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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho aborda um modelo gerencial fundamentado em uma abordagem contábil que 

seja indutora da eficácia de uma organização hospitalar. Tem por objetivo principal adequar 

um modelo de apuração de resultados à área hospitalar, com foco em uma unidade funcional 

do hospital – Unidade de Queimados do IJF – capaz de gerar informações que possam 

subsidiar o processo de gestão de organizações hospitalares e contribuir para a otimização de 

seus resultados. Para atingir esse objetivo recorreu-se a um estudo de caso junto ao Centro de 

Tratamento de Queimados do Instituto Dr. José Frota, de Fortaleza (CE), e realizou-se uma 

pesquisa descritiva com a utilização da técnica de observação participante. Foi adequado um 

modelo fundamentado nos conceitos de gestão econômica, com destaque para o uso do custo 

de oportunidade na mensuração dos recursos econômicos obtidos e identificados nas 

atividades desenvolvidas na Unidade de Queimados. O modelo faz uma abordagem sistêmica 

dos impactos das transações ocorridas no dia a dia do hospital, refletindo seus aspectos 

físicos, financeiros, econômicos e patrimoniais, evidenciando a contribuição de cada atividade 

e área de responsabilidade para o resultado da Unidade de Queimados.  

 

Palavras-chave: Gestão. Mensuração. Eficiência. Resultado. Hospital. 



ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation shows a management model based in an accounting approach that is 

responsible for the efficacy in a hospital organization. The main objective is to adequate a 

model for ascertainment result for the hospital area, with focus in a functional unit of the 

hospital, The Burnt Unit of  IJF, in capability of generating information that can subsidize the 

management process of the hospitals organizations, contributing to optimize their results. In 

order to check this objective, a real study case was introduced in the Burnt Treatment Center 

of “Instituto Dr. José Frota - IJF”, in Fortaleza (CE) with a descriptive research, using the 

participating observation technique. A model based on Economic Management concepts was 

adequated to emphasize the use of opportunity costs in measuring economic resources gained 

and identified toward activities developed in the Burnt Unit. The model systemically treats the 

impact of the day-today transactions taking place within the aspect of the hospital and reflects 

the physical, financial, economic and patrimonial. The model shows too, the contribution of 

each activity and the responsibility area toward the results of the Burnt Unit.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento rápido da tecnologia médica, a grande expansão dos 

conhecimentos, a acentuada diversificação das especialidades médicas tornam o hospital uma 

organização bastante dinâmica. “A atividade hospitalar bem administrada não é, geralmente, o 

resultado de talento ou esforço individual. Pelo contrário, é o produto dos esforços e intelectos 

de um grupo de indivíduos organizados para agirem de comum acordo.” (BERMAN; 

WEEKS, 1979, p. 36). 

 

A afirmação citada no parágrafo acima indica uma diretriz que é válida para 

qualquer organização. Quando se trata de organizações hospitalares, onde ocorre a atuação de 

corporações profissionais que detêm graus de autonomia no exercício profissional 

diferenciados e particulares, tal diretriz se transforma em um verdadeiro desafio. 

 

Segundo Cavalcante e Alves (2003) este fato é o resultado do somatório dos 

seguintes fatores: 

a) Valores irrisórios das tabelas de procedimentos do Sistema Único de Saúde; 

b) Alto custo para a manutenção da estrutura hospitalar; 

c) O elevado custo de muitos procedimentos cirúrgicos de certos pacientes, que 

muitas vezes são preteridos pelas restrições impostas pelos Planos de Saúde 

em hospitais particulares, recorrendo à rede pública, por serem considerados 

economicamente inviáveis; 

d) A falta de bons sistemas de apuração, acompanhamento e controle de custos, 

que sejam capazes de orientar decisões da administração no sentido de 

promover ações que visem à efetiva redução de gastos operacionais na 

organização. 

 

Os fatores acima identificados podem estar condicionados à ausência de um 

modelo gerencial, fundamentado em uma metodologia contábil que seja indutora de eficácia 

para uma organização hospitalar pública.  

 

Esta abordagem consistirá em uma aplicação dos fundamentos teóricos da 

Controladoria na estrutura organizacional de um hospital público como um instrumento de 
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suporte informacional para que os gestores tomem decisões que otimizem o desempenho da 

organização.  

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Geral 

 

Propor a utilização do Modelo de Gestão Econômica - GECON para otimizar o 

processo decisório em uma Unidade de Queimados. 

 

 

1.1.2 Específicos 

 

a) estudar as bases conceituais do processo de gestão, fornecendo informações 

que subsidiem decisões que levem à otimização de resultados; 

b) analisar os diversos enfoques dos sistemas, suas características e suas 

realidades físico–operacionais; 

c) identificar os elementos componentes do sistema de informações contábil - 

gerencial; 

d) especificar um modelo de mensuração e acumulação de resultados que seja 

adequado à unidade funcional de uma organização hospitalar. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

Os gestores públicos, ao assumirem seus cargos, dispõem de um conjunto de 

normas e procedimentos legais que nortearão sua conduta e todos os seus procedimentos. 

