gerenciadas com o auxílio da computação. Isso ocorre, por 
exemplo, a partir da informatização do laudo médico e do 
prontuário eletrônico de paciente, bem como pela atuação de 
sistemas de gerenciamento de toda a endoscopia.

2.1 Sistemas de Arquivamento e 
Comunicação de Imagens (PACS)

Os sistemas de informação para gerenciamento de 
imagens e informações clínicas surgiram no final da década 
de 80, quando os processos de aquisição digital começaram a ser 
utilizados em larga escala nos hospitais. Os equipamentos eram 
considerados um sistema isolado, estando conectados somente 
à sua estação de trabalho e a uma determinada impressora 
(PASSARIELLO et al., 2002; MARQUES et al., 2005).

O potencial diagnóstico dos primeiros sistemas, em 
conjunto com o crescimento dos processos de distribuição de 
informação em formato digital, criou a necessidade de esta-
belecer um padrão para obtenção e comunicação de imagens 
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médicas em formato digital. Com o objetivo de resolver o 
problema, a National Electrical Manufacturers Association 
(NEMA) e a Radiology Society of North America (RSNA), 
em conjunto com uma série de empresas e universidades 
americanas, criaram o padrão DICOM (Digital Imaging and 
Communication in Medicine). O lançamento desse formato de 
imagem ocorreu pela primeira vez no encontro de 1993 da RSNA 
(MARQUES et al., 2005).

A padronização através do DICOM foi importante para 
o incremento e a implantação dos Sistemas de Arquivamento 
e Comunicação de Imagens (PACS – Picture Archiving and 
Communication System). O PACS é hoje a melhor opção 
tecnológica para as tarefas de transmissão, armazenamento 
e recuperação de imagens médicas, formando, em conjunto 
com os Sistemas de Informação em Radiologia (RIS – Radiology 
Information System) e de Informação Hospitalar (HIS – Hospital 
Information System), a base para um serviço de radiologia sem 
filme (filmless) (MARQUES et al., 2005).

Radiologia filmless (sem filme) é o sistema que possibilita 
a gravação diretamente no cilindro de impressão por meio de 
impulsos eletrônicos transmitidos pelo computador, elimi-
nando a utilização do fotolito. A implantação de um serviço de 
filmless tem como objetivo trazer melhorias na acessibilidade, 
na integração das informações e na aplicação de novas técnicas. 
Também influencia no desenvolvimento de novas formas de 
aquisição, exibição e processamento de imagens. Além disso, 
essa implantação deve impactar de forma econômica nesses 
serviços pela redução de gastos com insumos para a radiologia 
convencional e pela eliminação de desperdícios de materiais 
na repetição de exames (SIEGEL, 1999; MARQUES et al., 2005).
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Uma opção para se fazer esta integração é a utili-
zação de tecnologia web, por ser fundamentada em padrões 
internacionais e propiciar uma fácil e rápida distribuição de 
informações. Nessa circunstância, um computador servidor 
cuida de processos e operações complexas, sendo feita a 
comunicação com o computador cliente através de um proto-
colo padrão. Ademais, a interface para visualização de dados 
e imagens pode ser padronizada e incorporada no sistema 
operacional da máquina cliente, através de um browser. Dessa 
maneira, as máquinas cliente e servidor podem operar de forma 
independente e a transmissão de dados é controlada em nível 
de sistema operacional, possibilitando uma maior garantia em 
termos de eficiência e estabilidade (PASSARIELLO et al., 2002; 
MARQUES et al., 2005).

2.2 Endoscopia digestiva

A técnica de endoscopia com fins de diagnóstico e de 
tratamento faz parte da realidade das unidades de saúde. Como 
mencionado, a necessidade de um componente que iluminasse 
o interior dos órgãos intestinais para a avaliação de doenças do 
trato gastrointestinal remonta ao tempo de Hipócrates. Assim, 
surgiu a endoscopia, que consiste em um procedimento para 
inspeção de órgãos e cavidades do corpo, com o uso de um 
instrumento chamado endoscópio. Os primeiros aparelhos 
utilizados eram tubos rígidos, feitos com aço inoxidável e 
iluminação obtida por uma lâmpada na extremidade da 
haste, exibindo uma boa imagem e propiciando a visualização 
de patologias digestivas. No entanto, esses aparelhos tinham 
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pontos cegos pela falta de curvatura, razão pelo qual alguns 
locais não podiam ser examinados (NAKADAIRA; ZATERK, 
2001; SELHORST, 2011).

Nas décadas de 1960 e 1970, surgiram os tubos flexíveis 
para uso em aparelho digestivo, que posteriormente permitiram 
abranger vários sistemas do corpo humano, possibilitando 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos mais eficazes. 
A tecnologia foi evoluindo com o passar dos anos e, a partir 
de 1983, a imagem começou a ser transmitida por meio de um 
sistema conhecido como CCD (Charge-Couple Device), passando 
por monitores de televisão até chegar ao aparelho totalmente 
flexível, com transmissão de imagens através de fibra ótica 
(MARCHIORI; BARBOSA, 2009; SELHORST, 2011).

O sistema de endoscopia (Figura 1) tornou-se um 
instrumento essencial no exame para fins diagnósticos e 
terapêuticos. Os novos aparelhos surgiram com magnificação 
de imagens e ultrassonografia, o que possibilitou a realização 
de diagnósticos diferenciais e precisos (NAKAIDARA; ZATERK, 
2001; SELHORST, 2011). 
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Figura 1 – Sistema de endoscopia com monitor de vídeo colorido 
de grau médico, tamanho de 21 polegadas, modelo LMD-2140MD 
da Sony, processadora de vídeo da Olympus, modelo CV-180.
Fonte: Equipamento localizado no Hospital 
Universitário Onofre Lopes UFRN.



ESTUDO SOBRE ARMAZENAMENTO DE 
IMAGENS E SOFTWARES PARA ENDOSCOPIA

Rafael Cavalcanti Contreras 
Custódio Leopoldino de Brito Guerra Neto 
Hélio Roberto Hékis

332

No momento atual, o conceito de exame endoscópico 
consiste na introdução, na cavidade oral, de um tubo fino e 
flexível (Figura 2) que possui lentes e luz própria, com o qual é 
possível visualizar todo o trajeto através da outra extremidade 
do aparelho ou de um monitor de vídeo. O exame é também 
conhecido como Esofogogastruodenoscopia. A endoscopia 
consiste em um método de investigação médica que permite 
examinar a mucosa da parte superior do trato gastrointestinal 
(SOBED, 2010; SELHORST, 2011).

Figura 2 – Tubo de endoscopia – VídeoGastroscópio 
de marca Olympus, modelo GIF-Q150.
Fonte:  Setor de Endoscopia do Hospital Universitário Onofre Lopes - UFRN.

Quando a finalidade do exame é diagnóstica, sua função 
é avaliar, entre diversos sintomas, dor abdominal, náusea, 
vômito e dificuldade de engolir, dentre outros. Essa técnica 
é mais precisa do que o Raio-X para detectar inflamações, 
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úlceras, tumores ou a presença da bactéria Helicobacter Pylori. 
A eficácia está relacionada com a retirada de material para a 
realização de biópsia. Ademais, é eficiente para descobrir 
a causa de sangramentos do trato gastrointestinal alto. Já a 
finalidade terapêutica é amplamente utilizada para o trata-
mento de diversas doenças, como em casos de dilatação de áreas 
estreitadas, interrupção de sangramento de úlceras (esclerose), 
oclusão de varizes no esôfago (ligadura) e retirada de tumores 
benignos e malignos, com pouco ou nenhum desconforto para 
o paciente (JORGE, 2010; SELHORST, 2011).

A padronização da técnica de limpeza e desinfecção 
de endoscópios foi a primeira meta da enfermagem e levou 
à implantação de melhores práticas a serem aplicadas nos 
serviços, visando a um aprimoramento nos atendimentos assis-
tenciais, além de uma melhoria na qualidade e segurança no 
reprocessamento dos endoscópios e acessórios (SELHORST, 2011).

A relação que o profissional mantém com o usuário de 
saúde e seu acompanhante na endoscopia é breve, pois ocorre 
principalmente nos momentos iniciais de aguardo do exame, 
durante e após a sua realização. A agilidade do método e o breve 
contato dos usuários do serviço com o corpo clínico dificultam 
o estabelecimento de vínculos mais sólidos, prejudicando 
a realização de uma assistência humanizada (SELHORST, 2011).

Ressalta-se que a função dos serviços de endoscopia é 
aperfeiçoar recursos, capacitar pessoas, acompanhar, orientar 
e prover meios para reduzir ao mínimo as complicações. Nesse 
contexto, o estabelecimento da técnica atenua o risco de compli-
cações durante o procedimento, desde que os usuários sejam 
acompanhados adequadamente (ROSES, 2006; SELHORST, 2011).

De forma sintética, pode-se dizer que a técnica é 
constituída das rotinas, dos cuidados e das ações de gestão 
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de um determinado serviço, equipe ou departamento, que se 
elaboram a partir do conhecimento atual e se respaldam em 
evidências científicas, envolvendo profissionais experientes 
e especialistas. Essas rotinas, cuidados e ações servem para 
orientar fluxos, condutas e procedimentos clínicos dos traba-
lhadores das unidades de saúde (WERNECK; FARIA; CAMPOS, 
2009; SELHORST, 2011).

As avaliações constantes na endoscopia permitem 
a incorporação de novas tecnologias de informação e a 
adequação, a pertinência e a capacidade de induzir novas 
respostas para os problemas. No entanto, além de haver riscos, 
as técnicas também apresentam limites, pois podem restringir 
atos e procedimentos preestabelecidos e não responder às 
reais demandas clínicas em diferentes situações. Este é um 
dos motivos pelos quais a função do gestor é preponderante, 
pois um gestor deve estimular os profissionais a participarem 
da elaboração, do acompanhamento e, principalmente, da 
avaliação dos profissionais envolvidos no serviço (WERNECK; 
FARIA; CAMPOS, 2009; SELHORST, 2011).

Efetivamente, a implantação de normas proporciona um 
instrumento de mudanças e de aumento de capacidade crítica 
dos profissionais, melhorando o desempenho e a postura indivi-
dual e coletiva, de modo a gerar um trabalho capaz de produzir 
mais saúde (WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009; SELHORST, 2011).
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2.3 Laudo médico em endoscopia

O modo usado pelo médico para relatar as imagens 
vistas durante o exame tem sido um relatório escrito ou laudo, 
contendo a descrição do que é visto, seguido de interpretação 
especializada e significado das descobertas. A conclusão do 
laudo é, geralmente, um diagnóstico com ou sem um qualifi-
cador de confiança. A imagem que é a base para a interpretação 
dos resultados deve estar disponível como parte do relatório 
(WAYNE; REX; WILLIAMS, 2009).

O laudo médico é, portanto, até mais importante que as 
próprias imagens, quando estas não estão disponíveis.  Desse 
modo, havendo a necessidade de automatizá-lo e torná-lo 
computadorizado, o mercado de softwares viu uma oportu-
nidade de negócio se abrir, passando, então, a desenvolver 
ferramentas computacionais para os chamados sistemas de 
laudo médico em endoscopia (BRETTHAUER et al., 2016).

Na década de 1990, a Associação Americana de Endoscopia 
Gastrointestinal, a Sociedade Europeia de Endoscopia 
Gastrointestinal e a Sociedade Japonesa de Endoscopia Digestiva 
se uniram para formar uma força-tarefa com o objetivo de 
elaborar uma lista mínima de termos que poderiam ser inclu-
ídos em qualquer sistema computadorizado de laudo médico, 
usada para registrar as indicações, achados e conclusões em 
endoscopia (MANFREDI et al., 2015).

Segundo Fujino et al. (2006)following the leading efforts 
by the European Society for Gastrointestinal Endoscopy, 
Organisation Mondiale d’Endoscopie Digestive (OMED, os 
primeiros resultados na padronização foram alcançados 
após análise de laudos reais de endoscopia, extraindo termos 
anatômicos e nomenclaturas para a descrição dos achados 
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mais utilizados. A lista de termos foi submetida à discussão 
em assembleias gerais do comitê, e, após os testes de campo, 
aprovada por membros do comitê na Europa e no Japão, mais 
tarde também nos Estados Unidos. 

O desenvolvimento de uma terminologia padrão mínima 
para a endoscopia, hoje já em sua terceira versão, oferece um 
modelo para a entrada de dados nas principais seções descri-
tivas do relatório de endoscopia e padroniza as descrições de 
descoberta. Além disso, esse documento constitui a base para os 
programas computacionais, oferecendo listas mínimas padrão, 
contendo palavras que podem ser usadas na documentação 
estruturada de achados endoscópicos (MANFREDI et al., 2015).

Os sistemas para automatizar o laudo médico em 
endoscopia podem ser considerados como a espinha dorsal da 
documentação eletrônica para os gastroenterologistas e foram 
a base para que surgissem sistemas de informação e aplicativos 
que abrangessem todo o fluxo de trabalho dessa prática clínica 
(NARAYANI, 2011).

Observa-se que, quando existe algum mecanismo para 
capturar as imagens durante a endoscopia,  geralmente tais 
achados são armazenadas em um servidor separado (KOSINSKI, 
2012). Kosinski, já em 2012, defende que deve haver um sistema 
automático para armazenar e incorporar referidas imagens ao 
sistema de laudo médico, assim como propõe que interfaces sejam 
criadas para integração ao prontuário eletrônico do paciente.

Apesar dos elevados custos para implantação de sistemas 
capazes de capturar a imagem e automatizar o laudo médico 
em endoscopia, Groenen et al. (2009) demonstram que o laudo 
informatizado de endoscopia é vantajoso, mesmo com um alto 
investimento inicial, especialmente em hospitais onde mais de 
5000 exames são realizados anualmente. Além do custo-benefício, 
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o laudo informatizado traz vantagens que não podem ser mensu-
radas diretamente em termos financeiros (GROENEN et al., 2009).

2.4 Prontuário eletrônico e 
Sistemas para Endoscopia

De uma forma ou de outra, a literatura encontrada sobre 
o tema converge para o prontuário eletrônico do paciente. 
Narayani (2011) destaca que a necessidade de evoluir os sistemas 
de laudo médico ou de integrá-lo diretamente ao prontuário 
eletrônico do paciente tem como objetivo compartilhar de 
forma bidirecional a informação do paciente em todo o sistema 
informatizado de saúde, envolvendo:

1. Codificação dos dados para que as cobranças apropriadas 
possam ser enviadas para o plano de saúde do paciente (no 
caso de sistemas de saúde privados);

2. Recomendações para acompanhamento e agendamento de 
consultas para o paciente;

3. Laudos dos procedimentos;

4. Anotações da enfermagem e/ou recomendações da anestesia;

5. Arquivamento de todos os exames realizados pelo paciente 
e respectivas imagens;

6. Requisições e resultados de exames patológicos ou do labo-
ratório de análises clínicas.
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Dessa forma, os dados endoscópicos e informações 
auxiliares relacionadas à endoscopia (relatório de patologia, 
resultados de exames laboratoriais, exames radiológicos e 
prescrição do paciente) estão imediatamente acessíveis durante 
todos os retornos subsequentes do paciente ao hospital. O pron-
tuário eletrônico, por sua vez, também tem a capacidade de 
compartilhar informações com todos os subsistemas, de tal 
forma que o serviço de endoscopia funcione não como uma 
unidade isolada e independente. Nesse contexto, os esforços 
dos fornecedores de tecnologia de informação na área de saúde 
migraram para integrar todo o fluxo de trabalho, de modo 
que a comunicação entre todos os subsistemas fosse segura 
e funcional, desde a entrada do paciente na clínica (dados demo-
gráficos), à automatização e formatação dos laudos, passando 
pelo comunicação com os planos de saúde para o faturamento e 
pagamento dos serviços, até a integração através de prontuário 
eletrônico (NARAYANI, 2011).

3 METODOLOGIA

As bases eletrônicas US National Library of Medicine 
National Institutes of Health (PubMed), Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), SCOPUS e Scielo foram pesquisadas no 
período de setembro a dezembro de 2017. As palavras-chave 
utilizadas foram endoscopy ou endoscopic e imaging record 
e reporting software e reporting systems em combinação com image 
documentation e “DICOM”.

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão para 
busca e seleção dos estudos: artigos científicos publicados em 
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periódicos entre 2001 e 2017, disponíveis no idioma inglês e 
que atendessem a pelo menos duas palavras-chave, endoscopy 
ou endoscopic. Foram excluídos do estudo textos não disponí-
veis na íntegra.

Secundariamente, após pesquisar o tema nas biblio-
tecas digitais para busca de artigos, foram utilizadas algumas 
sugestões automáticas das bases eletrônicas que não estavam 
diretamente ligadas à palavra-chave, a fim de incluir artigos 
correlatos ao tema da pesquisa.

Assim, houve o cruzamento dos seguintes descritores: 
endoscopia; captura digital de imagem; DICOM; laudo médico; 
e prontuário eletrônico. Inicialmente, para a seleção das 
publicações, realizou-se a leitura do resumo, da introdução e 
da conclusão de cada artigo encontrado no intuito de verificar 
a sua adequação com as palavras-chave.

Realizados os cruzamentos entre os descritores, foram 
encontrados 56 artigos, os quais passaram por uma pré-seleção 
através da leitura dos títulos e dos resumos quando necessário, 
sendo selecionadas 48 publicações que foram lidas na íntegra 
de modo a identificar sua adequação em relação aos critérios 
de inclusão destinados a esta revisão.