Existe uma série de Leis, Decretos, Portarias, Normas e Resoluções atinentes à sua área que 

respaldam a missão de gerenciar a aplicação de recursos escassos para necessidades 

ilimitadas. 
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Na área de saúde então, isto é uma realidade ainda mais forte, devido à 

complexidade que envolve o Sistema Único de Saúde - SUS. Segundo Drucker (1999, p. 16), 

considerado por muitos um dos principais gurus da administração moderna, os hospitais estão 

entre as organizações mais complexas de serem administradas. 

 

Em organizações hospitalares, de maneira geral, existe um grave conflito entre 

decisões profissionais que envolvem a restauração da saúde com recursos humanos, 

financeiros e tecnológicos escassos ou muitas vezes defasados com relação à realidade vivida 

nesse meio. 

 

Mintzberg (1999 apud FRANÇA, 1998, p. 87) descreve que: 

 
[...] os hospitais (e também as universidades), como ‘burocracias profissionais’, 
uma vez que dependem basicamente de seus operadores para funcionar – o médico 
é o componente-chave. Nestas organizações o trabalho operacional é complexo, 
exige alto nível de qualificação e é diretamente controlado pelos que o executam. O 
centro de decisão está nas mãos dos operadores. Isto é, embora necessitem de 
serviços de apoio, os profissionais gozam de relativa autonomia, ‘podem produzir 
quase sem os outros componentes da organização’.  

 

Aliada a essa problemática existe o cliente, um paciente aflito para se livrar da 

doença, que muitas vezes não possui condições de negociação em torno do serviço 

demandado, nem tão pouco condições de discutir o tratamento prescrito pelo profissional da 

saúde. 

 

Na abordagem de Contandriopoulas (1998 apud FRANÇA, 1998, p. 56) a 

regulação do sistema de saúde se baseia na lógica profissional, derivada do fato da categoria 

médica ser possuidora do conhecimento científico relativo à recuperação da saúde. O 

movimento em prol da universalização da assistência à saúde na década de 60 proporcionou 

condições para o fortalecimento da lógica tecnocrática, fragilizando o poder do conhecimento 

clínico. 

 

Na década subseqüente, o meio ambiente e os costumes de vida das populações 

começaram a ser analisados como fatores que originavam os problemas de saúde mais 

significativos. Assim as práticas da medicina preventiva foram enfatizadas, o que exigiu a 

participação efetiva da comunidade na execução das políticas públicas de saúde. 
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Essa perspectiva de universalização da assistência à saúde provocou a elevação 

geométrica dos custos e por conseqüência nos gastos com a saúde. O problema básico não 

consistia no aumento da oferta de serviços, mas em se conceber um modelo que possibilitasse 

um “equilíbrio aceitável entre a quantidade, os custos e a qualidade dos serviços. O controle 

das despesas, a racionalidade e a eficiência tornam-se palavras-chave.” (BERMAN e 

WEEKS, 1979, p.42). 

 

A discussão está no âmbito da lógica profissional e da lógica tecnocrática, onde a 

primeira relata que a saúde não tem preço e a segunda responde que a saúde tem custo. 

Portanto, numa organização hospitalar, cada vez mais dependente da tecnologia para cumprir 

seus objetivos, já não pode ser gerenciada com base exclusivamente no saber médico. O 

conhecimento interdisciplinar em relação a outras áreas do saber é cada vez mais necessário 

ao desempenho satisfatório da gestão hospitalar moderna. 

 

Esta matéria foi abordada na publicação no Informativo dos Hospitais (GAZETA 

MERCANTIL,1999, p. 3), conforme trecho reproduzido abaixo: 

 

Administradores, economistas, arquitetos, engenheiros e profissionais de hotelaria 
andam se esbarrando nos corredores de hospitais. [...] A onipresença dos 
onipotentes médicos, que se dividem entre a sala de cirurgia e as finanças do 
hospital estão diminuindo.[...] Os ‘headhunters’ já estão entrando nesse mercado e 
abordando executivos de Recursos Humanos, Finanças, Controladoria e Informática 
não apenas da área de serviços, mas também da indústria.  

 

Não tem sido fácil a atuação de médicos na administração superior das 

organizações hospitalares, onde se confundem os saberes próprios da área médica com as 

funções cada vez mais complexas da gestão em si, requerendo conhecimentos específicos de 

controladoria, orçamentos e custos inerentes à área tecnocrática. 

 

As incorporações de novas tecnologias no ambiente hospitalar como, por 

exemplo, a aquisição de modernos equipamentos de diagnóstico e terapia, provocam um 

aumento de demanda específica por estes serviços. Existe também uma diversificação de 

demanda natural da população pelos serviços médico-hospitalares em geral. Essas pressões 

crescem a cada dia. Percebe-se, portanto, uma diminuição progressiva no volume de recursos 

financeiros dispensados para a assistência à saúde. Esta situação de altas pressões de demanda 
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e poucos recursos financeiros exige dos gestores uma maior capacidade de gerenciamento nas 

instituições hospitalares.  

 

Esta nova perspectiva pressupõe um processo decisório fundamentado em 

informações, onde o papel do controle gerencial processe sistematicamente a mensuração de 

resultado e avaliação do desempenho dos gestores para uma determinação ou ajustamento de 

suas ações. É nesse sentido que merece destaque as questões que envolvem o controle 

gerencial em organizações que não visam ao lucro. 

 

Esta dissertação enfoca uma contribuição em torno do modelo de gestão para 

organizações hospitalares da administração pública, que é uma área carente de sistemas 

estruturados em base contábil, formulações, diagnósticos e modelos de fácil compreensão que 

possam facilitar o processo decisório dessas instituições. 

 

 

1.3 Problema e Delimitação do Estudo 

 

De acordo com Rudio (1998, p. 24): 

 

Formular o problema consiste em dizer, de maneira explícita, clara, compreensível 
e operacional, qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos 
resolver, limitando o seu campo e apresentando suas características. Dessa forma, o 
objetivo da formulação do problema da pesquisa é torná-lo individualizado, 
específico, inconfundível. 

 

O problema de natureza científica deve ter algumas características, destacando-

se, segundo Gil (1988), as seguintes: 

a) deve ser formulado como pergunta. Esta maneira parece ser a mais fácil para 

se formular um problema, além do que facilita sua identificação por quem 

consulta o projeto de pesquisa; 

b) o problema deve ser claro e preciso; 

c) deve ser delimitado a uma dimensão variável. O problema é, às vezes, 

formulado de maneira muito ampla, impossível de ser investigado. 

 

Deve-se, então, ser sintético e objetivo, estabelecendo um diálogo entre a teoria e 

o problema a ser investigado. Em função dos requisitos apresentados, o presente estudo busca 



 14

investigar o seguinte problema: De que maneira o Modelo de Gestão Econômica pode 

contribuir para a tomada de decisões gerenciais em uma Unidade de Queimados? 

 

 

1.4 Pressupostos 

 

Os pressupostos assumidos neste trabalho são os seguintes: 

P1: A coerência entre os objetivos setoriais da organização hospitalar pode ser 

reforçada através do processo de comunicação sistemática das informações 

de base contábil entre as suas várias unidades; 

P2: O GECON confere maior conhecimento dos pontos fortes e fracos no que 

tange aos aspectos operacionais, financeiros e contábeis da organização 

hospitalar; 

P3: O modelo de gestão econômica possibilita maior segurança e lógica no 

processo decisório, bem como maior visão econômica ao gestor. 

 

 

1.5 Procedimentos Metodológicos 

 

 

1.5.1 Tipologia da Pesquisa 

 

O estudo ora empreendido busca a identificação e definição de um modelo 

gerencial que seja adequado à realidade de um hospital público. Um de seus pressupostos é 

que contemple um sistema de informações de base contábil capaz de evidenciar uma medida 

da eficácia da organização, onde se vivencia a necessidade de equilibrar oferta e qualidade de 

serviços de saúde com a economicidade, traduzida em eficiência, satisfação das pessoas e 

continuidade. 

 

É um estudo teórico - empírico, no qual se utiliza o método dedutivo para 

alcançar os objetivos propostos. Segundo Rudio (1998, p. 45) “O método dedutivo é uma 

forma de raciocínio em que se parte dos princípios para conseqüências logicamente 

necessárias, ou seja, do geral para o menos geral ou particular.” 
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Quanto aos objetivos, a pesquisa é de natureza exploratório-descritiva. Em sua 

obra Andrade (2000, p. 15) comenta que “a pesquisa exploratória ressalta algumas finalidades 

primordiais, como: proporcionar maiores informações sobre o assunto que se vai investigar; 

facilitar a delimitação do tema de pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação 

das hipóteses; ou um novo tipo de enfoque sobre o assunto.” 

 

Por sua vez Gil (1988, p. 52) cita que “a pesquisa exploratória é desenvolvida no 

sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. Portanto, esse tipo de 

pesquisa é realizado, sobretudo, quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil 

formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.” 

 

A pesquisa exploratória possibilitou conhecer as principais atividades de um 

hospital público e sua estrutura organizacional, bem como subsídios para o entendimento da 

prática gerencial desse tipo de organização através do exame de textos publicados sobre 

assuntos relacionados com o trabalho, como livros técnicos, artigos de revistas especializadas, 

trabalhos científicos, teses e dissertações. 