Após as etapas de pré-seleção dos artigos, foram excluídos 
29, chegando-se a uma amostra final de 19 artigos, que foram 
publicados entre os anos de 2004 e 2017, todos em idioma de 
língua inglesa.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os sistemas de informação para endoscopia evoluíram 
de forma dramática de simples editores do laudo médico para 
programas de computador abrangentes, capazes de gerenciar 
todo o serviço de endoscopia e a prática clínica. A captura das 
imagens e vídeos é a primeira dificuldade que, ao ser superada, 
abre caminho para que os esforços sejam direcionados a fim de 
que os banco de dados sejam consistentes e estruturados, aptos 
ao fluxo de informação e ao auxílio às pesquisas clínicas e às 
iniciativas de melhoria da qualidade (MANFREDI et al., 2015).

Alguns autores utilizam a mesma nomenclatura para os 
sistemas de registro médico eletrônico em endoscopia, do inglês 
EEMR – Endoscopic Eletronic Medical Record Systems. De acordo com 
Savides, Chang e Cotton (2004), o sistema EEMR deve permitir 
um gerenciamento sem papel, ou “paper less”, de todo o serviço 
de endoscopia, desde a capacidade de capturar imagens em alta 
qualidade, passando pela gestão do agendamento até o exame 
e acompanhamento final.

Segundo Enns, Barkun e Gerdes (2004), idealmente as 
imagens endoscópicas devem ser compatíveis com o padrão 
DICOM, de modo que tais imagens sejam anexadas de forma 
perfeita no laudo de endoscopia. Portanto, para que haja 
uma integração completa entre as diferentes modalidades de 
imagens médicas e o sistema de gestão hospitalar é necessário 
haver, além do padrão DICOM, integração com o PACS e trans-
missão dos dados do paciente através do protocolo HL7. Além 
disso, quando se fala em informatização, um benefício trazido 
pelos sistemas é a melhoria de qualidade, principalmente com 
a mensuração de indicadores e automatização de processos 
(HAAK et al., 2015).
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Já Atreja, Rizk e Gurland (2010) destacam que a ênfase em 
documentação e melhoria de qualidade partiu da Associação 
Médica Americana e da Sociedade Americana de Endoscopia 
Gastrointestinal, sendo esta última responsável por desen-
volver e publicar indicadores de qualidade para os principais 
procedimentos endoscópicos. Ora, os sistemas integrados de 
laudo médico e prontuário eletrônico na endoscopia podem 
facilmente contemplar o cálculo desses indicadores, economi-
zando tempo e esforço preciosos para a equipe clínica.

Outros pesquisadores (BEAULIEU et al., 2013) afirmam 
que a melhoria de qualidade no serviço de endoscopia está 
diretamente ligada a um laudo completo e bem elaborado. 
Constata-se que o laudo escrito à mão, costumeiramente 
usado antes da informatização, continha documentação 
incompleta e variações nos registros do mesmo achado, como 
também achados negativos pertinentes ou outros detalhes 
que se perdiam no arquivamento dos laudos. Portanto, o laudo 
padronizado e em formato eletrônico tem sido obrigatório para 
uma contínua melhoria de qualidade.

O estudo de Groenen et al. (2010) exemplifica essa proble-
mática ao comparar dados referentes ao laudo médico que 
podem ser introduzidos de forma livre ou de forma estruturada 
(codificada). No primeiro caso, a construção de um banco de 
dados substancial irá requerer muito tempo da equipe clínica, 
já da forma codificada, os laudos armazenados permitirão a 
construção de um banco de dados consistente, assim como o 
uso das imagens até para treinamento da equipe médica.

Em contrapartida, o laudo informatizado depende do 
avanço da padronização da terminologia para os achados 
clínicos, ou seja, está condicionado ao engajamento de 
pessoas no desenvolvimento desta padronização. Daí surge 
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um paradigma: como encontrar um equilíbrio entre conhe-
cimento proprietário e informação pública? A solução é a 
Creative Commons, uma organização não governamental sem fins 
lucrativos, voltada a expandir a quantidade de obras criativas 
disponíveis, através de suas licenças que permitem a cópia e 
o compartilhamento com menos restrições que o tradicional 
“todos os direitos reservados”. É fundamental reconhecer 
que, embora esses padrões sejam de uso gratuito, eles não são 
produzidos de graça. É necessário apoio substancial sob a forma 
de reembolsos, bolsas, voluntariado e direitos autorais para 
remunerar e proteger o trabalho (KORMAN, 2012).

5 CONCLUSÃO

Baseado na revisão realizada, é possível afirmar que 
imagens médicas devidamente documentadas com qualidade 
promovem a comunicação informativa e a compreensão entre 
médicos, prestadores de serviços de saúde, pacientes e membros 
da família. Observou-se neste estudo que as imagens endos-
cópicas podem ser usadas em ensino, conferências, pesquisas 
e publicações científicas. Além disso, se surgirem problemas 
médicos, essa boa prática protegerá tanto o endoscopista 
quanto o paciente. Constatou-se também que a integração, de 
forma harmonizada, das tecnologias digitais em saúde pode 
melhorar os processos e os resultados dos cuidados em saúde. 

Ficou evidente que quando a tecnologia é utilizada 
de forma eficaz, o monitoramento digital da saúde pode 
adequar os cuidados individualmente, ampliar o alcance do 
hospital e do serviço de saúde e melhorar a pontualidade e a 
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especificidade da assistência, oferecendo cuidados proativos 
(não reativos), de forma a envolver melhor os pacientes em sua 
saúde. Entendemos que a evolução tecnológica e as pesquisas 
futuras poderão encontrar destaque no estudo do grande 
conjunto de dados armazenados ou “big data”. Ambientes 
computacionais avançados poderão usar os dados gerados 
e armazenados a fim de buscar relações para entender a etio-
logia e as predições de doenças. Por fim, ficou muito claro que 
o armazenamento de imagens e softwares para endoscopia 
pode transformar a prática da medicina e melhorar a quali-
dade e a eficiência no cuidado ao paciente.
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RESUMO

Ao longo de sua história, os hospitais públicos brasileiros 
foram conduzidos por uma gestão hospitalar pouco quali-
ficada, de tal modo que, em face da ampliação dos sistemas 
de saúde e do aumento da complexidade da organização dos 
serviços hospitalares, fez-se necessária uma maior cobertura 
de atendimento, bem como otimização dos recursos utilizados 
e qualidade da assistência prestada. Fatores como o enve-
lhecimento populacional, o surgimento de novas doenças, 
a crescente conscientização da população para os fatores de 
risco à saúde e a inserção de ferramentas de informação na 
prática assistencial conduzem à remodelagem dos desafios 
intrínsecos à gestão das organizações prestadoras de serviços 
de saúde, em nível mundial. O objetivo deste capítulo é discorrer 
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sobre o atual referencial teórico existente sobre a utilização da 
cogestão na área assistencial dos hospitais, além de ferramentas 
que se propõem a auxiliar a equipe assistencial, tornando 
seu trabalho mais eficiente e motivador, por meio do método 
Kanban para controle da média de permanência dos pacientes 
no hospital. Também se discorre sobre o Núcleo Interno de 
Regulação, que és também uma ferramenta de gestão assis-
tencial para o gerenciamento de leitos, bem como sobre o uso 
do Painel de Indicadores na área assistencial. Dos 47 artigos 
levantados, selecionamos 15 para embasar as discussões deste 
capítulo. Concluímos que há pouca qualificação da gestão da 
assistência em saúde no serviço público brasileiro, refletida no 
baixo número de publicações científicas sobre o tema. Também 
constatamos que a implementação de um modelo de gestão 
assistencial para os hospitais públicos brasileiros, baseada na 
cogestão e nas ferramentas básicas de gestão da clínica, propor-
cionaria uma qualificação da assistência baseada em inovação 
e evidência científica, trazendo qualidade e eficiência.

Palavras-chaves: Gestão hospitalar. Gestão colegiada. Sistema 
Kanban. Regulação em saúde. Indicadores de saúde.
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1 INTRODUÇÃO

O assunto gestão hospitalar vem sendo muito discutido 
pelos estudiosos da área, em face da ampliação dos sistemas 
de saúde e do aumento da complexidade da organização dos 
serviços hospitalares. Desse modo, é fortalecida a importância 
de haver maior cobertura de atendimento, otimização dos 
recursos utilizados e qualidade da assistência prestada. Fatores 
como o envelhecimento populacional, o surgimento de novas 
doenças, a crescente conscientização da população para os 
fatores de risco à saúde e a inserção de ferramentas de infor-
mação na prática assistencial conduzem à remodelagem dos 
desafios intrínsecos à gestão das organizações prestadoras de 
serviços de saúde, em nível mundial.

Ao longo de sua história, os hospitais públicos brasileiros 
foram conduzidos por uma gestão hospitalar pouco qualificada, 
uma vez que há pouco tempo essas instituições adotavam, mas 
não se enquadravam nos modelos teóricos das organizações 
clássicas descritas por Monteiro (1999) e, também, não se 
encontravam estudos mais detalhados de suas peculiaridades 
e modelos de gestão.

Cecílio (1999) publicou, no final do século vinte, vários 
artigos sobre a gestão dos hospitais públicos brasileiros e 
enfatizou a importância do processo de mudança dessas insti-
tuições para garantir o seu real papel no Sistema Único de Saúde 
(SUS) do Brasil como polo de educação permanente, formador 
e provedor de uma assistência de qualidade, bem inserido na 
rede de atenção aos cidadãos.

O tema da gestão, especialmente o da excelência e 
qualidade do cuidado nos hospitais, tem assumido um papel 
cada vez maior na agenda de gestores, profissionais de saúde 
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e usuários. Nesse contexto, intensificam-se os estudos e as 
iniciativas de adoção de diretrizes e protocolos clínicos, de 
acreditação hospitalar, de definição de padrões e de busca de 
maior segurança para os pacientes, entre outras medidas cuja 
finalidade é a qualificação da assistência hospitalar. Do mesmo 
modo, na última década, temas como a integralidade da 
assistência, a produção do cuidado, o trabalho em equipe, 
o acolhimento e a humanização dos serviços de saúde vêm 
ocupando uma posição de crescente destaque nas discussões 
setoriais no país (AZEVEDO et al., 2017).

Diante disso, o objetivo deste capítulo é discorrer sobre 
o atual referencial teórico existente sobre a utilização da 
cogestão na área assistencial dos hospitais, além de ferramentas 
que se propõem a auxiliar a equipe assistencial a tornar o seu 
trabalho mais eficiente e motivador. Isso ocorre pelo método 
Kanban para controle da média de permanência dos pacientes 
no hospital, pelo Núcleo Interno de Regulação (NIR) para o 
gerenciamento de leitos e pelo diálogo entre as unidades de 
internação, assim como pela regulação externa ao hospital, 
além do uso do Painel de Indicadores na área assistencial. 
Abordaremos esse tema, já que, do ponto de vista dos autores 
deste capítulo, esses dispositivos de gestão assistencial são 
básicos e essenciais para que a qualificação da assistência 
evolua para um patamar mais profissionalizado, possibilitando 
eficiência e eficácia dos hospitais públicos brasileiros.

Segundo Campos (1998), um grande desafio para os 
gestores atuais na área da saúde é saber como combinar 
democratização institucional com capacidade operacional e, 
portanto, com algum grau de centralização vertical, sem o qual 
os estabelecimentos se perderiam em discussões intermináveis 
ou em particularismos. Além disso, o gestor deve propiciar 
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independência e autonomia para cada equipe, sem que se perca 
o sentido de rede de compromissos, preservando a noção de 
sistema, de forma que não seja comprometida a diretriz da 
integralidade da atenção. É importante ainda: assegurar um 
diálogo entre usuários e técnicos; diminuir em alguns graus 
a alienação ou a burocratização atualmente verificada entre 
os servidores públicos, além de motivá-los, ampliando sua 
capacidade de reflexão e autoestima; e articular autonomia 
e criatividade com responsabilidade profissional.

Ainda segundo Campos (1998), por um lado, o Método da 
Cogestão, Paideia ou Método da Roda busca assegurar o cumpri-
mento do objetivo primário de cada organização – produzir 
saúde, educar, etc. E, por outro lado, ao mesmo tempo, pretende 
permitir e estimular os trabalhadores a ampliar sua capaci-
dade de reflexão, de cogestão e, em decorrência, de realização 
profissional e pessoal.

Um primeiro passo na criação desse novo método foi 
sugerir a criação das unidades de produção. Todos os profis-
sionais envolvidos com um mesmo tipo de trabalho, com um 
determinado produto ou objetivo identificável, passariam a 
compor uma unidade de produção, ou seja, cada um desses 
novos departamentos ou serviços seriam compostos por uma 
equipe multiprofissional. Essa unidade teria como objetivo 
elaborar um Projeto de Trabalho e, para isso, operaria segundo 
um princípio de funcionamento tanto democrático quanto 
produtor de compromissos e de responsabilidades muito 
bem definidas. Assim, esse colegiado estaria encarregado de 
elaborar diretrizes, metas e programas de trabalho, avalian-
do-os periodicamente. Ademais, haveria transcrição dessas 
metas em indicadores a fim de fazer com que estes indicadores 
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funcionassem como analisadores do trabalho, abrindo vislum-
bres críticos sobre o modo anterior de operar.

Por sua vez, o Kanban é uma técnica de controle visual 
desenvolvida nas fábricas japonesas da Toyota na década de 50 
e que, no âmbito hospitalar, foi transformada em uma ferra-
menta ou dispositivo de gestão da clínica que indica e monitora, 
através de cores, o tempo de permanência dos pacientes inter-
nados nos leitos das unidades de atendimento hospitalar.

Essa ferramenta foi instituída na área da saúde a partir 
da necessidade de desafogar a superlotação em serviços de 
urgência e emergência, lotação esta que impacta fortemente 
a gestão da clínica e a qualidade assistencial no âmbito hospi-
talar. Sendo assim, essa ferramenta vem sendo adotada em 
conjunto com outras medidas para minimizar tal problema, 
promovendo também a segurança dos pacientes (TOUSSAINT; 
GERARD; ADAMS, 2012).

O objetivo principal da ferramenta Kanban no serviço 
de saúde é avaliar a gestão de leitos no processo de internação 
hospitalar, considerando a média de permanência de pacientes 
na unidade e a disponibilidade para atender a demanda 
(HEISLER, 2012).

Conforme a Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 
2013, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar 
(PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde, estabelecendo 
as diretrizes para a organização do componente hospitalar da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS), considera-se o Núcleo Interno 
de Regulação como a interface com as centrais de regulação 
para delinear o perfil de complexidade da assistência que a 
instituição representa no âmbito do SUS. Além disso, caberia 
também ao NIR realizar gerenciamento de leitos, que se cons-
titui num dispositivo para otimização da utilização dos leitos, 
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aumentando a rotatividade a partir de critérios técnicos, com 
vista a diminuir o tempo de internação desnecessário e abrir 
novas vagas para demandas represadas.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (2008), 
a disponibilidade de informação apoiada em dados válidos 
e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da 
situação sanitária, assim como para a tomada de decisões 
baseadas em evidências e para a programação de ações de 
saúde. Assim, os indicadores de saúde foram desenvolvidos 
para facilitar a quantificação e a avaliação das informações 
produzidas com tal finalidade. Em termos gerais, os indicadores 
são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre 
determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem 
como sobre desempenho do sistema de saúde. Se gerados de 
forma regular e manejados em um sistema dinâmico, os indi-
cadores são instrumentos valiosos para a gestão e a avaliação 
da situação de saúde, em todos os níveis.

Portanto, este capítulo tem como objetivo abordar o 
que há na literatura científica atual sobre cogestão e ferra-
mentas básicas de gestão assistencial (Kanban, NIR e Painel de 
Indicadores) nos hospitais brasileiros e de outros países, ressal-
tando como os resultados poderiam impactar na qualidade da 
assistência dos hospitais públicos brasileiros.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de bibliografia. O tema 
estudado foi Cogestão e Ferramentas de Gestão Assistencial na área 
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da Saúde. Após definição do tema, foram realizadas as seguintes 
etapas componentes da pesquisa bibliográfica:

Figura 1 – Fluxo da metodologia de revisão bibliográfica.
Fonte: Autoria própria.

As palavras-chave são: gestão em saúde, gestão hospi-
talar, cogestão, gestão colegiada, método Paideia, ocupação de 
leitos, gestão de leitos, sistema Kanban, regulação em saúde 
e indicadores de saúde.

A busca ocorreu nas bases de dados SCOPUS, LILACS 
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 
MEDLINE e SCIELO (Scientific Electronic Library Online). Além 
disso, houve busca de livros, dissertações e teses dos autores que 
são referência nos assuntos estudados. Realizou-se um levan-
tamento pelo sumário dos assuntos abordados nessas obras e 
pela verificação da bibliografia incluída ao final de cada obra 
levantada, para identificação de outras possíveis referências.
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Por fim, fez-se busca em sítios da área da saúde: 
OMS (Organização Mundial da Saúde), OPAS (Organização 
Pan-Americana da Saúde), MS (Ministério da Saúde), Ebserh 
(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), etc.

A partir daí, foi feita a compilação sistemática dos 
materiais identificados, separando-os segundo a natureza da 
publicação (livros, artigos em revistas, publicações ou sítios na 
internet), bem como a transcrição dos dados em ficha catalográ-
fica para permitir a ordenação do assunto e possibilitar seleção 
dos dados. Os dados coletados foram organizados de acordo com 
o título, resumo, ano de publicação, objetivo do artigo, área 
de conhecimento, palavras-chave, país, tipo de estudo, autor 
e endereço eletrônico do autor e/ou periódico.

Em seguida, foi realizada uma análise crítica dos dados 
considerando essas informações. Os dados encontrados foram 
organizados com o auxílio do programa computacional EXCEL 
e transcritos em uma tabela em MS-WORD. A análise dos dados 
foi realizada por meio da leitura exaustiva, com vista à crítica 
externa – crítica do texto, da autenticidade e da providência 
– e à crítica interna – crítica do valor interno do conteúdo, 
que aprecia a obra e forma juízo sobre a autoridade do autor, 
o valor que representa o trabalho e as ideias nele contidas 
(LAKATOS; MARKONI, 2001).