 

Andrade (2000, p. 17) destaca que “[...] a pesquisa descritiva preocupa-se em 

observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, e o pesquisador não 

interfere neles.” 

 

A pesquisa descritiva permitiu que o conjunto de dados levantados fornecesse 

subsídios a serem utilizados para a formulação de um modelo gerencial que seja adequado à 

realidade complexa de uma organização hospitalar. 

 

Quanto à abordagem do problema, o estudo é de natureza qualitativa: “[...] a 

pesquisa qualitativa é aquela que trabalha com dados qualitativos, isto é, a coleta feita pelo 

pesquisador não é expressa em números, ou então os números e as conclusões nele baseadas 

representam papel menor na analise.” (MOREIRA, 2002, p. 43). 

 

Para Minayo (1992), as categorias que envolvem os conceitos de saúde ou 

doença são traços históricos, culturais, políticos e ideológicos não podem ser determinados 

apenas numa forma numérica ou através somente de dados estatísticos, mas, necessita de uma 

abordagem dialética compreensiva. 
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De acordo com Gomes, citado por Minayo (1992, p. 38), existem alguns 

procedimentos possíveis para a análise e interpretação de dados numa pesquisa qualitativa, 

“cada uma dessas modalidades preconiza um tratamento diferenciado para a organização e 

sistematização dos dados”. 

 

Dentro desta perspectiva é necessário buscar o detalhamento operacional de uma 

organização hospitalar. Devem-se utilizar os procedimentos de um estudo de caso. 

 

Segundo Yin (2001, p. 26),  

 

[...] em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 
colocam questões do tipo ‘como’ e ‘porque’, quando o pesquisador tem pouco 
controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 

 

Destaca-se, também, a conclusão de Ponte (1999, p. 1), sobre o assunto. Esse 

autor caracteriza a metodologia do estudo de caso como: 

 
Um estudo de uma entidade bem definida com um programa, uma instituição, um 
sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. É uma investigação que se 
assume como particularística, isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma 
situação específica que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 
descobrir o que há nela de mais essencial e característico. 

 
Nessa perspectiva, considera-se o trabalho um estudo de caso do tipo holístico, 

pois focaliza um fenômeno contemporâneo (gestão hospitalar pública) sob condição de 

ambiente não controlado, considerando uma única unidade de análise (Unidade de 

Queimados). 

 

 

1.5.2 Coleta de dados 

 

A técnica de coleta de dados utilizada foi a Observação Participante (OP) e 

entrevista não-estruturada. No primeiro caso Martins e Lintz (2002, p. 54) argumentam que: 

 

O pesquisador–observador torna-se parte integrante de uma estrutura social e, em 
relação face a face com os sujeitos da pesquisa, coleta dados e informações. O 
papel do observador participante pode ser tanto formal como informal, encoberto 
ou revelado pode ser parte integrante do grupo social ou ser simplesmente 
periférico em relação a ele. Nos estudos de casos a observação participante 
constitui-se importante técnica de coleta de dados e informações. 
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A técnica de observação participante foi realizada através de contato direto do 

pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre a realidade em seus 

próprios contextos. 

 

Foi adotado a técnica de entrevistas não estruturadas (despadronizadas) que 

consistem numa conversação informal, podendo ser alimentado por perguntas abertas, ou de 

sentido genérico, proporcionando maior liberdade ao informante. Como segundo Andrade 

(2000, p. 27) pode ser conduzida de três maneiras: entrevista focalizada, entrevista clínica, 

entrevista não-dirigida, optou-se por uma entrevista focalizada, tendo a pesquisadora 

realizado a investigação sem obedecer a uma estrutura formal, pré-estabelecida, mas 

utilizando-se de um roteiro com os principais tópicos a serem tratados durante a pesquisa. 

 

 

1.5.3 Universo da Pesquisa 

 

A pesquisa de campo foi realizada junto ao Centro de Tratamento de Queimados 

do Instituto Dr. José Frota (CTQ/IJF) que se constitue em uma Unidade Assistencial de 

Urgência e Emergência Integral, pois desenvolve todas as ações ambulatoriais e hospitalares 

especializadas de pequena, média e alta complexidade, caracterizando-se por exercer todas 

atividades assistenciais (afins) de uma Unidade Hospitalar, excetuando-se as de Apoio 

Técnico e Logístico. 

 

A abordagem deste estudo de caso se limita à verificação no Centro de 

Tratamento de Queimados em torno da identificação, mensuração, acumulação e 

comunicação de resultados econômico-financeiros, levando-se em consideração a análise em 

torno do sistema de informações de base contábil. 