Durante as pesquisas nas bases de dados, foram levan-
tados 24 artigos e 03 livros sobre o tema de cogestão/gestão 
participativa, 07 artigos sobre a utilização da ferramenta 
Kanban em ambiente hospitalar, 11 artigos sobre a regulação 
intra-hospitalar de leitos e 05 sobre o uso de indicadores na 
gestão hospitalar. Desse conjunto, foram selecionados 15 traba-
lhos (Quadro 1) para a discussão deste capítulo.
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Ferramentas Total de artigos Artigos 
selecionados

Cogestão 24 05

Kanban 07 04

NIR 11 02

Indicadores 05 04

Quadro 1 – Obras selecionadas para a revisão bibliográfica.
Fonte: Autoria própria.

Os critérios utilizados para seleção dos artigos foram rela-
cionados à época da publicação (procuramos selecionar os mais 
atuais), aplicabilidade das ferramentas em hospitais públicos 
e existência de uma combinação das várias ferramentas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De todos os artigos levantados, selecionamos alguns 
para a discussão a seguir, pois refletem de uma maneira mais 
clara a aplicação das ferramentas de gestão no ambiente da 
assistência em saúde (onde os pacientes efetivamente são 
atendidos), as quais foram destacadas neste capítulo. Ademais, 
destaca-se de que forma essas ferramentas poderiam quali-
ficar a assistência à saúde.
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3.1 Cogestão

Cronologicamente, a Política Nacional de Humanização 
(PNH-2004) foi a primeira área do Ministério da Saúde a 
utilizar os termos cogestão e apoio em suas formulações. 
O documento intitulado “A Humanização como Eixo Norteador 
das Práticas de Atenção e Gestão em Todas as Instâncias do 
SUS” apresentou seus princípios:

1. Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as 
práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando 
processos integradores e promotores de compromissos/
responsabilização;

2. Estímulo a processos comprometidos com a produção de 
saúde e com a produção de sujeitos;

3. Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, 
estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade;

4. Atuação em rede com alta conectividade, de modo coopera-
tivo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS;

5. Utilização da informação, da comunicação, da educação 
permanente e dos espaços de gestão na construção de auto-
nomia e protagonismos de sujeitos e coletivos.

Segundo Pereira e Campos (2014), a partir da PNH 
de 2004, o método da Roda ou da Cogestão, bem como do 
apoio institucional, passaram a fazer parte das políticas 
do Ministério da Saúde, tanto dentro da instituição, como 
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também de forma difundida para estados, municípios, hospi-
tais e instituições de saúde em geral.

Massuda e Campos (2010) descrevem uma experiência 
que ocorreu durante um curso de especialização em gestão 
hospitalar, oferecido pelo Departamento de Medicina Preventiva 
e Social e pela direção do Hospital de Clínicas da UNICAMP, 
a docentes, profissionais da assistência e da administração, além 
de coordenadores de serviços do hospital, baseado no método 
Paideia (cogestão). Esse estudo demonstrou evidências de que 
não somente é possível, mas fundamental, investir na mudança 
das práticas dos profissionais, inclusive dos médicos e dos 
docentes, principalmente em se tratando de hospitais univer-
sitários. Nestes, muitas vezes, o gestor não tem governo sobre 
espaços de produção assistencial, onde atuam profissionais com 
importantes graus de autonomia no exercício de seu trabalho, 
sendo os docentes peças-chave da organização.

Esses autores demonstraram que é possível ter maior 
capacidade de produzir mudanças nos hospitais universitários a 
partir da combinação entre diretrizes e projetos macropolíticos, 
utilização de ferramentas de gestão voltadas para padronização 
e controle de qualidade assistencial, mas, sobretudo, a partir 
do investimento na produção de intervenções que considerem 
aspectos micropolíticos de cada realidade, buscando envolver 
os sujeitos na análise e na mudança de suas práticas. Nesse 
contexto, é possível afirmar que uma das principais potencia-
lidades do método da cogestão no hospital é sua concepção 
política e pedagógica, que aproxima gestão e clínica.

Nesse sentido, Bernardes et al. (2007) avaliaram quase dez 
anos de adoção do modelo colegiado de gestão em um hospital 
público do estado do Rio de Janeiro, com enfoque na experiência 
da equipe de enfermagem. Concluíram que houve melhora no 
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processo de comunicação entre as várias unidades do hospital, 
entretanto, também constataram ainda haver muito a melhorar. 
Ademais, houve aumento na capacidade de tomada de decisão 
nas unidades de trabalho para problemas internos ao hospital. 

Por outro lado, a baixa participação do pessoal de 
enfermagem de nível médio nos espaços colegiados reproduz a 
hierarquia na equipe de enfermagem, na medida em que o poder 
de decisão fica ainda concentrado no enfermeiro. Há também 
pouca identificação da categoria médica na proposta de 
cogestão, permanecendo alheia ao processo e gerando conflitos 
com outras categorias, principalmente quando o médico 
assume cargo de chefia, devido à tendência de uma postura 
hegemônica. Por fim, o colegiado geral de gestão do hospital é 
subutilizado, permanecendo ainda no campo teórico, bem como 
o modelo de gestão participativa tem sido apenas parcialmente 
implantado (BERNARDES et al., 2007).

Bernardes et al. (2011) relatam a implantação do modelo 
de gestão colegiada e descentralizada em unidades funcio-
nais, em um hospital público do município de Ribeirão Preto/
SP, segundo a visão da equipe de enfermagem e da assistente 
técnica de saúde. A instituição adotou a descentralização de sua 
estrutura administrativa a partir de 1999, mediante a aplicação 
da gestão compartilhada, o que possibilitou algumas melhorias 
internas com repercussão positiva na assistência prestada ao 
usuário. A implantação verticalizada do processo parece ter 
prejudicado a adesão dos trabalhadores, embora a gestão cole-
giada tenha intensificado a comunicação e o compartilhamento 
do poder e da decisão. O estudo aponta, apesar dos avanços em 
relação à qualificação da assistência, que muito há que se fazer 
para se concretizar essa proposta gerencial inovadora.
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Em outro estudo, Bernardes et al. (2012) concluem que 
modelos de gestão inovadores que tenham como premissa a 
descentralização da tomada de decisão e intensificação da 
comunicação incentivam a motivação, a responsabilização e 
o aumento da satisfação do pessoal, além de contribuir para 
melhorar a qualidade do atendimento.

3.2 Kanban

Podemos definir a gestão da clínica como o conjunto de 
tecnologias de microgestão da clínica que tem por objetivo a 
provisão de uma atenção de qualidade à saúde, centrada nas 
pessoas, efetiva e segura, além de eficiente, oportuna, equitativa 
e ofertada de forma humanizada. Existem várias ferramentas 
de gestão da clínica com potencial para gerar resultados posi-
tivos na qualificação assistencial, dentre elas, o sistema Kanban. 

O sistema Kanban foi desenvolvido na década de 1950 
nas fábricas japonesas para controle da produção, tendo como 
objetivo minimizar os estoques de material em processo, produ-
zindo em pequenos lotes somente o necessário e no tempo certo, 
por meio de sinalização com cartões coloridos. Com o tempo, 
esse sistema foi difundido em outras áreas, inclusive na saúde, 
tanto na área de controle de estoque de suprimentos quanto no 
acompanhamento dos tempos médios de permanência (TMP) 
dos pacientes de cada serviço/unidade hospitalar. (PERSONA; 
BATTINI, 2008; HEISLER, 2012),

Nesse contexto, Aguilar-Escobar et al. (2015) descrevem a 
experiência exitosa da implantação do sistema Kanban em um 
hospital universitário da Espanha com a finalidade de promover 
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controle de insumos nas unidades assistenciais, de acordo com a 
visão da equipe de enfermagem. Os resultados mostram um alto 
nível de satisfação com cada aspecto do Kanban e a existência 
de diferenças individuais segundo centro de trabalho, unidade 
de enfermaria, categoria profissional, experiência, idade e 
capacitação no sistema Kanban, relacionadas ao rendimento 
do sistema logístico em seu conjunto.

Já Mattos (2016), diz que o Kanban é uma ferramenta de 
gestão administrativa diária, usada tanto na forma tradicional 
de cartões, como na forma eletrônica (e-Kanban) que opera em 
conjunto com os sistemas computacionais, ambos de gestão 
visual. O Kanban oferece e transforma radicalmente a gestão 
do dia a dia da programação de serviço, dando agilidade, 
flexibilidade e baixo custo à instituição. Além disso, prevê 
o dimensionamento de pessoal, bem como os insumos e mate-
riais necessários ao seu funcionamento. 

Essa ferramenta foi instituída na área assistencial dos 
hospitais a partir da necessidade de desafogar a superlotação 
em serviços de urgência e emergência, lotação esta que impacta 
fortemente a gestão clínica e a qualidade assistencial no âmbito 
hospitalar. Dessa forma, vem sendo adotada em conjunto 
com outras medidas para minimizar esses problemas, além 
de promover a segurança dos pacientes. O objetivo principal 
do Kanban no serviço de saúde é avaliar a gestão de leitos no 
processo de internação hospitalar, considerando a média de 
permanência de pacientes na unidade e a disponibilidade para 
atender a demanda. (MATTOS, 2016).

Ainda segundo Mattos (2016), a adesão à ferramenta 
Kanban nos serviços de pronto atendimento e emergências 
hospitalares no estado do Rio de Janeiro se deu a partir da 
Portaria nº 2.395/2011, no intuito de organizar o componente 
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hospitalar da rede de atenção às urgências no âmbito do SUS 
e gerenciar e avaliar a qualificação dos cuidados prestados. 
Sua aplicabilidade no contexto de cuidados com a saúde se 
nota por sua habilidade de atacar de maneira eficaz as defi-
ciências presentes e considerar as iniciativas de melhoria, 
promovendo ganhos na qualidade, segurança, eficiência e 
adequação dos serviços prestados, de tal forma que produz 
efeitos transformadores nas unidades onde se encontra apli-
cada, com elevação da qualidade dos serviços oferecidos. Sua 
aplicação na gestão administrativa de leitos é uma inovação 
e reforça a nova forma de gestão que vem sendo aplicada nos 
últimos dez anos no âmbito hospitalar.

 Portanto, o Kanban é uma nova forma de avaliar o 
processo de internação no SUS, gerando indicadores que 
norteiem o desenvolvimento dos trabalhos institucionais, tanto 
no campo da pesquisa quanto no da assistência. Consiste, assim, 
num corpo de conhecimento capaz de continuamente eliminar 
desperdícios e solucionar problemas de maneira sistemática, 
implicando em repensar a maneira de liderar, gerenciar 
e desenvolver pessoas, de modo a aproveitar seu potencial.

3.3 Núcleo interno de regulação

De acordo com a Portaria Nº 3.390 de 30/12/2013, que 
institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), 
o Núcleo Interno de Regulação (NIR) constitui a interface com 
as centrais de regulação para delinear o perfil de complexidade 
da assistência que sua instituição representa no âmbito do 
SUS. Também disponibiliza consultas ambulatoriais, serviços 
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de apoio diagnóstico e terapêutico, bem como leitos de inter-
nação, segundo critérios pré-estabelecidos para o atendimento, 
além de buscar vagas de internação e apoio diagnóstico e 
terapêutico fora do hospital para os pacientes internados, 
quando necessário. A regulação pode ser entendida como a ação 
regulatória ordenadora e orientadora dos fluxos assistenciais, 
também sendo responsável pelo mecanismo de relação entre 
gestão e os vários serviços de saúde e pela disponibilização 
da alternativa assistencial mais adequada às necessidades do 
cidadão, de forma equânime, ordenada, oportuna e racional.

Nesse contexto, Rodrigues e Juliani (2015) comparam indi-
cadores hospitalares antes e após a implantação de um Núcleo 
Interno de Regulação de Leitos em um hospital de referência. 
Os indicadores apresentaram- se melhores após a implantação 
do NIR, sendo que as melhorias foram sentidas pelos sujeitos 
envolvidos no processo. Os autores concluíram ainda que há 
necessidade de continuidade das ações regulatórias, em especial 
em um sistema de saúde abrangente e complexo como o Sistema 
Único de Saúde na realidade brasileira.

Já Soares (2017), avaliou a composição dos Núcleos Internos 
de Regulação instituídos em hospitais de uma capital brasileira, 
os quais foram criados tendo como principais motivações as 
questões legais (Portaria MS nº 3.390 de 30/12/2013) e a superlo-
tação no setor de emergência. Os indicadores mais monitorados 
foram a taxa de ocupação e o tempo médio de permanência, 
e os resultados mais observados foram reduções neste último.  
O principal objetivo do NIR foi promover o uso eficiente dos leitos 
e, para isso, precisou controlar a lotação hospitalar em níveis que 
permitissem giro de leitos adequado e seguro para os pacientes. 
Por fim, concluiu-se que os Núcleos Internos de Regulação foram 
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uma ferramenta gerencial com grande potencial e resultados 
promissores nas experiências avaliadas.

3.4 Indicadores em saúde

A gestão de serviços de saúde é uma prática administrativa 
complexa em função da amplitude desse campo e da necessidade 
de conciliar interesses individuais, corporativos e coletivos nem 
sempre convergentes. Nesse contexto, a avaliação necessita ter 
características particulares para poder cumprir com o seu papel. 
Utilidade, oportunidade, factibilidade, confiabilidade, objeti-
vidade e direcionalidade constituem o conjunto de princípios 
que deve ancorar essa avaliação. Uma avaliação que conduza 
a decisões que garantam não somente a sua eficiência e eficácia, 
mas também a sua implementação (TANAKA; TAMAKI, 2012).

Segundo a World Health Organization (1981), na escolha 
de um indicador deve ser levada em consideração a sua validade 
(medir efetivamente o que pretende medir), a sua fiabilidade 
(apresentar o mesmo resultado mesmo que seja utilizado 
por pessoas distintas ou em circunstâncias diferentes), a sua 
sensibilidade (capacidade de captar mudanças na situação ou no 
objeto estudado) e sua especificidade (refletir mudanças apenas 
no objeto que está sendo estudado).

Sobre isso, Machado et al. (2013) publicaram uma revisão 
sistemática que buscou revisar a literatura sobre estudos 
de avaliação da qualidade hospitalar no Brasil e analisar as 
principais abordagens, metodologias e indicadores utilizados. 
Concluíram que predominou o uso de fontes de dados secundárias 
com análise das dimensões de efetividade, adequação, segurança 
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e eficiência, destacando-se a aplicação da taxa de mortalidade, 
taxa de adequação, taxa de eventos adversos e tempo de perma-
nência. Do mesmo modo, os métodos que controlam diferenças 
de risco dos pacientes foram majoritariamente aplicados.

Por sua vez, Vignochi et al. (2014) analisaram como 
gestores de serviços hospitalares utilizam indicadores de 
desempenho para realizar a gestão estratégica de recursos 
sob a ótica da gestão do conhecimento baseada em evidências. 
Os estudiosos observaram que gestores de hospital público 
usam indicadores como fonte de gerenciamento de recursos 
escassos, enquanto gestores de hospital filantrópico usam 
indicadores como fonte de informações para a sustentabilidade 
econômica e assistencial. Concluíram ainda que o compartilha-
mento de informações é essencial para a aplicação do sistema 
de indicadores, pois o uso destes no hospital público privilegia 
o desenvolvimento do conhecimento, ao passo que, no hospital 
filantrópico, tal uso tem ênfase na gestão da qualidade.

Cabe ainda ressaltar o estudo de Anschau et al. (2017), 
que descrevem os resultados alcançados com indicadores de 
desempenho hospitalar na oferta de leitos, com a estratégia de 
incorporação da gestão da clínica no processo assistencial da 
unidade de retaguarda de um hospital de grande porte no Rio 
Grande do Sul. A equipe de gestão assistencial adotou como 
ferramentas da gestão da clínica: a implantação de equipes 
de referência multiprofissionais e de rounds multidiscipli-
nares; a instituição do sistema Kanban para monitoramento 
do tempo médio de permanência; a introdução do Projeto 
Terapêutico Singular por ocasião do ingresso do paciente no 
hospital (setor de emergência); e a regulação interna dos leitos 
pelo Núcleo Interno de Regulação.
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Os indicadores hospitalares de número de internações, 
tempo médio de permanência, resolubilidade, taxa de mortali-
dade e índice de rotatividade foram comparados entre os anos 
de 2015 (antes da implementação da estratégia de gestão da 
clínica) e 2016 (após a implementação da estratégia). Concluiu-se 
que houve aumento no número de internações, de 1395 para 
1537 ao ano. Ocorreram 1240 altas para o domicílio (média 
de 104 ao mês), mostrando um aumento de 101,9% em relação 
ao período anterior. Também foram observados: diminuição 
no número de transferências internas (entre a unidade de 
retaguarda e outros setores do hospital); aumento no índice 
de rotatividade, de 51,6 para 56,9; diminuição no tempo médio 
de permanência, de 7,2 dias para 6,6 dias; e diminuição na taxa 
de mortalidade, de 3,5 para 0,7 (p < 0.05).

4 CONCLUSÃO

Levando-se em conta o objetivo deste capítulo, ou 
seja, abordar o que há na literatura científica atual sobre 
cogestão e ferramentas básicas de gestão assistencial (Kanban, 
NIR e Painel de Indicadores), nos hospitais brasileiros e de 
outros países, correlacionando como os resultados poderiam 
impactar na qualidade da assistência dos hospitais públicos 
brasileiros, faz-se necessário alinhar os aspectos mais 
marcantes neste campo de atuação.

Em primeiro lugar, observamos a pouca qualificação da 
gestão da assistência em saúde no serviço público brasileiro, 
refletida no baixo número de publicações científicas sobre 
o tema. A implantação de ferramentas de gestão na área 
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assistencial ainda está em fase muito inicial, pois somente há 
pouco mais de uma década tem se dado importância a esse 
tema na área hospitalar, já que, até então, os gestores focavam 
mais na parte administrativa do hospital, como financiamento, 
obras, compra de insumos, prestação de contas aos gestores 
externos, entre outros.

Dos artigos analisados, pudemos observar que, apesar 
do embasamento teórico das ferramentas de gestão assisten-
ciais, observa-se grande dificuldade em implantá-las. Ocorrem 
ações pontuais, em poucos hospitais, de forma descoordenada 
e, na maioria das vezes, usando poucas ferramentas ao mesmo 
tempo. Isso é muito claro quando observamos a questão dos 
indicadores, ferramenta clássica da gestão, mas que a equipe 
assistencial tem muita dificuldade para utilizar de forma 
adequada a fim de melhorar o seu desempenho, ficando 
restrita a apenas números que vão sendo acumulados com 
o passar do tempo.

Outro ponto importante é a falta de capacitação dos cola-
boradores da área assistencial sobre gestão dos seus processos 
de trabalho. As diferentes categorias profissionais trabalham 
de forma independente e descoordenada, apesar do foco do 
trabalho, o atendimento ao paciente, ser o mesmo.

Diante de todas as dificuldades atuais do sistema 
público de saúde no Brasil, é necessário que se inove na forma 
de gerir os hospitais públicos, não só na parte administrativa 
propriamente dita, mas na parte assistencial também, unindo 
a clínica com a gestão.

Em segundo lugar, podemos demonstrar que, através 
da cogestão, é possível assegurar o cumprimento do objetivo 
primário de cada organização – produzir saúde, educar, etc. e, ao 
mesmo tempo, permitir e estimular os trabalhadores a ampliar 
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sua capacidade de reflexão, de cogestão e, em decorrência, de 
realização profissional e pessoal. A partir do momento em que o 
colaborador faz parte do processo de discussão, elaboração de um 
plano de trabalho, implantação e avaliação dos resultados, ele se 
sentirá efetivamente fazendo parte da instituição, tornando-se 
mais motivado e corresponsável pelas mudanças implantadas.

Além disso, a utilização de ferramentas de gestão da 
clínica por parte da equipe assistencial do hospital, que sempre 
se manteve à parte das questões gerenciais, torna seu trabalho 
mais visível e valorizado. Os colaboradores passam a perceber 
como seu trabalho está sendo desenvolvido, sua eficiência e 
eficácia, assim como se realmente está fazendo diferença na 
assistência ao paciente. De fato, a gestão da clínica aproxima as 
áreas técnicas assistenciais às áreas estratégico-gerenciais, forta-
lecendo, dessa maneira, o próprio processo de gestão que busca a 
qualidade institucional. Portanto, a implantação de ferramentas 
básicas de gestão nos hospitais, como o Kanban, Núcleo Interno 
de Regulação e avaliação de indicadores, garante o início da 
qualificação da assistência e o amadurecimento da equipe para 
a implantação de outras ferramentas complementares.

Logo, concluímos que a implementação de um modelo 
de gestão assistencial para os hospitais públicos brasileiros, 
baseado na cogestão e nas ferramentas básicas de gestão da 
clínica, proporcionaria uma qualificação da assistência, com 
base em inovação e evidência científica. Desse modo, seriam 
proporcionadas qualidade e eficiência, principalmente frente 
à situação de restrição financeira que o Sistema Único de Saúde 
vem enfrentando há tanto tempo.



GESTÃO DA ASSISTÊNCIA EM  SAÚDE NO NÍVEL HOSPITALAR

Cláudia Emília Lang 
Helio Roberto Hekis 
Custódio Leopoldino de Brito Guerra Neto 
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim

371

REFERÊNCIAS

AGUILAR-ESCOBAR, V. G.; BOURQUE, S.; GODINO-GALLEGO, N. 
Hospital kanban system implementation: Evaluating satisfaction 
of nursing personnel. Investigaciones Europeas de Direccion 
y Economia de la Empresa, v. 21, n. 3, p. 101-110, 2015. 

ANSCHAU, F. et al. Avaliação de intervenções de Gestão da Clínica 
na qualificação do cuidado e na oferta de leitos em um hospital 
público de grande porte. Scientia Medica. v. 27, n. 2, 2017. ID26575.

AZEVEDO, C. S. et al. Racionalização e Construção de Sentido na 
Gestão do Cuidado: uma experiência de mudança em um hospital 
do SUS. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, n. 6, p. 1991-2002, 2017.

BERNARDES, A. et al. Os ruídos encontrados na construção de 
um modelo democrático e participativo de gestão hospitalar. 
Ciênc.saúde coletiva, v. 12, n. 4, p. 861-870, 2007. 

              . Modelo de gestão colegiada e descentralizada em 
hospital público: a ótica da equipe de enfermagem. Revista 
latino-americana de enfermagem, v. 19, n. 4, p. 1003-1010, 2011. 

              . Artigo Original Contextualização das 
dificuldades resultantes da implementação do Modelo 
de Gestão Participativa em um hospital público 1. 
Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 20, n. 6, 2012. 

BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: construindo a 
Política Nacional de Humanização [relatório]. Brasília: MS, 2004.



GESTÃO DA ASSISTÊNCIA EM  SAÚDE NO NÍVEL HOSPITALAR

Cláudia Emília Lang 
Helio Roberto Hekis 
Custódio Leopoldino de Brito Guerra Neto 
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim

372

BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política 
Nacional de Humanização. Humanização como eixo 
norteador das práticas de atenção e gestão de todas as 
esferas do SUS. Brasil: Ministério da Saúde, 2004.

              . Portaria nº 2.395, de 11 de outubro de 2011. Organiza 
o componente hospitalar da rede de atenção às urgências 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 13 out. 2011. Seção 1, p. 79-82.

              . Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013. Institui 
a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as 
diretrizes para organização do componente da rede de atenção 
à saúde (RAS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2014.

CAMPOS, G. W. S. O ANTI-TAYLOR: sobre a invenção 
de um método para co-governar instituições de saúde 
produzindo liberdade e compromisso. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 14, n. 4, p. 863-870, 1998.

CECÍLIO, L. C. O. Autonomia versus controle dos 
trabalhadores: a gestão do poder no hospital. Ciência 
& Saúde Coletiva, v. 4, n. 2, p. 315-329, 1999.

HEISLER, P. A. Aplicação da Metodologia Kanban 
como ferramenta adaptada para gestão de leitos na 
emergência. 2012. 25 f. Especialização (trabalho de conclusão 
de curso em em Informação Científica e Tecnológica em 
Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2012.



GESTÃO DA ASSISTÊNCIA EM  SAÚDE NO NÍVEL HOSPITALAR

Cláudia Emília Lang 
Helio Roberto Hekis 
Custódio Leopoldino de Brito Guerra Neto 
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim

373

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho 
científico: procedimentos básicos, projeto e relatório, 
publicações e trabalhos científicos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

MACHADO, J. P. et al. Avaliação da qualidade do cuidado 
hospitalar no Brasil: uma revisão sistemática. Caderno 
de Saúde Pública, v. 29, n. 6, p. 1063-1082, 2013.

MATTOS, C. M. Aplicação da ferramenta Kanban no processo 
de internação de uma unidade hospitalar pediátrica. 2016. 
110 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem 
Assistencial) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.

MASSUDA, A.; CAMPOS, G. W. S . El método de soporte 
Paideia en el hospital: la experiencia del Hospital de Clínicas 
de la Universidade Estadual de Campinas (HC-Unicamp). 
Salud colectiva, v. 6, n. 2, p. 163-180, 2010. 

MONTEIRO, I. P. Hospital, uma organização de profissionais. 
In: ETZIONI, A. Análise comparativa das organizações 
complexas, sobre o poder, o engajamento e seus modelos 
correlatos. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1999. p. 317-325.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE – OPAS. 
Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos 
e aplicações. Rede Interagencial de Informações para 
a Saúde – Ripsa. 2. ed. Brasília: OPAS, 2008.



GESTÃO DA ASSISTÊNCIA EM  SAÚDE NO NÍVEL HOSPITALAR

Cláudia Emília Lang 
Helio Roberto Hekis 
Custódio Leopoldino de Brito Guerra Neto 
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim

374

PEREIRA, N.; CAMPOS, G. W. S. O apoio institucional no 
sistema Único de Saúde (SUS): Os dilemas da integração 
interfederativa e da cogestão. Interface: Communication, 
Health, Education, v. 18, p. 895-908, 2014.

PERSONA, A.; BATTINI, D. Hospital efficiency management: 
the just-in-time and Kanban technique. Int. J. Healthcare 
Technology and Management, v. 9, n. 4, 2008.

RODRIGUES, L. C. R.; JULIANI, C. M. C. M. Impacto f 
implementing na Internal Bed Regulation Committee 
na administrative care indicators at a teaching hospital. 
Einstein, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 96-102, 2015.

SOARES, V. S. Analysis of the Internal Bed Regulation 
Committees from hospitals of a Southern Barzilian city. 
Einstein, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 339-343, 2017.

TANAKA, O. Y.; TAMAKI, E. M. O papel da avaliação para 
a tomada de decisão na gestão de serviços de saúde. 
Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 4, p. 821-828, 2012.

TOUSSAINT, J.; GERARD, R. A.; ADAMS, E. Uma 
Transformação na saúde: como reduzir custos e oferecer 
um atendimento inovador. Porto Alegre: Bookman, 2012.

VIGNOCHI, L. et al. Como gestores hospitalares utilizam 
indicadores de desempenho? RAE – Revista de Administração 
de Empresas – FGV/EAESP, São Paulo, v. 54, n. 5, p. 496-509, 2014.

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. Health 
programme evaluation. Geneva: WHO, 1981.



ONDE ESTOU? PARA ONDE VOU? 
O QUE QUERO ENCONTRAR? 
A importância da sinalização 

no ambiente hospitalar

Ludmila Wanbergna Nogueira Felix 
Danilo Alves Pinto Nagem 
Paulo Jorge Alcobia Simões

RESUMO

A sinalização pode tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor 
para quem o procura em busca de assistência e menos estres-
sante para quem nele trabalha. Nessa perspectiva, este trabalho 
apresenta os motivos pelos quais um sistema de sinalização se 
faz tão necessário a um ambiente de alta complexidade, como 
o Hospital Universitário Walter Cantídio e as demais unidades 
filiadas à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
além de expor os muitos prejuízos gerados, para pacientes e 
profissionais de saúde, com um sistema deficitário ou mesmo 
inexistente. O estudo também faz uma revisão de trabalhos 
relacionados à temática, destacando: a necessidade de orien-
tação e wayfinding em hospitais; a participação do usuário; 
a adequação dos sinais às pessoas com deficiência, idosos 
e outros grupos considerados minoritários; a atenção que 
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deve ser dada às situações de emergência; as estratégias para 
melhorar a sinalização, como o uso de pictogramas; a utilização 
de novas tecnologias, a exemplo de mapas 3D e conteúdo de 
navegação digital; e as metodologias de projetos de sinalização. 
A proposta metodológica de definição dos artigos usados para 
esta revisão considerou o processo de brainstorm, a aplicação do 
diagrama de pareto nos resultados e, por fim, o refinamento dos 
trabalhos a partir de critérios de seleção. Como considerações 
finais, o artigo convida a uma reflexão sobre como a sinalização 
hospitalar pode melhorar a experiência do usuário com a insti-
tuição de saúde, desde que realizada de forma planejada, segura 
e sob o ponto de vista de quem, de fato, faz uso dela.

Palavras-chave: Hospital. Design. Sinalização. Wayfinding.
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1 INTRODUÇÃO

Um hospital existe para acolher o doente e oferecer a ele 
a cura ou um tratamento que minimize seu sofrimento físico-
-mental. Por essa razão, não pode ser um ambiente confuso, 
estressante e desorganizado, onde as pessoas não conseguem 
se localizar nem se direcionar.

Inaugurado em 1959, o Hospital Universitário Walter 
Cantídio (HUWC), unidade da Universidade Federal do Ceará 
filiada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
apresenta problemas de sinalização, com a informação informal 
se sobrepondo à formal, dificultando sobremaneira o acesso e o 
livre trânsito dos usuários, como pode ser observado na Figura 1.

Figura 1 – Porta da Sala de Internação do Serviço de Arquivo Médico e 
Estatística do HUWC.  Porta localizada no Serviço de Cardiologia do HUWC.
Fonte: Autoria própria.

Dentro do hospital, já são conhecidos alguns casos de 
usuários que perderam procedimentos devido à sinalização 
deficiente e, em determinadas situações, ausente. Um paciente 
de 55 anos, natural do Interior do Ceará, relata que, no dia 
marcado para a realização da cirurgia de catarata no HUWC, 
teve o procedimento cancelado porque não conseguiu localizar 
e chegar a tempo ao centro cirúrgico. Isso aconteceu, segundo 
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ele, por falta de uma sinalização clara no hospital. Outros casos 
semelhantes já foram registrados, os quais também envolveram 
suspensão de cirurgia. Assim, apesar de ainda não pontuar 
de forma expressa no indicador de suspensão cirúrgica, o 
problema existe e afeta a produtividade do hospital, conforme 
relatos de pacientes e funcionários.

A própria literatura reconhece que são muitos os preju-
ízos, inclusive financeiros e de tempo, quando um hospital não 
dispõe de um projeto de sinalização eficaz e eficiente. Mora, 
Oats e Marziano (2014) citam um estudo feito em 2004, em um 
hospital dos Estados Unidos, onde médicos e colaboradores das 
áreas administrativas perderam cerca de 4.500 horas por ano 
orientando pacientes a se localizarem ou a encontrarem unidades 
específicas dentro do hospital. Em 2004, portanto, o hospital 
gastou US$202,000 das horas trabalhadas de seus funcionários 
com orientações a usuários, o equivalente a quase duas jornadas 
completas de um médico iniciante durante um ano.

Cabe salientar que os profissionais que trabalham no 
hospital também precisam de um ambiente que facilite o seu 
fluxo e contribua para a sua sanidade, tendo em vista os altos 
índices de estresse e pressão inerentes às profissões de saúde. 
Além disso, com a prática de contratação de serviços terceiri-
zados, a rotatividade de funcionários dentro dos hospitais tem 
aumentado, especialmente em atividades-meio, como portaria 
e zeladoria. Desse modo, como não há tempo hábil para se 
familiarizar com o ambiente, a existência de uma sinalização 
facilitaria o entendimento do espaço, além de contribuir para 
o sentimento de pertencimento.

Dificuldades semelhantes passam os estudantes que 
cumprem estágio curricular no hospital. Pode-se ver o caso de 
uma estagiária da Unidade de Comunicação Social do HUWC, 
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que gravou o vídeo <https://youtu.be/t5RJ419sib8>. Nele, ela 
demonstra que levou 1 hora e 30 minutos para encontrar três 
pontos no hospital.

A própria Coordenadoria de Comunicação Social da 
Ebserh relata que existe uma necessidade clara e urgente de 
sinalização e de padronização desse sistema nas unidades 
hospitalares da estatal. Sob o ponto de vista de comunicação 
institucional, essa padronização contribuiria para dar visibili-
dade à estatal, aumentar o seu padrão de qualidade e reforçar a 
importância da organização aos olhos dos stakeholders em todo 
o país, o que é do interesse dessa empresa criada recentemente 
(EBSERH, 2011), que trabalha por um reconhecimento nacional. 
De fato, é prejudicial para a empresa a existência dessa falta 
de padronização de vários hospitais da rede, o que pode ser 
observado nas Figura 2 a 4.

Figura 2 – Porta da Unidade de Almoxarifado do Complexo Hospital  
de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
Fonte: Unidade de Comunicação Social do CHC-UFPR.

https://youtu.be/t5RJ419sib8
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Figura 3 – Adesivo de sinalização de direcionamento do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco.
Fonte: Unidade de Comunicação Social do HC-UFPE.
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Figura 4 – Fachada do Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco, em 
Petrolina, Pernambuco (ausência de identificação).
Fonte: Unidade de Comunicação Social do HU-Univasf.

Além das necessidades dos usuários, dos profissionais e 
da própria Ebserh, há normas e leis relacionadas à saúde que 
preveem correta sinalização de segurança de estabelecimentos 
assistenciais de saúde para situações de risco, como incêndio 
e pânico, e determinam quais materiais devem ser utilizados 
nessa sinalização, considerando a facilidade de limpeza e a 
eliminação de contaminação. Nessa perspectiva, a NBR 13.434, 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a RDC nº 50, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são exemplos de 
regulamentações que tratam disso.

Existem diversas políticas nacionais relacionadas ao 
tema, bem como inúmeros estudos sobre sinalização em hospi-
tais, além de leis que regulam essa sinalização, ressaltando a 
preocupação com a acessibilidade. Dessa forma, neste trabalho, 
será apresentada uma revisão sobre os trabalhos relacionados à 
temática de sinalização hospitalar, uso de tecnologias para essa 
sinalização e possíveis modos de gerar uma diferença para usuá-
rios e profissionais de saúde dentro das instituições hospitalares.
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2 METODOLOGIA

Foi feito, inicialmente, brainstorming, processo que levou 
em conta os conhecimentos prévios da pesquisadora sobre o 
tema central do estudo e a análise de artigos, dissertações, teses 
e livros correlatos. A partir da técnica, que combina a asso-
ciação de ideias com a liberação da imaginação, foram listados 
40 termos relacionados à sinalização hospitalar (Figura 5).

Figura 5 – “Nuvem” de termos identificados via brainstorming.

Fonte: Autoria própria.