 

A fase de pesquisa de campo utilizada compreende as seguintes etapas: 

a) Visita ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Instituto Dr. José 

Frota (IJF) de Fortaleza-CE – Hospital de Referência de Urgência e 

Emergência – para acompanhar o trabalho desenvolvido, as dificuldades 

vivenciadas, os tipos de recursos utilizados, os produtos e serviços 

oferecidos; 
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b) Compreensão da realidade físico-operacional e discussões com o diretor da 

unidade funcional, médicos, enfermeiras, técnicos; 

c) Análise do Sistema de Informações Contábeis, a partir de reuniões e consultas 

com o coordenador e técnicos da Divisão Financeira; 

d) Consultas ao Setor de Contas Médicas do hospital, para compreensão do 

sistema de remuneração do SUS. 

 

 

1.6 Estrutura do Trabalho 

 

A dissertação está estruturada em seis seções. 

 

A Introdução que abrange a definição da situação do problema, a questão da 

pesquisa, bem como os pressupostos e as perguntas em torno das quais o estudo está 

apresentado, enfocando também a proposta metodológica. 

 

No Capítulo um será tratado o tema da administração pública e do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com enfoque para a administração hospitalar. 

 

No Capítulo dois será apresentada a revisão teórica contendo as definições de 

uma abordagem contábil que estimule um modelo gerencial semelhante à realidade de 

movimentação de recursos do hospital. 

 

O Capítulo três descreve a estrutura organizacional, a missão e o processo de 

criação organizacional da estrutura de controladoria com o objetivo de um modelo gerencial. 

 

A seguir, o Capítulo quatro dedica-se às bases conceituais de um sistema de 

informações gerenciais para definição do modelo gerencial, que responda à realidade de 

movimentação de recursos das unidades como aplicação dos conceitos enfocados no capítulo 

dois. 

Por fim, a Conclusão, onde serão apresentadas as considerações finais, 

destacando-se as contribuições deste trabalho. 
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2 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SUS 

 

 

2.1 Controle Gerencial da Administração Pública 

 

 

Poucas Cartas Magnas trazem em seu texto tantas colocações com relação à 

administração pública como a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ela 

inovou em relação às anteriores, regulamentando, no título III, um capítulo específico para a 

organização da administração pública, definindo a estrutura governamental e suas funções. 

 

A administração pública pode ser definida como a atividade concreta e imediata 

que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos e subjetivamente como o 

conjunto de órgãos e pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função 

administrativa do Estado. Tavares (2002, p. 23), define administração pública como sendo o 

conjunto de pessoas coletivas públicas, seus órgãos e serviços, os quais desenvolvem a 

atividade ou função administrativa. 

 

A organização administrativa do Estado Federal é complexa, porque a função 

administrativa é institucionalmente imputada a diversas entidades governamentais autônomas, 

que estão expressamente referidas no próprio art. 37, de onde decorre a existência de várias 

administrações públicas: a federal, a estadual e do distrito federal, e a municipal, cada qual 

submetida a um poder político próprio, expresso por uma organização governamental 

autônoma. 

 

O Estado se manifesta por seus órgãos, que são supremos (constitucionais) ou 

dependentes (administrativos). Órgãos constitucionais são a quem incumbe o exercício do 

poder político, cujo conjunto se denomina governo ou órgãos governamentais. Os órgãos 

administrativos estão em plano hierárquico inferior, cujo conjunto forma a administração 

pública. 

 

Para atender às exigências coletivas numa sociedade cada vez mais complexa, a 

administração pública deve estar em permanente processo de aperfeiçoamento e 

modernização, sempre ocupada com a eficiência, controle e desempenho do serviço.  
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Segundo Abrucio (1998) o controle deve ser executado nas áreas operacionais e 

na empresa em sua totalidade. É um processo de obtenção de retornos crescentes quando se 

aplica recursos que são escassos. Os controles devem ser baseados em determinado 

planejamento prévio. Quanto mais claros, completos e integrados forem os planejamentos, 

mais eficazes serão os controles. 

 

Quanto à função gerencial, ainda segundo o autor, é determinada pela liderança. A 

liderança é necessária em todos os tipos de organização e em cada uma de suas unidades. O 

comportamento de liderança envolve as funções de planejar, dar informações, avaliar, arbitrar, 

controlar, recompensar, estimular, ajudar o grupo a atingir os seus objetivos ou, em outras 

palavras, a satisfazer suas necessidades. 

 

Segundo Bavelas (1999, p. 12) a liderança é “um processo contínuo de escolha 

que permite à empresa caminhar em direção à sua meta, apesar de todas as perturbações 

internas e externas.” 

 

Essa análise infere que o controle gerencial associe, de forma coerente, pessoas e 

recursos em volta de metas, de forma que os resultados obtidos possam ser avaliados. O 

controle gerencial vem concomitante à realização das tarefas, ao final de cada etapa um 

efetivo controle. Só é possível gerenciar, se as realizações das tarefas sejam passíveis de 

mensuração. 