Os referidos termos foram pesquisados, individualmente 
e em combinações, nas bases de dados Scopus, Lilacs e Google 
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Acadêmico. Foi feita também busca na base do portal DeCS1, 
referência nacional em descritores em ciências da saúde. Diante 
da quantidade de artigos encontrados e da semelhança de 
algumas expressões, foi proposto um agrupamento dos termos, 
em função da afinidade de significado (por exemplo: sinalização 
e sinalética) e da variação de idioma (design gráfico ambiental 
e environmental graphic design). A partir desses cruzamentos, 
refinou-se a “nuvem” de termos para dez.

Para os dez termos, foi aplicado o Diagrama de Pareto, 
cujo princípio norteador diz que 80% das consequências 
advêm de 20% das causas. Trazendo para o contexto desta 
pesquisa, 20% dos termos concentravam 97,7% dos artigos, 
conforme mostra a Figura 6. A partir de uma nova análise de 
combinações e da capacidade de refinamento de artigos que 
isso proporcionou, ampliou-se a quantidade de termos até 
wayfinding. Assim, foram definidas quatro palavras-chave: 
hospital, design, sinalização e wayfinding.

Figura 6 – Diagrama de Pareto.
Fonte: Autoria própria.

1 Disponível em: <http://decs.bvs.br/>.
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Foram considerados, por esta metodologia, apenas os 
artigos: publicados entre os anos de 2013 e 2017; escritos nas 
línguas portuguesa, espanhola e inglesa; contendo as palavras-
-chave centrais já referenciadas e/ou suas combinações. Ainda 
como parte do rol de critérios de seleção, foram considerados 
somente os artigos das áreas de artes e humanidades, nas quais 
estão inseridos design e arquitetura, campos de estudo que 
parametrizam esta revisão. Alguns trabalhos publicados antes 
do ano 2013 foram considerados em função da sua relevância 
para a pesquisa em questão.

Aplicados esses critérios e feita a leitura do resumo 
das publicações, foram encontrados 83 trabalhos, 36 na base 
de dados Scopus; 46 na Google Acadêmico; e 1 na Lilacs. 
Após leitura completa dos textos, 57 foram utilizados nesta 
pesquisa (Figura 7).
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Figura 7 – Fluxograma metodológico para definição de artigos.
Fonte: Autoria própria.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Serão apresentados, a partir de agora, os resultados e a 
discussão a partir da revisão de literatura feita.
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3.1 A necessidade de orientação e 
direcionamento em hospitais

Como os hospitais são edifícios onde se encontram dife-
rentes grupos de pessoas (médicos, pacientes, funcionários 
administrativos, entre outros), que se movimentam em áreas 
bem delimitadas (centro cirúrgicos, unidades de internação, 
consultórios) em busca de locais específicos (leito X de um 
paciente ou consultório Y de um cardiologista), a orientação 
e o wayfinding são extremamente relevantes nesses espaços, de 
acordo com Mora, Oats e Marziano (2014).

Segundo Arthur e Passini (1992), wayfinding é o processo 
de tomada de decisões espaciais que permitem sair de um ponto 
A e chegar a um ponto B. Por sua vez, Fewings (2001) chama de 
wayfinding o processo de encontrar um determinado destino, no 
menor intervalo de tempo possível, seja num espaço familiar ou 
desconhecido, com a ajuda das indicações dadas pelo entorno 
físico. Huelat (2007) diz que, num hospital, uma pessoa à procura 
de um destino baseia-se em cinco fatores de wayfinding: saber 
onde ela está; conhecer o seu destino; conhecer a rota a seguir 
para chegar ao destino; saber quando chegou ao destino; e ter 
a certeza de como retornar ao seu ponto inicial de orientação.

Por outro lado, Mora, Oats e Marziano (2014) elencam 
pelo menos três razões que dificultam a orientação e a reali-
zação de wayfinding em hospitais. A primeira delas consiste na 
diferença da terminologia usada por profissionais de saúde e a 
utilizada por pacientes. Por exemplo, uso da expressão exame 
de diagnóstico por imagem, em vez de raio-X. A segunda razão 
é o crescimento não planejado dos hospitais, resultado da 
carência de um plano diretor bem estruturado e respeitado. 
Por fim, elenca-se como dificuldade o próprio perfil do usuário 
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do serviço hospitalar, especialmente do atendimento de 
emergência, que busca a unidade em situações extremamente 
estressantes, como o nascimento de um filho, reduzindo a 
capacidade de concentração para tomar decisões espaciais.

Segundo Carlson et al. (2010), Tolman (1948) e Ishikawa e 
Montello (2006), uma navegação, para ser bem-sucedida dentro 
de um espaço físico como um edifício, depende da interação 
de fatores diversos: o tipo de representação mental construída 
durante a navegação; as diferenças individuais na capacidade 
de chegar a um lugar; e o layout espacial da construção. 
Para Weisman (1981), além da familiaridade do usuário com 
o ambiente a ser navegado, a simplicidade, o acesso visual, 
a sinalização adequada, as características arquitetônicas, entre 
outros recursos visuais do espaço, são fundamentais para uma 
boa orientação humana.

Adams (2017) faz uma analogia entre o shopping center 
e o hospital na perspectiva da orientação e do direcionamento 
do usuário. Ele ressalta que “enquanto nos shoppings, a deso-
rientação pode levar a compras espontâneas, perder-se nos 
hospitais pode ser problemático” (ADAMS, 2017, p. 21). Segundo 
Mora, Oats e Marziano (2014), “encontrar o caminho” é sinô-
nimo de redução de estresse e frustação, bem como aumento 
da confiança no trabalho feito pelo hospital. Por essa razão, 
Mora, Oats e Marziano (2014) e Allison (2007) defendem a neces-
sidade de um “desenho saudável” dos espaços hospitalares, 
que considere, por exemplo, um planejamento da arquitetura 
e uma sinalização que permita orientar as pessoas, além da 
existência de zonas de circulação projetadas de forma hierár-
quica, a exemplo das vias de uma cidade, como ruas e avenidas.
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3.2 A participação do usuário 

Scherer, Cattani e Silva (2017) e Borges e Silva (2015) 
trazem à discussão o papel do usuário em metodologias de 
projeto de sinalização. Os autores defendem que os tipos de 
usuários (profissionais de saúde, pacientes, visitantes, entre 
outros) que circularão e farão uso das informações dispostas 
no ambiente precisam ser devidamente identificados e consi-
derados nos projetos de sinalização.

Nessa perspectiva, Reay et al. (2016) chamam a atenção 
para o papel que o co-design pode assumir nesse processo. Para 
exemplificar, os autores apresentam o estudo de caso de um 
laboratório social de design localizado dentro de um hospital 
na Nova Zelândia. Ali, o laboratório nasceu com o objetivo 
de introduzir princípios e métodos de co-design, ou seja,  
de design como um processo colaborativo, envolvendo desig-
ners, funcionários e pacientes para atender às necessidades 
desses públicos de interesse.

Experiência semelhante ocorreu num hospital pediá-
trico terciário da Cidade do Cabo, na África do Sul. Leonard, 
Verster e Coetzee (2014) propuseram uma metodologia de 
design participativo. Dividida em quatro fases, a metodologia 
proposta começa pelo diagnóstico da situação atual. A segunda 
fase propõe uma nova sinalização, desenvolvida com o apoio dos 
profissionais de saúde do hospital. Na fase seguinte, são sele-
cionados os sinais mais adequados para cada área do hospital 
e definidas as posições de cada um, sempre com o apoio das 
equipes de saúde. O último estágio conta com o envolvimento 
não só dos funcionários, como também dos pais dos pacientes 
na revisão e na avaliação da nova sinalização.
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Como resultados, o redesenho e a padronização da 
sinalização contribuíram para a redução do número de sinais 
e melhoraram a qualidade de vida no trabalho dos profis-
sionais de saúde e o relacionamento destes com as famílias 
dos pacientes, além de terem despertado nos funcionários a 
satisfação de haver contribuído para a criação de um ambiente 
hospitalar mais familiar (LEONARD; VERSTER; COETZEE, 2014). 
Já os pais, alegaram que a nova proposta é mais familiar, acolhe-
dora, útil e menos estressante.

Nessa perspectiva, Morais et al. (2014) defendem a parti-
cipação de pacientes e profissionais de saúde na avaliação da 
sinalização e de tudo que compõe a qualidade do ambiente 
físico hospitalar. Para isso, os autores propuseram o instru-
mento Perceived Hospital Environment Quality Indicators (PHEQI), 
que avalia quatro dimensões: vista e iluminação, conforto 
físico-espacial, orientação e tranquilidade.

Especificamente na dimensão “orientação”, são avaliadas 
as características das áreas de internação e de espera para 
atendimento de consulta que possam facilitar a circulação 
e a orientação dos usuários. Questiona-se se a entrada desse 
serviço pode ser reconhecida de forma clara e se o sistema de 
sinais permite encontrar, com facilidade, aquilo que se procura. 
O instrumento também procura saber dos usuários se os locais 
que se apresentam como de busca de informações são reconhe-
cidos e se há sinais para facilitar a orientação.

Annemans et al. (2017) e Short, Reay e Gilderdale (2017) 
fazem contrapontos importantes. Segundo Annemans et al. 
(2017), podem existir discrepâncias relevantes entre a compre-
ensão dos pacientes, o desejo dos profissionais de saúde e o 
que é realmente útil para os designers trabalharem. Por essa 
razão, é preciso avaliar com atenção a inserção do usuário nas 
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fases iniciais do projeto de sinalização ou em seu desenvolvi-
mento com um todo. Short, Reay e Gilderdale (2017) chegam 
a defender o uso de protótipos como uma ferramenta de 
comunicação vital, assim as partes interessadas podem ter a 
oportunidade de testar o wayfinding a partir de uma proposta 
já construída tecnicamente.

Observa-se que há muitas divergências na literatura 
quanto à participação do usuário no processo de construção 
do projeto de sinalização. Na proposta que se pretende 
desenvolver para o Hospital Universitário Walter Cantídio, 
defende-se a avaliação de um protótipo por parte dos usuários. 
Esse processo seria semelhante a repetir a experiência da já 
mencionada estagiária da Unidade de Comunicação Social do 
HUWC, quando ela experimentou encontrar três ambulatórios 
até então desconhecidos. Porém, nesta proposta, isso ocorreria 
num ambiente sinalizado corretamente.

3.3 A questão da acessibilidade

De acordo com Schuster et al. (2017, p. 123), “a acessibili-
dade refere-se ao grau em que um produto, serviço ou ambiente 
está disponível para o maior número possível de pessoas”. 
No caso do nosso projeto, mais do que quantidade, primamos pela 
universalidade. Sendo assim, pretendemos considerar os mais 
diversos grupos de usuários do HUWC. Inclusive, a Organização 
das Nações Unidas (2008) recomenda que as instituições se 
preparem para garantir que as pessoas com deficiência tenham 
acesso às suas instalações e aos serviços públicos. Bonfanti et al. 
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(2017) também lembram que as pessoas com deficiência não 
devem ser esquecidas em projetos de sinalização.

Na perspectiva linguística, acessibilidade passa a ser 
entendida, ainda conforme Schuster et al. (2017), como o grau 
em que um produto, serviço ou ambiente está acessível para 
falantes de línguas minoritárias. Em pesquisa desenvolvida 
em dez hospitais israelenses exatamente para medir esse nível 
de acessibilidade linguística (AL), os autores observaram que a 
falta de AL da sinalização pode prejudicar a saúde do paciente, 
contribuir para a alienação e o isolamento, além de aumentar o 
nível de incompreensão de instruções, informações e proibições 
dentro do hospital, o que vai de encontro à razão de existir, 
por exemplo, do Hospital Universitário Walter Cantídio, que é 
promover o ensino, a pesquisa e a assistência terciária à saúde2.

Imrie e Hall (2004) criticam a falta de atenção dada nos 
projetos de design à questão da acessibilidade. De acordo com 
os autores, poucos são os edifícios que facilitam a navegação 
interna para os usuários que apresentam alguma deficiência 
sensorial. Quando os projetos incorporam soluções de acessi-
bilidade, acrescentam os autores, há uma tendência em focar 
no usuário que usa cadeira de rodas em detrimento dos demais 
deficientes. Isso é uma preocupação do projeto em construção 
para o Hospital Universitário Walter Cantídio. Assim, como 
produto final, será entregue uma solução com vistas a diminuir 
bastante essa insensibilidade.

Nesse viés, tem-se como exemplo que Rousek e Hallbeck 
(2011) realizaram um experimento de navegação interna com 
50 usuários em um hospital dos Estados Unidos. Nenhum dos 

2 Disponível em: <http://www.ebserh.gov.br/web/huwc-ufc/missao-visao-
-e-valores>. Acesso em: 15 jan. 2018.

http://www.ebserh.gov.br/web/huwc-ufc/missao-visao-e-valores
http://www.ebserh.gov.br/web/huwc-ufc/missao-visao-e-valores
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voluntários informou ter problemas visuais. Com o uso de óculos 
de simulador de visão, cinco condições oculares (retinopatia 
diabética, glaucoma, catarata, degeneração macular e hemia-
nopsia), que representavam, na época, as formas mais prevalentes 
de deficiência visual nos Estados Unidos, foram reproduzidas. 
Apenas parte do grupo de voluntários recebeu os óculos.

Para esta parcela que recebeu os óculos, os problemas 
de sinalização relatados foram: iluminação inadequada, posi-
cionamento inesperado de objetos e falhas nos sinais. Muitos 
reclamaram que os sinais eram muito pequenos e que, ao serem 
reconhecidos, eram difíceis de serem lidos. Aqueles que não 
usaram os óculos de simulador visual se queixaram do tamanho 
pequeno da letra nos sinais, iluminação insuficiente e pouco 
contraste entre as letras e o fundo do elemento de sinalização, 
além da posição inadequada dos sinais.

Os autores, no estudo, propuseram algumas soluções 
para tentar sanar os problemas relatados. Rousek e Hallbeck 
(2011) sugeriram a instalação de persianas e o ajuste das 
janelas para regular a quantidade de iluminação natural no 
ambiente. Também propuseram a manipulação das cores de 
tetos, paredes e pisos como forma de melhorar a distribuição 
da luz e auxiliar na orientação e no direcionamento. Apesar de 
fugirem do âmbito do processo de sinalização, essas interven-
ções consideram um contexto ideal, sob o ponto de vista de uma 
gestão holística do sistema (comunicação, arquitetura, infraes-
trutura e alta gestão), proposta que se quer para o HUWC. Outra 
sugestão dos autores foi a padronização da sinalização no que 
diz respeito ao tamanho e à localização.

Os idosos também estão, muitas vezes, entre os esque-
cidos. Pesquisa desenvolvida por Marquez et al. (2017) com 
idosos da comunidade de South Chicago, no sudeste de Chicago, 
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Estados Unidos, mostrou que, à medida que as pessoas enve-
lhecem, maior é a dificuldade de se orientarem e se deslocarem 
em busca de um destino específico – realidade essa decorrente, 
acrescentam os autores, das limitações que a própria idade 
impõe. Nessa perspectiva, umas das soluções pensadas para o 
Hospital Universitário Walter Cantídio é a instalação de faixa 
colorida no chão, partindo da porta de acesso dos pacientes até 
a entrada do centro cirúrgico, visto que os idosos com cirurgia 
eletiva marcada se perdem nesse complexo e longo trajeto por 
falta de apoio da sinalização. Esse foi o caso do paciente citado 
na introdução deste projeto.

3.4 As situações de emergência

O estresse, o espaço de tempo curto para sair do ambiente 
e a dificuldade que as pessoas têm de processar as informações 
em situações como um incêndio (PROULX, 2002), por exemplo, 
também comprometem a capacidade de orientação em edifícios 
complexos, como hospitais. Estudos de Carattin et al. (2016), 
Frantzich (2001) e McClintock et al. (2001) mostram que, em caso 
de incêndio, as pessoas tendem a lembrar das portas que lhe são 
familiares em detrimento das saídas de emergência. Ainda de 
acordo com os autores, o uso da intuição em casos assim pode 
representar um grande perigo se as saídas são inacessíveis.

Sobre o papel das instruções, evidências demonstram a 
importância de fornecer informações para acelerar o tempo de 
evacuação e o comportamento eficiente nessa fuga (GWYNNE; 
GALEA, 2001; PROULX; SIME, 1991). Mapas, como os que ilus-
tram o layout de um andar ou de um prédio, são um tipo de 
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suporte que pode ser fornecido porque facilitam a compreensão 
do espaço e conferem benefícios à navegação (MONTELLO et 
al., 2004). Nesse contexto, a ideia proposta para o Hospital 
Universitário Walter Cantídio é instalar mapas tridimensionais 
nas entradas de grande fluxo de usuários.

3.5 Estratégias para melhorar a sinalização

Na emergência do Hospital Sainte-Justine, no Canadá, 
o desenvolvimento de uma linguagem visual foi apresentado 
como solução para superar barreiras na comunicação. Na tenta-
tiva de reduzir as dificuldades impostas pelos diferentes 
contextos – socioeconômico, cultural e linguístico – e pelos 
desafios de tempo e recursos de um ambiente de emergência, 
profissionais de saúde e pacientes passaram a trocar informa-
ções usando imagens que representam a mensagem que eles 
queriam transmitir (ALVAREZ, 2014).

Isso explica, entende a autora, o motivo pelo qual 
pictogramas e outros símbolos gráficos são compreendidos e 
interpretados de forma universal. Não foi por acaso, portanto, 
que o uso desses recursos visuais foi a base do aplicativo para 
telefone móvel criado para que pacientes expressassem seus 
sintomas durante situações de emergência no Hospital Sainte-
Justine. Pictogramas e outros símbolos representam dores, 
lesões, medicamentos, entre outros, e são organizados seguindo 
a mesma ordem que os enfermeiros cumpriam quando faziam 
perguntas durante uma emergência, de acordo com o protocolo 
canadense (Figura 8).
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Figura 8 – Pictogramas usados no aplicativo para telefone móvel. 
Fonte: Alvarez (2014).

A autora destaca as vantagens da ferramenta: os profis-
sionais de saúde conseguem enxugar o processo de validação 
das informações, que geralmente é prejudicado pelas dife-
renças linguísticas; coletar mais informações; e fazer uma 
avaliação eficiente. Além dos benefícios já apontados, Alvarez 
(2014) acrescenta melhorias na confiança e na qualidade 
da experiência assistencial.

Neves et al. (2016) afirmam que os pictogramas precisam 
ser sinais concisos, simples e de rápida compreensão. Os autores 
defendem a necessidade de adequação desses sinais às normas 
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da Organização Internacional de Padronização (ISO) que tratam 
de símbolos para a informação pública, como a ISO 7001, a ISO 
22727:2007 e o relatório técnico ISO TR 7239:1984.

Como boa prática de uso de pictogramas, Joy Lo, Yien e 
Chen (2016) citam o Hablamos Juntos (“Falamos Juntos”, em portu-
guês), conjunto de 54 símbolos desenvolvido nos Estados Unidos 
e aplicado para explicar os vários sistemas de saúde, tornando 
as informações assistenciais mais acessíveis às pessoas que não 
falam inglês (Figura 9). 

Figura 9 – Alguns dos símbolos do Hablamos Juntos.
Fonte: Joy Lo, Yien e Chen (2016).

A aplicação rigorosa de testes do Hablamos Juntos em 
hospitais dos Estados Unidos mostrou que 70% dos entrevistados 
(incluindo usuários de língua inglesa e não inglesa) disseram 
acreditar que esse conjunto de símbolos gráficos é mais legível 
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e compreensível do que as palavras (GIBSON, 2009). Além 
disso, mais de 80% dos médicos entrevistados afirmaram que 
o Hablamos Juntos reduziu o volume de pedidos de instruções de 
visitantes hospitalares (GIBSON, 2009).

Joy Lo, Yien e Chen (2016), que testaram o Hablamos Juntos 
com usuários de hospitais de Taiwan, também fazem algumas 
recomendações com relação ao uso de símbolos. Uma delas 
é que é preciso testar se os sinais gráficos são entendidos pelo 
público-alvo em questão, tendo em vista que as diferenças 
culturais influenciam significativamente na compreensão ou 
não desses símbolos. Pode ser que seja preciso redesenhá-los 
ou mesmo não os usar, tendo em vista o comprometimento da 
informação a ser passada.

Se uma nova proposta de design for feita, os autores 
não recomendam o uso de símbolos fortemente abstratos por 
conta das muitas possibilidades de interpretação. Por exemplo, 
para usuários de hospitais de Taiwan, o símbolo que representa 
internação hospitalar inclui a imagem de um relógio, que, em 
chinês, tem a mesma pronúncia da palavra “fim”. Por isso, 
imagens com relógios são evitadas em unidades de saúde 
tailandesas, para evitar que os pacientes tenham pensamentos 
negativos (JOY LO, YIEN E CHEN, 2016).

Olmstead (1999) acredita que o significado de tais 
símbolos abstratos depende da familiaridade do espectador 
com eles. Entretanto, Kendler (2012) é a favor da abstração no 
design de sinalização por entender que simplifica a mensagem 
e acelera o processo cognitivo. Por sua vez, Kuo (2003) diz que 
transformar palavras em sinais gráficos pode reduzir a quan-
tidade de texto na mensagem a ser passada, de forma que se 
aumente o tamanho dos próprios símbolos e das letras ainda 
necessárias à transmissão da informação.
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Para evitar problemas de compreensão, Neves et al. (2016) 
acreditam que é necessário validar os símbolos gráficos com o 
usuário final por meio de testes de usabilidade. Como a compre-
ensão desses símbolos é variável, Hashim, Alkaabi e Bharwani 
(2013) chamam a atenção para a necessidade de os sinais nos 
estabelecimentos de saúde serem testados especificamente 
entre pessoas com alfabetização limitada e idosos.

Lee et al. (2014, p. 879) defendem que o uso de pictogramas 
“seria útil em países com altas taxas de analfabetismo ou com 
pessoas imigrantes ou minoritárias que não podem falar a 
língua principal desse país”. Os pictogramas podem, ainda, 
traduzir termos médicos que não são entendidos por pacientes 
e visitantes (CARPMAN; GRANT, 1993). Além disso, na avaliação de 
Gakopoulos (2009), sinais e pictogramas legíveis e compreensíveis 
facilitam a navegação das pessoas em ambientes hospitalares.

Nesse contexto, Pati et al. (2015) recomendam que cada 
pavimento de uma construção complexa como um hospital 
tenha seus próprios marcos visuais (pontos de referência) e 
sistema alfanumérico. Eles também orientam que o sistema seja 
construído de tal forma que possa ser expandido em caso de 
ampliações e/ou construção de novos edifícios. Os autores reco-
mendam, ainda, testar o sistema de sinalização para garantir 
que os sinais direcionais apontem com precisão o destino, não 
conduzindo a becos sem saída. Assim, alertam para que se 
“tenha cuidado com as setas para cima/para baixo. Podem ser 
interpretadas de forma diferente como para frente/para trás” 
(PATI et al., 2015, p. 68). Os autores também sugerem sinalizar 
a área externa das construções.

Ainda sob a análise de Pati et al. (2015), os autores 
chamam a atenção para os elementos arquitetônicos, já que eles 
podem, dependendo da posição, bloquear a linha de visão para 



ONDE ESTOU? PARA ONDE VOU? O QUE QUERO ENCONTRAR?  
A IMPORTÂNCIA DA SINALIZAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR

Ludmila Wanbergna Nogueira Felix 
Danilo Alves Pinto Nagem 
Paulo Jorge Alcobia Simões

399

sinais que devem ser vistos a distância. Também pedem para 
checar se há uma correspondência entre a ordem de progressão 
nas placas e a aparência sequencial real dos destinos. Embora 
incluir todos os destinos em um único mapa possa não ser 
viável, os autores recomendam que esse elemento de sinalização 
seja o mais inclusivo possível: “se seu primeiro encontro com 
um mapa ocorre no lobby do elevador, eles esperam que todos 
os lobbies do elevador tenham mapas” (PATI et al., 2015, p. 69). 

Segundo Pati et al. (2015), é preciso ser estratégico no 
uso de obras de arte e mobiliário fixo, paineis de informações 
e cores. Eles podem ser usados   para diferenciar corredores 
principais de secundários. Os autores também fazem refe-
rência à questão orçamentária. De acordo com eles, é preciso 
otimizá-la, estabelecendo uma lista de prioridades de execução 
dos elementos de sinalização, por exemplo, para o caso de o 
orçamento não ser suficiente para os custos totais. No caso do 
HUWC, foi um pedido já feito pela direção do hospital.

Por fim, Leonard, Verster e Coetzee (2014) dão algumas 
sugestões sobre como tornar mais acolhedora e eficaz a sina-
lização num hospital pediátrico, como a utilização de faixas 
coloridas pintadas ao longo dos corredores como forma de 
conduzir a família da criança a uma determinada área e tornar 
o ambiente menos assustador para um menino ou uma menina. 
Desse modo, pretende-se melhorar a iluminação e aplicar 
desenhos nas paredes do corredor de acesso à Enfermaria da 
Pediatria do Hospital Universitário Walter Cantídio – respeitando 
à mediana das crianças que lá são atendidas – para transformá-la 
num ambiente mais acolhedor. Hoje, esse ambiente mais parece 
um “corredor da morte” de tão escuro e sem “vida”.



ONDE ESTOU? PARA ONDE VOU? O QUE QUERO ENCONTRAR?  
A IMPORTÂNCIA DA SINALIZAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR

Ludmila Wanbergna Nogueira Felix 
Danilo Alves Pinto Nagem 
Paulo Jorge Alcobia Simões

400

3.6 As novas tecnologias

Na perspectiva de inovação, muitos autores apontam a 
sinalização digital como ferramenta auxiliar ao processo de 
wayfinding. Yanyu, Ketai e Ailan (2013) afirmam que a sinali-
zação digital (incluindo LCD, LED e tela de toque) tem sido alvo 
de investimentos de tecnologia de informação hospitalar nos 
últimos anos e contribuído sobremaneira para a melhoria da 
gestão e dos serviços hospitalares. Esse tipo de sinalização tem 
sido usado em hospitais de Pequim para orientação de rota, 
horários dos profissionais de saúde, detalhamento de despesas 
médicas, etc. Bonfanti et al. (2017) citam sites, dispositivos 
móveis, smartphones e aplicativos para download como elementos 
que podem ajudar as pessoas a encontrarem os serviços dispo-
níveis em determinada organização.

Há, inclusive, experiências exitosas envolvendo sinali-
zação digital. Taher e Cheverst (2011), por exemplo, analisaram 
as preferências de usuários da Universidade de Lancaster, 
no Reino Unido, em um protótipo de sistema de navegação 
interna chamado Hermes2, composto por um quiosque com 
tela digital, displays digitais fixos ao longo do percurso, 
telefone celular e conteúdo de navegação digital (mapas 2D, 
visualizações de trilhas 3D em primeira pessoa e setas gráficas 
direcionais) (Figura 10 a 12).
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Figura 10 – Quiosque com tela digital.
Fonte: Taher e Cheverst (2011).

Figura 11 – Displays digitais fixos ao longo do percurso.
Fonte: Taher e Cheverst (2011).
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Figura 12 – Conteúdo de navegação digital.
Fonte: Taher e Cheverst (2011).

A pesquisa constatou que a sinalização digital em sistemas 
de exibição fixa pode auxiliar o usuário que está fazendo uso 
de celular como fonte adicional de conteúdo de navegação. 
A sinalização digital, acrescentam os autores, também pode 
ajudar aqueles usuários que apresentam dificuldade de usar 
o telefone celular.

Por sua vez, Fellner, Huang e Gartner (2017) propuseram 
um método baseado em categorias – o Modelo de Navegação 
de Referência Interior – para gerar rotas baseadas em pontos 
de referência, facilitando o encaminhamento das pessoas 
em ambientes internos desconhecidos. Segundo os autores, 
o modelo, em vez de confiar em aspectos visuais, semânticos e 
estruturais (por exemplo, cor e aparência), recorre a caracte-
rísticas espaciais individuais, como corredor, escada e elevador. 

O Modelo de Navegação de Referência Interior proposto, 
que consiste em identificação, seleção e integração de pontos 
de referência, foi aplicado no campus da Universidade de 
Economia e Negócios de Viena (WU Campus), na Áustria.  
O “WU GIS”, disponível como um aplicativo de mapa online, foi 
desenvolvido para facilitar a orientação no campus. Por ele, 
os usuários podiam procurar quartos, departamentos e outras 
instalações. O aplicativo conta com uma base de dados espacial 
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interna, que armazena o modelo de dados geométricos do 
campus. A maioria dos dados é extraída do AutoCAD, software 
de computador que permite, por exemplo, a construção de 
plantas baixas de espaços internos.

O estudo de caso com três rotas de amostra mostrou que o 
Modelo de Navegação de Referência Interior é viável na geração 
de instruções de rota baseadas em pontos de referência para 
navegação interior. Os resultados da avaliação também indi-
caram que, em comparação com as instruções de rota baseadas 
em métricas (ex: dobre à direito depois de 7m), as instruções 
baseadas em marcos visuais (ex: dobre à direita depois da sala 
D4) podem ajudar de forma mais efetiva um usuário a, por 
exemplo, mudar de direção ou confiar que esteja no caminho 
certo. Esses aspectos podem melhorar as experiências de 
navegação dos usuários e ajudá-los a encontrar seus destinos 
de forma muito mais fácil em ambientes internos.

Ainda de acordo com Fellner, Huang e Gartner (2017), 
técnicas diferentes podem ser usadas para comunicar 
informações de rota/navegação (direções) em sistemas de 
navegação internos, como mapas, instruções verbais, 3D, 
realidade aumentada e háptica.

Já Galea, Xie e Lawrence (2014) sugerem o uso de um 
Sistema de Sinalização Dinâmica (DSS, em inglês), “que 
incorpora componente de sinalização iluminada, piscando 
e executando o design de sinalização padrão atual” (GALEA; 
XIE; LAWRENCE, 2014, p. 1.141), em substituição à sinalização 
de emergência estática convencional. Conforme os autores, 
o DSS (Figura 13) é detectado mais facilmente pelo usuário em 
situações de emergência, como incêndio, ajudando as pessoas a 
tomarem uma decisão de forma mais rápida. Destacam, ainda, 
que o DSS pode indicar quais rotas não devem ser seguidas.
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Figura 13 – Sistema de Sinalização Dinâmica.
Fonte: Galea, Xie e Lawrence (2014).

3.7 Metodologias de projeto de sinalização 

A revisão de literatura também permitiu identificar e 
descrever, de forma sucinta, as metodologias de projeto de 
sinalização reconhecidas nacional e internacionalmente, 
organizadas abaixo em ordem cronológica:

John Follis e Dave Hammer (1979): uma das primeiras 
tentativas de sistematizar o projeto de sinalização, o método 
proposto por Follis e Hammer (1979) possui quatro etapas: plane-
jamento, projeto, documentação e supervisão (da produção). 
Apresenta metodologia própria ao estabelecer quais são e como 
devem ser seguidas as quatro etapas do projeto, destacando a 
flexibilidade entre elas e a possibilidade de feedback. Entretanto, 
não emprega manual de sinalização nem protótipos. Envolve 
o usuário, mesmo que de forma superficial.

Peer Mollerup (2005): extremamente extensa e até certo 
ponto bem complexa (10 etapas), a proposta de Mollerup (2005), 
a exemplo do processo de projeto de Follis e Hammer (1979), tem 
metodologia estruturada, presença de feedback e participação 
do usuário, a qual permanece bastante superficial. Por um lado, 
não é tão flexível como a proposta anterior, já que a possibilidade 
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de retorno a fases anteriores é limitada a algumas etapas. Por 
outro lado, prevê manual do sistema de sinalização e protótipos.

Andreas Uebele (2007): também dividida em extensas 
10 fases, a metodologia de Uebele (2007) trata de sinalização 
de uma forma bem abrangente, desde a concepção gráfica até 
os detalhes de produção (contrato; obtenção de informações; 
projeto preliminar; projeto; desenho, plano de trabalho e 
protótipos; especificações e orçamentos; propostas e contratos; 
entrega das especificações; supervisão da implantação; 
e conclusão). As avaliações não são feitas apenas pelo cliente, 
mas pelos usuários e pelo arquiteto responsável pelo projeto.

Uebele (2007) se difere de Mollerup (2005), que se detém 
às fases iniciais (de planejamento), por focar nas etapas finais, 
como execução e avaliação. Esta terceira proposta metodológica 
conta com uma memória de projeto, similar a um manual de 
sinalização, e uso de mock-ups (reprodução de um conceito 
próximo da realidade, em tamanho real ou escala, que não tem 
a necessidade de reproduzir as funções da peça) e protótipos 
em várias etapas.

Chris Calori (2007): apresenta um dos métodos mais 
detalhados entre todos os analisados. A metodologia de Calori 
(2007) é composta pelos grupos pré-design, design e pós-design 
divididos em etapas (levantamento e análise de dados, desenho 
esquemático, desenvolvimento, documentação, contratação 
de fornecedores, fabricação, instalação e acompanhamento e 
avaliação pós-instalação). A autora argumenta que a proposta 
tem caráter bastante educativo para que o cliente entenda 
que o projeto de sinalização tem um processo evolutivo a ser 
seguido que, inclusive, pode levar meses e até mesmo anos para 
ser concluído. Diferentemente dos métodos de Mollerup (2005) 
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e Uebelle (2007), a proposta de Calori (2007) faz as partes visual 
e física do projeto “conversarem”.

Edo Smitshuijzen (2007): a metodologia de Smitshuijzen 
(2007) leva em consideração os mesmos princípios aplicados 
aos projetos de wayfinding. Nessa perspectiva, o autor entende 
que um projeto de sinalização deve contribuir para melhorar 
a orientação e o direcionamento dos usuários no ambiente. 
É composta por seis fases: planejamento, criação e desenho 
do sistema de sinalização, design visual, documentação e 
contratação de fornecedores, supervisão e avaliação e, por fim, 
elaboração do manual.

Joan Costa (2007): na segunda edição do livro Sinalética 
(a primeira é de 1989), Costa (2007) apresenta a história da 
sinalização, usando um rico vocabulário relacionado ao tema 
e uma metodologia própria. O autor defende que cada projeto de 
sinalização é único em função das muitas variáveis. Ele divide 
seu método em seis etapas: coleta de informações, concepção do 
sistema, sistema de sinais ou código base, design gráfico, fichas 
técnicas para produção e supervisão e, finalmente, implemen-
tação. De acordo com o autor, o método é necessariamente 
composto por dois procedimentos (intelectual e operacional) 
com vistas a um resultado previamente estabelecido com a 
máxima precisão. A metodologia prevê manual do sistema de 
sinalização, apesar de ressalvas, e protótipos na última fase.

Norberto Chamma e Pedro Pastorelo (2007): esta metodo-
logia traz a discussão da sinalização para o contexto brasileiro. 
Faz link com o método de Follis e Hammer (1979) pela relação 
próxima com a Arquitetura. Para os autores, cada projeto de 
sinalização tem uma questão central merecedora de atenção, 
atuando como complemento à proposta arquitetônica. Nesse 
contexto, o método de Chamma e Pastorelo (2007) é composto 
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por oito fases: proposta; pesquisa; conceito; estudos prelimi-
nares; anteprojeto; protótipos e revisão; projetos executivos; 
e concorrência e supervisão.