 

Em uma organização complexa como uma organização pública e sendo esta um 

hospital, também encontra referenciais como: recursos escassos; objetivos a serem atingidos, 

clientes a serem atendidas, funções gerenciais a serem exercidas, tornando-se pertinente 

buscar um possível paralelo de um ambiente de controle gerencial para organizações da 

administração pública. 

 

Como comenta Silveira e Trindade (1992), na administração pública brasileira o 

controle está baseado na legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade dos atos dos 

ordenadores de despesas. A consideração com resultados e avaliação de desempenho não 

estava colocada nas obrigações e formação dos gerentes públicos. 
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A Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, que alterou o artigo 37 

da Constituição Federal, introduz o princípio da Eficiência, além dos princípios da 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Publicidade. Também devem ser direcionados a 

uma melhoria dos recursos utilizados e dos serviços oferecidos. Aqui sugere a idéia de 

eficiência indicada por esforços gerenciais para manter o nível de serviços, utilizando-se o 

mesmo montante de recursos. 

 

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) – no seu artigo 50, parágrafo terceiro, dispõe que “A Administração Pública 

manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial.” 

 

Percebe-se a mesma preocupação com eficiência dos gastos públicos e a 

necessidade de um sistema de apuração de custos para a administração pública que consiga 

acompanhar e avaliar os gestores públicos. 

 

Vale ressaltar que o artigo 74 da Constituição Federal, também institucionaliza o 

controle interno integrado nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e define a 

necessidade de: 

 

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e do orçamento da União; 
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado. 

 

O controle interno foi regulamentado através do decreto nº 3.591, de 06 de 

setembro de 2000, que enunciou ações a cargo dos órgãos de controle interno das várias 

instâncias da administração pública. 

 

Portanto, o que se busca é uma base conceitual para o controle gerencial em uma 

organização pública, como um hospital, nos moldes da legislação brasileira. 

 

Reis (1995, p. 356) faz uma abordagem de avaliação de desempenho em uma 

organização pública: 
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Centros de Ingressos, cuja atividade de gerir receitas será medida pela receita 
obtida comparada com a receita prevista; 
Centros de Gastos: a) para as atividades que não têm produto mensurável 
fisicamente, utilizar-se-ão os seus custos mensurados monetariamente que serão 
atribuídos proporcionalmente aos serviços prestados aos demais centros (tem-se 
como exemplos o almoxarifado, a contabilidade, etc); b) para as atividades, cujo 
produto é mensurável física e monetariamente, utilizar-se-ão os seus custos, 
acrescidos dos transferidos das unidades que lhes prestaram serviços; 
Centros de Benefícios: cuja diferença entre as receitas e os custos será a unidade de 
desempenho, considerando também os investimentos feitos para a manutenção e 
operacionalização dos serviços. Estão neste caso os serviços remunerados, 
centralizados ou descentralizados, organizados sob a forma de autarquias, empresas 
públicas ou sociedade de economia mista. 

 

Esta proposta pode ser visualizada em um hospital público como um centro de 

benefícios, na medida em que os seus serviços encontram uma referência de remuneração. 

Mas e quanto aos seus serviços internos, a exemplo de: Almoxarifado; Serviço de Arquivo 

Médico e Estatística (SAME); Setor de Compras; Setor de Lavanderia, Setor de Manutenção, 

Bloco Cirúrgico; etc, que prestam serviços internos visando ao atendimento, como seriam 

avaliados? Como centro de gastos, com os seus “custos” sendo “rateados” para outros 

serviços “remunerados”, eles também não são geradores de benefícios? 

 

A questão aborda a confrontação entre receitas, despesas e custos, todos 

corretamente mensurados, desde que verifique o nível mais interno de um setor até à 

organização como um todo. 

 

 

2.2 Sistema Único de Saúde 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma nova formulação política e 

organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela 

Constituição de 1988 e, posteriormente, pelas leis que a regulamentam. 

 

“É o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições 

Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta e das 

Fundações mantidas pelo Poder Público.” e, complementarmente, “[...] pela iniciativa 

privada.” Esta definição está no artigo 4º da Lei federal n.º 8.080/1990. 
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O SUS há que ser entendido em seus objetivos finais, quais sejam a de prestar 

assistência à população baseada no modelo da promoção, proteção e recuperação da saúde, 

para que assim se busque os meios, processos, estruturas e métodos capazes de alcançar tais 

objetivos com eficiência e eficácia, tornando-o efetivo em nosso país. Estes meios, orientados 

pelos princípios organizativos da descentralização, regionalização, hierarquização, 

resolutividade, participação social e complementaridade do setor privado, devem constituir-se 

em objetivos estratégicos que dêem concretude ao modelo de atenção à saúde desejada para o 

Sistema Único de Saúde. 