David Gibson (2009): foca em projetos de sinalização para 
ambientes públicos, ou seja, com circulação de pessoas, inclu-
sive aqueles ligados à iniciativa privada. O método de Gibson 
(2009) defende a necessidade de envolvimento do público a ser 
impactado pelo projeto de sinalização. O projetista, nessa pers-
pectiva, apresenta-se como uma espécie de facilitador entre os 
diversos públicos e as diferentes etapas do projeto. O autor divide 
o processo de design em planejamento, design e implementação. 
Essas etapas são subdivididas em: pesquisa e análise; estratégia; 
programação; desenho esquemático; desenvolvimento; docu-
mentação e fabricação; suporte à orientação; e execução.

D’Agostini (2017): com base na troca de experiências com 
diferentes escritórios de design, nas contribuições de diversos 
autores especializados no tema e em vivências próprias, 
D’Agostini (2017) apresenta, também no contexto brasileiro, 
uma proposta metodológica para projetos de sinalização. 
Segundo o autor, as etapas a serem seguidas são: planejamento, 
projeto, fabricação, implantação, verificação e documentação. 



Figura 14 – Metodologia proposta por D’Agostini.
Fonte: D’Agostini (2017).
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As metodologias aqui descritas podem contribuir para o 
desenvolvimento de projetos de sinalização em hospitais, como 
o Walter Cantídio.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo, entendeu-se que a sinalização pode 
contribuir para a qualidade da permanência de usuários e 
profissionais de saúde em unidades complexas como o Hospital 
Universitário Walter Cantídio. Especificamente para a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, o estabelecimento de um 
sistema de sinalização único pode ajudar a fortalecer a estatal 
e a padronizar os hospitais em rede.

A revisão também ajudou a observar que a sinalização vai 
muito além da colocação de placas em portas e paredes. Propor 
um sistema de sinalização hospitalar é estudar, desenvolver 
e aplicar sinais que orientem as pessoas a chegarem a seus 
destinos seguindo um trajeto mais rápido, confortável e seguro. 
Isso tem relação direta com a gestão das informações que devem 
compor as mensagens dos sinais.

Viu-se também que a participação do usuário na avaliação 
do sistema de sinalização pode contribuir para a entrega de 
um produto mais adaptado às necessidades reais dos públicos 
de interesse, como profissionais de saúde e pacientes. Há, 
inclusive, a defesa da realização de testes com as pessoas para 
verificar os níveis de entendimento da sinalização. Entretanto, 
ainda não há um consenso sobre o momento mais adequado 
para inserção do usuário nesse processo. No caso do HUWC, 
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defende-se a participação do usuário nas fases avaliativas do 
projeto, como na análise de protótipo ou mock-up.

Outro ponto de atenção é a acessibilidade. Nem todos os 
projetos de sinalização hoje desenvolvidos apresentam soluções 
acessíveis a idosos e a pessoas com deficiência, apesar das exigên-
cias legais e sociais e da tendência mundial de envelhecimento 
da população. Quando existem, as adaptações tendem a enxergar 
apenas o deficiente físico que faz uso de cadeira de rodas.

A situação se torna ainda mais complexa num contexto 
de emergência. Usuários com ou sem deficiência podem ter 
sua vida colocada em risco se não tiverem à disposição uma 
sinalização adequada em situações de emergência, como num 
incêndio. Se bem aplicado e compreendido, um sistema de 
sinalização pode ajudar as pessoas a encontrarem rotas de fuga 
e a deixarem o local em segurança.

A literatura apresentou, ainda, uma série de estratégias 
para melhorar a sinalização no ambiente hospitalar, como o uso 
de símbolos gráficos, a exemplo dos pictogramas, para superar 
barreiras de comunicação. Estas podem ser evitadas, por exemplo, 
em uma Copa do Mundo de Futebol, em que os hospitais do país-
-sede tendem a receber pacientes de diversas nacionalidades.

Símbolos gráficos também podem ajudar a traduzir a 
linguagem tecnicista, muitas vezes usada pelos profissionais 
na condução de um atendimento de saúde. Uso de faixas colo-
ridas no piso, sinais direcionais, pontos de referência, mapas, 
identificação de setores com sistemas alfanuméricos próprios, 
sinalização de áreas externas, entre outros, também aparecem 
como boas estratégias indicadas pela literatura.

Como inovação, os estudos sugerem a inclusão de 
tecnologia nos sistemas de sinalização. Desenvolvimento 
de sinalização com o apoio de TVs e telas sensíveis ao toque 
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podem auxiliar bastante o usuário na orientação e no direcio-
namento em complexos de saúde como o HUWC, assim como 
aplicativos para telefones móveis, mapas em 3D e recursos 
de realidade aumentada.

Por fim, sobre as metodologias de desenvolvimento de 
sistemas de sinalização identificadas neste artigo de revisão, 
viu-se que, no geral, contam com três etapas fundamentais: 
planejamento, desenvolvimento e execução. Os métodos aqui 
expostos vão ajudar a construir a proposta mais adequada ao 
projeto de sinalização do Hospital Universitário Walter Cantídio. 
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RESUMO

Como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
podem auxiliar na promoção da saúde pública? Partindo dessa 
reflexão, os autores traçam um panorama das ações de comuni-
cação realizadas nos 40 hospitais universitários federais (HUFs) 
administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) e propõem um produto que possa otimizar o fluxo de 
comunicação com os diversos públicos, ampliando o alcance das 
informações sobre os serviços e programas de saúde. A proposta 
é um aplicativo agregador e distribuidor de conteúdo informa-
tivo via dispositivos móveis online, chamado WEBserh. Parte da 
necessidade de fortalecer as estratégias de comunicação organi-
zacional em rede, atendendo à legislação vigente, que assegura 
a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços 
de saúde e à sua utilização pelo usuário, além de disseminar 
informações aos profissionais de saúde destes estabelecimentos. 
A metodologia desse estudo consta de pesquisa bibliográfica 
e entrevistas que endossam a insuficiência dos atuais canais de 
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comunicação para este fim e o crescimento das TICs na saúde. 
Como resultado, espera-se melhorar a integração das informa-
ções destes HUFs entre si, com seus colaboradores, usuários e 
demais interessados. O WEBserh visa ainda diminuir a sensação 
de tempo de espera do paciente nos hospitais e promover a 
educação em saúde, contribuindo na prevenção e no tratamento 
de doenças. Aos profissionais dos hospitais, o WEBserh repre-
sentará um novo canal de acesso às informações e diretrizes 
corporativas, disseminando e alinhando conhecimentos sobre 
gestão, capacitação e assistência de forma ágil e capilarizada. 

Palavras-chave: Ebserh. SUS. Comunicação. Gestão da 
Informação em Saúde. TICs.
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1 INTRODUÇÃO 

Retrabalho, esforços desalinhados, desperdício finan-
ceiro, eventos adversos que levam a internações prolongadas, 
sequelas e até óbitos – esses são alguns dos resultados que 
podem ter uma fonte em comum: a comunicação hospitalar 
ineficiente. Os serviços de saúde são organizações que carecem 
de um planejamento complexo de comunicação. A começar pela 
diversidade de seus públicos internos (profissionais assistenciais 
e administrativos de diferentes níveis de formação, vínculos e 
categorias) e externos (pacientes, acompanhantes, visitantes, 
imprensa...), pois demandam ações personalizadas, adaptando 
a linguagem, os canais, a frequência e a profundidade da mesma 
mensagem para garantir as respostas necessárias de compre-
ensão e reação de cada um deles.

Segundo Quadros Borges (2014), a gestão da informação 
em saúde pública é um instrumento da tomada de decisão 
que permite a elaboração de medidas capazes de atender de 
forma adequada as demandas por serviços de saúde. Ademais, 
proporciona ampliação de possibilidades na elaboração de 
estratégias, além de atenuar ou eliminar a ineficiência do SUS, 
desde que combinados aspectos estratégicos e tecnológicos de 
informação, de maneira a organizar e disponibilizar o conhe-
cimento. O autor destaca ainda que, para que esta gestão seja 
eficaz, é necessário um conjunto de políticas coerentes que 
viabilizem o fornecimento de informações relevantes, com 
qualidade precisa, transmitida para o local certo, no tempo 
correto, com um custo apropriado e com facilidades de acesso 
por parte dos utilizadores autorizados.

Para Cardoso (2006), a comunicação organizacional, 
em seu sentido mais amplo, seja em instituições públicas 
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ou privadas, de saúde ou não, integra as partes (gestores, 
colaboradores, equipes, clientes...), possibilita que as ativi-
dades estejam coordenadas e o conjunto consiga cumprir seus 
objetivos institucionais. Para tanto, precisa ser entendida 
integralmente, como elemento transversal das ações, perma-
nentemente construindo a cultura e identidade organizacionais. 
Kellner (2011) defende que a comunicação é mediada por esta 
cultura; é um modo pelo qual a cultura é disseminada, realizada 
e efetivada. Assim, “não há comunicação sem cultura e não 
há cultura sem comunicação”. Marchiori (2010), por sua vez, 
reforça esta indissociabilidade entre cultura e comunicação 
organizacionais, pois, segundo a autora, ambas contribuem 
para definir reputação, imagem e identidade organizacional 
a partir de um processo constante de difusão de informações. 

Robbins afirma que se destacam na comunicação orga-
nizacional quatro funções básicas: controlar o comportamento 
das pessoas, considerando as hierarquias e orientações formais 
a serem seguidas; motivar, esclarecendo para o trabalhador 
o que fazer para melhorar o resultado alcançado; facilitar a 
expressão emocional, sendo, para muitos profissionais, fonte de 
interação social; e informar, facilitando a tomada de decisões, 
pois permite identificar e avaliar as alternativas.

Para além da transmissão de informações, a comunicação 
organizacional nos serviços de saúde contribui para o melhor 
envolvimento dos colaboradores, o fortalecimento da cultura 
de segurança do paciente, a gestão mais responsável e o apri-
moramento contínuo da qualidade da assistência.

Este estudo parte, nesse contexto, da inquietação da 
autora com falhas identificadas no processo de comunicação 
em uma unidade hospitalar de Fortaleza, a Maternidade-Escola 
Assis Chateaubriand (MEAC), que, juntamente com outros 
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39 hospitais universitários federais (HUFs), é gerenciada pela 
Empresa Brasileiras de Serviços Hospitalares (Ebserh). Como 
chefe da Unidade de Comunicação Social dessa maternidade, 
foi possível diagnosticar barreiras no fluxo de mensagens 
relevantes entre gestores e equipes, profissionais e pacientes, 
instituição e sociedade.

Como rede, a Ebserh dispõe de ainda escassos canais de 
comunicação que estejam integrados entre si para interagir 
com seus públicos de forma coesa e com identidade própria. 
Fundamentando-se nos nós críticos e macroproblemas rela-
cionados à comunicação identificados nos Planos Diretores 
Estratégicos (PDEs) do hospital para os períodos 2016-2017 
e 2018-2020, a autora sugere uma solução tecnológica de comu-
nicação para a filial que possa ser adaptada e replicada em todas 
as demais unidades hospitalares administradas pela Ebserh.

Este estudo tem, portanto, como pergunta norteadora: 
como a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pode 
contribuir para o relacionamento dos hospitais universitários 
federais (HUFs) com seus públicos estratégicos? Parte-se, 
a princípio, da acessibilidade e usabilidade da internet nos 
dispositivos móveis e da expansão de seu consumo por pessoas 
de todos os níveis de formação, idade e gênero.

2 METODOLOGIA

Além da bibliografia clássica nas temáticas de “comu-
nicação organizacional”, “cultura organizacional” e “redes”, 
da qual extraiu algumas referências a serem citadas neste 
capítulo, foi pesquisada a legislação pertinente (tanto leis 
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– como a Lei de Acesso à Informação –, quanto políticas – a 
exemplo da Política de Comunicação Institucional da Ebserh – 
e normativas, como os Planos Diretores Estratégicos da Ebserh). 
A coordenadora nacional de Comunicação da Ebserh, Natália 
Tavares, também foi consultada por meio de entrevista enviada 
e respondida por e-mail.

A autora realizou ainda revisão sistemática de literatura 
nas bases de dados Lilacs, Scielo, Google Acadêmico, Medline, 
Capes Periódicos e Redalyc, utilizando a associação dos termos 
“Comunicação”, “Saúde Pública”, “Tecnologia da Informação 
e Comunicação”, “Sistema Único de Saúde” e “Gestão da 
Informação”. Para haver um encontro de artigos que versassem 
sobre a mesma temática, concentrou-se a busca nas palavras-
-chave: “Comunicação”, “Sistema Único de Saúde” e “Gestão” 
na fase 1 da pesquisa – identificação.

Devido a ser esta uma abordagem ainda muito recente 
nos serviços de saúde, optou-se por concentrar a revisão 
bibliográfica em artigos publicados nos últimos 5 anos (2013 
a 2017). Vale ressaltar que, no ato de redação deste capítulo, 
a pesquisa ainda está em andamento, o que pode acarretar em 
alguns ajustes metodológicos na sequência.

3 PAPEL DA COMUNICAÇÃO NA REDE EBSERH

Criada em 2011, pela Lei nº 12.550, a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) é uma empresa pública vinculada 
ao Ministério da Educação (MEC). Ela faz parte de um conjunto 
de ações do Governo Federal que visam à recuperação dos HUFs, 
sendo, até o presente momento, a administradora de 40 destes 
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hospitais, nas cinco regiões do país, por meio de contrato de 
gestão assinado com as universidades. Seu objetivo é, portanto, 
modernizar a gestão dos hospitais universitários federais, 
preservando e reforçando o papel estratégico desempenhado 
por essas unidades de centros de formação de profissionais na 
área da saúde e de prestação de assistência à saúde da popu-
lação integralmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
conforme consta no site oficial da empresa.

A Ebserh tem como missão “aprimorar a gestão dos 
Hospitais Universitários Federais e congêneres, prestar atenção 
à saúde de excelência e fornecer um cenário de prática adequado 
ao ensino e pesquisa para docentes e discentes” e sua visão é 
“ser referência na gestão de Hospitais Universitários Federais”.

Ciente do papel estratégico da comunicação em uma 
instituição de tal envergadura, a equipe de planejamento da 
Ebserh previu no organograma da estatal a existência de uma 
Coordenadoria de Comunicação Social como parte da Diretoria 
da Vice-Presidência do órgão. Esse núcleo, lotado na sede, em 
Brasília, é o responsável pelo gerenciamento das ações de comu-
nicação de toda a rede, composta por mais de 60 profissionais 
de comunicação (entre concursados da Ebserh, cedidos das 
universidades federais e terceirizados), em sua maioria com 
formação em Jornalismo e Relações Públicas, trabalhando em 
34 das 40 filiais da Ebserh. Ao seu lado, publicitários, fotógrafos 
e assistentes administrativos têm dado corpo às equipes.

Sem pressa, mas sem pausa, a Coordenadoria tem conse-
guido estruturar formalmente as Unidades de Comunicação 
Social (UCSs) nos hospitais da rede, fazendo constar em seus 
organogramas chefias designadas e buscando viabilizar a 
estrutura adequada de pessoal e tecnologia. O subdimensio-
namento das equipes, entretanto, não deixa de refletir nas 
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lacunas de comunicação percebidas em processos importantes 
dos hospitais. O desenvolvimento de ferramentas que otimi-
zassem o trabalho das pessoas, deixando para elas mais as 
tarefas estratégicas que as operacionais, traria, portanto, uma 
contribuição magistral para os resultados alcançados pelas 
equipes de comunicação.

As atividades de comunicação social da rede Ebserh, 
definidas na Política de Comunicação Institucional da empresa, 
englobam: assessoria de imprensa, audiovisual, comunicação 
digital (tendo a produção de conteúdo digital para divulgação 
como uma de suas funções determinadas), comunicação 
interna, publicidade e relações públicas.

Dentre as diretrizes gerais definidas nessa política, 
a serem obedecidas pelas ações de comunicação, algumas 
merecem destaque no que se refere à proposta desta pesquisa. 
A saber: Contribuir para o fortalecimento da imagem insti-
tucional perante a sociedade (II); divulgar iniciativas, ações 
e serviços à disposição do cidadão de forma sistemática, em 
linguagem acessível e didática (III); oferecer amplo conheci-
mento à sociedade sobre a atuação estratégica da Ebserh na 
gestão, qualificação e oferta dos serviços de saúde à população 
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (IV); disseminar 
informações sobre os serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e 
à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no 
campo da saúde pública, em consonância com as diretrizes do 
Poder Executivo (V); utilizar instrumentos variados de divul-
gação para atingir os diversos setores da sociedade, adequando 
a linguagem às especificidades de cada público e de cada meio 
(VI); e divulgar ações vinculadas ao exercício das funções 
institucionais da Ebserh (VIII).
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Os canais oficiais de comunicação da Ebserh atualmente 
são o portal www.Ebserh.gov.br, os sites institucionais de cada 
hospital (sendo 32 deles já no padrão instituído pela empresa),  
as intranets individuais, os informativos internos institucionais, 
algumas publicações externas institucionais, como as revistas 
da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand e do Hospital 
Universitário Walter Cantídio e o jornal do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, além de perfis 
nas redes sociais Facebook e Instagram, gerenciados pela sede  
e pelas UCS das filiais. Ademais, em abril de 2018, a Ebserh lançou 
um aplicativo para dispositivos móveis com informações básicas 
sobre os hospitais e replicação das notícias do site nacional.