 

Recebeu o nome de Sistema Único porque ele segue a mesma doutrina e os 

mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, sob a responsabilidade das três 

esferas autônomas de governo: federal, estadual e municipal. Assim o SUS não é um serviço 

ou uma instituição, mas um Sistema que significa um conjunto de unidades, de serviços e 

ações que interagem para um fim comum. Esses elementos integrantes do Sistema referem-se, 

ao mesmo tempo, às atividades de promoção (ações em outras áreas como saneamento básico, 

imunizações, etc) e recuperação (atendimento médico) da saúde. 

 

Baseado nos preceitos Constitucionais, a construção do SUS, segundo Scaff 

(1998), se norteou pelos princípios doutrinários da Universalidade, da Equidade e da 

Integralidade: 

a) da Universalidade: 

- Todas as pessoas têm direito ao atendimento independente de cor, raça, 

religião, local de moradia, situação de emprego ou renda, etc. A saúde é 

direito de cidadania e dever dos governos Municipal, Estadual e Federal; 

- Deixam de existir com isto os “indigentes” que eram os brasileiros não 

incluídos no mercado formal de trabalho.  

b) da Equidade: 

- Todo cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde e será atendido 

conforme as suas necessidades; 

- Os serviços de saúde devem considerar que em cada população existem 

grupos que vivem de forma diferente, ou seja, cada grupo ou classe social 

ou região tem seus problemas específicos, tem diferenças no modo de viver, 

de adoecer e de ter oportunidades de satisfazer suas necessidades de vida; 
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- Assim os serviços de saúde devem saber quais são as diferenças dos grupos 

da população e trabalhar para cada necessidade, oferecendo mais a quem 

mais precisa, diminuindo as desigualdades existentes; 

- O SUS não pode oferecer o mesmo atendimento a todas as pessoas, da mesma 

maneira, em todos os lugares. Se isto ocorrer, algumas pessoas vão ter o que 

não necessitam e outras não serão atendidas naquilo que necessitam; 

- O SUS deve tratar desigualmente os desiguais.  

c) da Integralidade: 

- As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para 

prevenção e a cura. Os serviços de  saúde devem funcionar atendendo o 

indivíduo como um ser humano integral submetido às mais diferentes 

situações de vida e trabalho, que o leva a adoecer e a morrer; 

- O indivíduo é um ser humano, social, cidadão que biologicamente, 

psicologicamente, e socialmente está sujeito riscos de vida. Desta forma o 

atendimento deve ser feito para a sua saúde e não somente para as suas 

doenças. Isto exige que o atendimento deve ser feito também para erradicar 

as causas e diminuir os riscos, além de tratar os danos, ou seja, isto faz com 

que as ações de promoção (que envolve ações de em outras áreas como 

habitação, meio ambiente, educação, etc.), com ações de prevenção 

(saneamento básico, imunizações, ações coletivas e preventivas, vigilância à 

saúde e sanitária, etc.) e de recuperação (atendimento médico, tratamento e 

reabilitação para os doentes); 

- Estas ações de promoção, proteção e de recuperação formam um todo 

indivisível que não podem ser compartimentalizadas. As unidades 

prestadoras de serviço com seus diversos graus de complexidade, formam 

também um todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar 

assistência integral.  

 

Entre as diretrizes políticas consolidadas pela Constituição Federal no cenário 

Nacional, ainda segundo Scaff (1998), estão os fundamentos do Sistema de Saúde 

Brasileiro.O que levou os constituintes a proporem essa transformação foi o consenso, na 

sociedade, quanto à total inadequação do sistema de saúde caracterizado pelos seguintes 

aspectos, entre outros: 



 25 

a) um quadro de doenças de todos os tipos, condicionadas pelo tipo de 

desenvolvimento social e econômico do País e que o sistema de saúde não 

conseguia enfrentar; 

b) irracionalidade e desintegração do Sistema de Saúde, com sobreoferta de 

serviços em alguns lugares e ausência em outros; 

c) excessiva centralização, levando a decisões muitas vezes equivocadas; 

d) recursos financeiros insuficientes em relação às necessidades de atendimento e 

em comparação com outros países; 

e) desperdício de recursos alocados para a saúde, estimado nacionalmente em 

pelo menos 30%; 

f) baixa cobertura assistencial da população, com segmentos populacionais 

excluídos do atendimento, especialmente os mais pobres e nas regiões mais 

carentes; 

g) falta de definição clara das competências entre os órgãos e as instâncias 

político-administrativas do sistema; 

h) desempenho descoordenado dos órgãos públicos e privados; 

i) insatisfação dos profissionais da área da saúde, principalmente devido a baixos 

salários e falta de política de recursos humanos justa e coerente; 

j) baixa qualidade dos serviços oferecidos em termos de equipamentos e serviços 

profissionais; 

l) ausência de critérios e de transparência dos gastos públicos; 

m) falta de participação da população na formulação e na gestão das políticas de 

saúde; 

n) falta de mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação dos serviços; 

o) imensa insatisfação e preocupação da população com o atendimento à sua 

saúde. 