No processo de Gestão de Conteúdo descrito na referida 
política, consta a proposição de conteúdos e canais prioritá-
rios para veiculação interna e externa. De fato, a ampliação 
de canais externos de comunicação, para que a empresa e 
suas atribuições sejam mais conhecidas do cidadão, de forma 
a garantir a visibilidade dos resultados institucionais, é, vale 
ressaltar, o sexto objetivo estratégico dos processos de comu-
nicação definidos na Política de Comunicação Social da Ebserh. 
O quinto objetivo – divulgar ações, dados estatísticos e projetos 
em prol da sociedade, seus resultados e temas finalísticos ao 
público externo, como forma de mostrar à sociedade o papel e a 
importância da Ebserh – também aponta para a conveniência da 
criação de um novo canal de comunicação que escoe de forma 
dirigida e segmentada as informações de interesse estratégico 
da empresa a seus públicos.

Já para o público interno, a política estabelece a necessi-
dade de criar e manter uma comunicação dinâmica e educativa 
com o colaborador, capaz de motivá-lo e comprometê-lo com 
os objetivos estratégicos da estatal; sensibilizar os empregados 
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para os temas de interesse da Ebserh e filiais, visando consolidar 
a percepção interna da marca da empresa; e propor soluções 
para as áreas sensíveis em que a comunicação possa mitigar 
possíveis impactos da ação institucional, entre outros.

Hoje, a Ebserh conta com uma Intranet nacional, admi-
nistrada pela sede. Segundo Natália Tavares, coordenadora 
nacional de Comunicação Social da Ebserh, a sede não faz 
controle de intranets locais.  A coordenadora reconhece que 
faz-se necessária uma melhoria na comunicação interna. 

A Intranet atual não atende perfeitamente todas as neces-

sidades dos hospitais. Um dos objetivos para o próximo ano 

(2018) é melhorar esta ferramenta, oferecendo mais funcio-

nalidades voltadas aos hospitais, 

explicou, em entrevista concedida em novembro de 2017.
Neste ano, foi possível implementar diversas melhorias 

na área de Comunicação da Ebserh, tanto na sede da empresa 
quanto nos hospitais filiados. A coordenadora destaca a reali-
zação do I Encontro de Comunicadores da Rede, em agosto de 
2017, que possibilitou a troca de experiências, capacitações 
e o início da construção da nova Política de Comunicação. 
Também foram estabelecidos fluxos em três áreas: atendimento 
à imprensa, produção de conteúdo e publicidade/eventos. Entre 
outros projetos que já têm resultados sólidos, Natália cita o 
“Minha História com a Rede Ebserh”, que conta histórias de 
pacientes atendidos nos hospitais filiados e o novo canal de 
vídeos, “Rede Ebserh TV”. “A sede ainda passou por definições 
que hoje resultam em maior apoio aos hospitais na realização 
de eventos, produção de conteúdo, atendimento à imprensa e de 
artes publicitárias, para citar alguns”, completa a coordenadora 



A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NA 
REDE EBSERH E O PAPEL DO WEBSERH

Bruno Gomes de Araújo 
Danielle Campos de Aguiar 431

de Comunicação da estatal. As equipes de comunicação produ-
ziram 3.541 notícias para os sites dos hospitais em 2017. 

Perguntada sobre quais os principais desafios atual-
mente enfrentados que dificultam a comunicação eficiente nos 
hospitais, Natália Tavares elencou três pilares: a falta de pessoal 
suficiente, mesmo com avanços em algumas unidades; a falta de 
estrutura, incluindo equipamentos e estrutura física, em alguns 
casos; e a verba orçamentária para execução dos projetos, algo 
que tem sido discutido internamente para 2018. Como principais 
metas para curto e médio prazos, ela apontou a estruturação da 
Comunicação Social dos hospitais da rede, o aumento do trabalho 
em rede para potencializar os ganhos de comunicação em níveis 
regional e nacional, a melhoria da comunicação interna e a ajuda 
na troca de experiências entre os hospitais e a sede, visando 
a espalhar e a divulgar as boas práticas na rede.

Em sua obra “A Sociedade em Rede”, Castells (2003) 
defende que rede é uma nova morfologia social de nossas socie-
dades e que a difusão lógica delas modifica de forma substancial 
a operação e os resultados derivados dos processos produtivos 
e da experiência de poder e cultura, necessitando, para tanto, 
de dois elementos fundamentais: conectividade e coerência. 
Definindo-se como rede, a Ebserh precisa, portanto, criar 
identidade e metodologia de controle que assim a caracterizem. 

Segundo Fialho (2005), as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) possibilitam que as organizações integrem 
sistemas, processos e serviços e estruturem redes de relacio-
namento, independentemente da localização espacial de cada 
uma. Para os hospitais em rede, portanto, adotar ferramentas 
de TICs é condição básica para que explorem o potencial 
deste formato organizacional e potencializem sua natureza 



A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NA 
REDE EBSERH E O PAPEL DO WEBSERH

Bruno Gomes de Araújo 
Danielle Campos de Aguiar 432

cooperativa, assim como possam desenvolver a aprendizagem, 
a geração e a difusão de conhecimentos.

4 WEBserh

Quadros Borges (2014) afirma que 

o SUS demonstra grande fragilidade na gestão do uso da 

informação e uma carência organizacional cada vez maior de 

informações para o atendimento de suas demandas a partir 

de um intervalo de tempo cada vez mais restrito. 

Ressalte-se ainda que a divulgação de informações 
quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo 
usuário é o VI princípio que norteia as ações e os serviços do 
Sistema Único de Saúde, estabelecido no II Capítulo da Lei Nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990.

Com o objetivo de disseminar informações relevantes 
sobre as ações e serviços do SUS junto aos seus públicos estra-
tégicos, a autora propõe o desenvolvimento de um sistema 
chamado InformaSUS. Trata-se de uma ferramenta de triagem 
e distribuição automática de conteúdo informativo sobre os 
programas e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) acessíveis 
aos colaboradores, pacientes, visitantes e acompanhantes de 
pacientes por meio de um aplicativo gratuito, que pode ser 
baixado em qualquer dispositivo com uso de internet (smar-
tphone, tablet, notebook, entre outros), nos sistemas operacionais 
iOS e Android. Além disso, possuirá um módulo inteligente que 
disponibilizará dados importantes sobre o uso da informação, 
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essenciais para os gestores, adaptando melhor o conteúdo que 
chega até eles, servindo também para identificação de processos 
ineficientes na comunicação hospitalar. 

Seu desenvolvimento dar-se-á por módulos, sendo o 
primeiro deles o WEBserh, voltado para a rede de hospitais da 
Ebserh, como produto deste Mestrado Profissional em Gestão 
e Inovação em Saúde (MPGIS), da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). No WEBserh, serão disponibilizados 
conteúdos da sede e das filiais da rede Ebserh, com ênfase 
nos serviços e capacitações do SUS, além de normativas 
administrativas.

O software considerará cinco fatores apontados por 
Hiltunen (2002) como classificadores da experiência do usuário 
móvel, da forma descrita nesta figura constante no artigo de 
Arnold Schmitt e Triska (2014): 

Figura 1 – Componentes da experiência do usuário móvel.
Fonte: Hiltunen (2002).

Entende-se utilidade como trazer algum benefício para 
o usuário, agregando valor com seu uso. Cabe ressaltar que 
usabilidade refere-se à praticidade do manejo, envolvendo que 
a relação entre o usuário e o sistema interativo tenha eficácia, 
eficiência e traga satisfação. Além disso, o sistema precisa 
estar sempre online e funcionar corretamente (disponibili-
dade), além de ter um visual funcional, agradável e atraente 
(estética). Por último, e não menos importante, precisa passar 
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credibilidade e segurança ao usuário na sua operação, resultado 
de um processo off-line bem desenvolvido. 

Ainda com base na análise de Schmitt e Triska, ao 
citar Safran (2013), serão observados os 7 Vs que constituem 
o big data na área da saúde. São eles: volume (quantidade de 
dados); variedade (tipos/fontes de dados); velocidade (rapidez 
na criação do conteúdo); valor (relevância do cruzamento de 
grande quantidade de dados); visualização (como ver o que 
os dados dizem); vitalidade (dados gerados por pessoas vão 
predominar sobre todas as outras fontes de dados em saúde?) 
e veracidade (confiabilidade nos dados). Ressalte-se, entretanto, 
que o conteúdo do WEBserh será composto, majoritariamente, 
por informações de interesse do receptor de acordo com seu 
perfil, ou seja, dados que já foram trabalhados em análises 
e digeridos para apresentação aos seus usuários de forma 
inteligível e palatável.

O público será dividido entre colaborador (empregado 
Ebserh, servidor público do Regime Jurídico Único, estudante 
de graduação ou pós-graduação dos hospitais, prestador de 
serviço terceirizado, entre outros) e cliente do SUS (paciente, 
acompanhante e visitante).
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A partir desta definição de público, serão direcionados 
conteúdos locais e nacionais de seu interesse, a serem dispa-
rados diretamente para seus dispositivos eletrônicos que 
tenham o aplicativo instalado. O sistema ainda tem um controle 
das informações que foram recebidas, o que permite saber se 
foram lidas ou não pelo usuário. 

As notificações poderão ser classificadas pelo usuário 
como de 1 a 5 estrelas, de acordo com seu nível de interesse 
na informação recebida. Além disso, ele terá a opção de 
compartilhá-la nas redes sociais. Esse feedback formará um 
banco de dados de grande valia para a análise das estratégias 
de comunicação e redefiniçao das ações das UCSs, de modo a 
trazer maior eficácia nos objetivos institucionais.

1. Para os colaboradores, o conteúdo será informativo, 
composto por notícias factuais e outras informações também 
relevantes que tenham ou não data específica. Tudo isto 
categorizado por:

1.1 Tipo. A saber: 
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• Informações de cunho administrativo ou assistencial (por 
exemplo: campanha de vacinação, publicação de novo proto-
colo, fluxo, procedimento operacional padrão – POP –, prazos 
para entrega de documentação para Banco de Talentos, 
Programa de Gestão por Desempenho de Competências – 
GDC – atestado, normas de segurança do paciente, normas 
de Gestão de Pessoas e requerimento de férias).

• Informações relacionadas à educação (por exemplo: agenda 
de cursos de capacitação em práticas assistenciais, sessões 
clínicas, lançamentos de publicações e aberturas de editais 
para pesquisas).

1.2 Área de interesse. A saber:

• O colaborador do HU definirá as áreas profissionais das 
quais lhe interessa receber informações (por exemplo: 
Medicina, Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Serviço Social, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional).
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2. Para os clientes do SUS, o conteúdo será categorizado por:

2.1 Tipo. A saber:

• Serviços prestados no hospital onde o paciente/acom-
panhante/visitante está registrado (por exemplo: linhas 
de cuidado, horários e outras normas para acompanhantes 
ou visitantes, fluxo de encaminhamento para atendimento, 
horários de atendimento ambulatorial, funcionamento da 
Emergência e normas de segurança do paciente).

• Pesquisas clínicas e acadêmicas desenvolvidas no hospital-
-base (onde o usuário é atendido) e nas demais filiais da Ebserh, 
tanto em andamento - que precisem recrutar sujeitos -, 
 quanto as concluídas.

O aplicativo funcionará como um agregador de conteúdo 
de programas e de sites, especialmente da Ebserh (portal e 
intranet nacionais e sites e intranets dos hospitais filiados), 
do Ministério da Saúde (MS), do Ministério da Educação (MEC) 
e das universidades federais onde os hospitais funcionam. 
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O conteúdo disponibilizado neste aplicativo virá de duas 
fontes: 

3.1 RSS (Really Site Syndication) através de acordos de uso. 
A princípio, serão incorporados notícias e arquivos de 
mídia do portal Ebserh (www.ebserh.gov.br), dos sites dos 
hospitais universitários federais filiados à empresa, do site 
do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br) e do site do 
Ministério da Educação (www.mec.gov.br). Para os colabo-
radores, também será disponibilizado conteúdo advindo das 
intranets da Ebserh e dos hospitais mencionados.

3.2 Inclusão direta na central de conteúdo do WEBserh, que 
poderá ser feita exclusivamente por pessoal autorizado 
(profissionais da Coordenadoria de Comunicação Social da 
sede da Ebserh e das Unidades de Comunicação Social dos 
hospitais filiados), a exemplo das permissões e do fluxo já 
vigentes para inclusão de conteúdo nos sites e intranets 
dos hospitais e da sede. Neste caso, as informações que 
devem ser disponibilizadas apenas para os colaboradores/
usuários do hospital são de responsabilidade do profissional 
de comunicação que as insere e serão disponibilizadas sem 
necessidade de autorização superior, respeitando a auto-
nomia que já lhe é dada para gestão dos conteúdos do site do 
seu hospital. Se o profissional da UCS quiser disponibilizar 
a informação nacionalmente, elas serão submetidas à 
aprovação de gestor de comunicação da sede da Ebserh, em 
Brasília, tal e qual já acontece para divulgações no portal e 
intranet nacionais da empresa.

http://www.ebserh.gov.br
http://www.saude.gov.br
http://www.mec.gov.br
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No contexto de sociedades flexíveis, comentadas por 
Bauman (1999), a alta velocidade, o virtual, a comunicação 
acessível e a mutabilidade de tudo conforme os interesses 
envolvidos são preceitos que pautam a era globalizada. Virilio 
(1996), já considerava que se vive hoje a era do fluido, do 
descartável, em que a velocidade impõe uma nova dinâmica à 
vida, afetando também a dinâmica da sociedade. Não se pode, 
portanto, pensar o uso das TICs nas instituições de saúde sem 
priorizar uma comunicação veloz, fluida e flexível, que permita 
também, conforme defende Kellner (2001), “maior diversidade 
de escolha, maior possibilidade de autonomia”. Dessa forma, 
visualiza-se uma ferramenta que proporcione seleção dos 
temas de interesse e interatividade, seja através da possibi-
lidade de compartilhamento das informações recebidas, seja 
a partir de manifestações de aprovação ou desaprovação do 
conteúdo recebido.

Cabe ressaltar que Quadro Borges (2014) conclui seu 
estudo, mencionado anteriormente, afirmando que

As ações estratégicas de criação de um sistema de controle 

de informações, de sistematização da comunicação, de 

ampliação de autonomia baseada na informação e de aumento 

da visão sistêmica possuem articulações com alcance nos 

processos de trabalho que envolvem a diminuição de custos, 

o aumento da qualidade no atendimento, a melhoria dos 

mecanismos de gerenciamento e uma maior agilidade de 

operações no trabalho. Essas articulações contribuiriam 

para que tais estratégias aperfeiçoassem o planejamento do 

trabalho no SUS (QUADRO BORGES, 2014, p. 95). 
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É essa a proposta do InformaSUS, cujo primeiro módulo 
será o WEBserh: alinhar informações geradas pelo e para os 
públicos estratégicos dos serviços de saúde conveniados de 
forma integrada, respeitando as peculiaridades locais.

Schmitt e Triska (2014) afirmam que praticamente não 
existem mais barreiras para o acesso à informação e serviços 
diante dos progressivos avanços das TICs. Salientam, entre-
tanto, que é necessário que esse acesso seja pensado de forma 
a atender diferentes perfis de usuários e contextos de uso, 
respeitando hábitos de consumo de mídias eletrônicas que 
variam de acordo com, entre outros aspectos, classe social, nível 
de instrução e faixa etária.

A partir desta discussão, recomenda-se a aplicação de 
um questionário estruturado junto a usuários do SUS e cola-
boradores em um ou dois hospitais da rede Ebserh, no qual se 
contrastem informações a partir de perguntas como: “você se 
sente bem informado sobre o que acontece neste hospital?”, 
“onde você procura informações sobre um serviço quando 
precisa?” e “você utilizaria um aplicativo para receber infor-
mações de seu interesse?”. No caso de aplicar esta pesquisa 
na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, do Complexo 
Hospitalar da UFC/Ebserh, por exemplo, este questionário 
poderá consultar 354 dos 1.603 colaboradores (entre vinculados 
à Ebserh, UFC, residentes e terceirizados), com uma margem de 
erro de 5%. A amostra de usuários consultados pode ser calcu-
lada a partir da média de pacientes atendidos semanalmente 
nos ambulatórios da instituição. 
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6 CONCLUSÃO

A Ebserh, propondo-se a ser uma empresa de gestão 
moderna e avançada, tem investido alto em inovação e 
tecnologia para melhor prestação de assistência à saúde, mais 
qualidade no ensino superior e desenvolvimento de pesquisas. 
A Comunicação Social, como ciência transversal que perpassa os 
processos de criação, produção e relacionamento interpessoal, 
é, portanto, uma atividade-meio de suma importância para o 
alcance dos objetivos neste contexto. 

A alta gestão tem se mostrado bastante sensível à necessi-
dade de investimentos nos processos e serviços de Comunicação, 
para aumentar a visibilidade e reconhecimento da instituição 
e, assim, atender mais e melhor aos usuários. Entretanto, o 
quantitativo de pessoal nas equipes de Comunicação Social 
e os canais atualmente utilizados não têm sido suficientes, 
muito menos eficientes, neste propósito. A proposta de 
desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, 
gratuito, dinâmico, interativo e acessível gratuitamente para 
os usuários e profissionais da Ebserh é apontada como uma 
solução bastante viável, tanto do ponto de vista tecnológico 
quanto econômico para a empresa, sinalizando uma atrativa 
relação custo-benefício. Ademais, contribuirá como piloto para 
uma possível ampliação do produto a toda a rede de hospitais 
do Sistema Único de Saúde, não se limitando aos da rede Ebserh. 
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PARCERIAS INTERNACIONAIS

De posse destes conhecimentos, sob o eixo da gestão e inovação em saúde, por meio dos 
capítulos do livro Gestão e Inovação em Saúde: o que estamos fazendo na EBSERH, 
tornam-se mais oportunas a identificação, a análise e a escolha de alternativas que venham, 
de fato, a contribuir para o pensamento, a reflexão e a ação. A obra introduz, assim, 
desafios e soluções para o desenvolvimento da Gestão e Inovação em Saúde, tendo como 
temas transversais a mediação tecnológica e a inovação.
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