 

Os princípios que regem a organização do SUS são: 

a) regionalização e hierarquização; 

b) resolubilidade; 

c) descentralização; 

d) participação dos cidadãos: ‘o controle social’; 

e) complementaridade do setor privado. 
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A rede de serviços do SUS deve ser organizada de forma regionalizada e 

hierarquizada, permitindo um conhecimento maior dos problemas de saúde da população de 

uma área delimitada, favorecendo ações de vigilância epidemiológica, sanitária, controle de 

vetores, educação em saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os 

níveis de complexidade.  

 

Segundo Goulardt e Barata (1990), o acesso da população à rede deve se dar 

através dos serviços de nível primário de atenção, que devem estar qualificados para atender e 

resolver os principais problemas que demandam serviços de saúde. Os que não forem 

resolvidos a este nível deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade 

tecnológica. No nível terciário de atenção à saúde estão os hospitais de referencia, que 

resolvem aproximadamente 5% dos problemas de saúde.O nível secundário resolve 15% dos 

problemas de saúde e são prestados no âmbito dos Centros de Especialidades. Por fim, as 

Unidades básicas de saúde, a quem cabe resolver 80% dos problemas.  

 

A resolubilidade é a exigência de um indivíduo que busca o atendimento ou 

quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde. O serviço correspondente deve 

estar capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível de sua complexidade. 

 

Descentralização é entendida como uma redistribuição das responsabilidades às 

ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da idéia de que quanto 

mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto.Deverá haver uma 

profunda redefinição das atribuições dos vários níveis de governo, com um nítido reforço do 

poder municipal sobre a saúde. A este processo dá-se o nome de municipalização. Aos 

municípios cabe, portanto, a maior responsabilidade na implementação das ações de saúde 

diretamente voltados para os seus cidadãos. A Lei no 8.080/1990 e as normas operacionais 

básica do ministério da saúde que se seguiram definem, precisamente, o que é obrigação de 

cada esfera de governo. 

 

A participação dos cidadãos, traduzida como o controle social, é a garantia 

constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, poderá participar 

do processo de formulação das políticas de saúde e do controle de sua execução, em todos os 

níveis desde o federal até o local. 
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Essa participação deve se dar nos conselhos de saúde, com representação 

paritária de usuários (governo, profissionais de saúde e prestadores de serviços), com poder 

deliberativo. As conferências de saúde nas três esferas de governo são as instâncias máximas 

de deliberação, devendo ocorrer periodicamente e definir as prioridades e linhas de ação sobre 

a saúde. É dever das instituições oferecer as informações necessárias para que a população se 

posicione sobre as questões que dizem respeito à sua saúde. 

 

A complementaridade do setor privado é definido pela Constituição (1988) 

quando, por insuficiência do setor público, for necessário a contratação de serviços privados. 

Isto se dar sob três condições: 

a) a celebração do contrato conforme as normas de direito público; 

b) a instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e 

normas técnicas do SUS; 

c) A integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em 

termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos 

serviços. 

 

Dentre os serviços privados, devem ter preferência os serviços não lucrativos 

(hospitais Filantrópicos, santas casas, dentre outras), conforme determina a Constituição 

(1988). 

 

Assim cada gestor deverá planejar primeiro o setor público e na seqüência, 

complementar a rede assistencial com o setor privado não lucrativo, com os mesmos 

conceitos de regionalização, hierarquização e universalização. 

 

 

2.3 Evolução e o Papel das Organizações Hospitalares 

 

Segundo Borba (1985), a expressão hospital, derivado do latim hospitium, 

significa lugar onde se hospedam pessoas. Os primeiros hospitais foram criados como locais 

de isolamento onde a caridade existia, locais para pobres, mulheres desamparadas, velhas e 

doentes crônicos, sob o cuidado de monges e religiosos. A tecnologia médica disponível era 

suficiente apenas para minorar o sofrimento. Os pacientes com maiores recursos econômicos 
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eram tratados a domicílio e a relação médico–paciente era independente da organização 

hospitalar. 

 

Como trata Borba (1985), os avanços tecnológicos e o aparecimento da medicina 

científica nos fins do século XIX e início do século XX revolucionaram o papel e as funções 

do hospital. Deixa, portanto, de ser um local onde os pobres e doentes eram levados para 

morrer e transforma-se em uma importante instituição para o tratamento das enfermidades, 

oferecendo ao médico condições de infra-estrutura que não podiam ser deslocados à 

residência do paciente. 

 

No século XX, o hospital amplia suas fronteiras, servindo a toda à comunidade. A 

sociedade preocupa-se com o bem-estar e a saúde de seus membros, não apenas a atenção a 

pacientes individuais, mas procurando soluções para os problemas de saúde da comunidade. 

 

Incorpora o avanço constante dos conhecimentos, de aptidões, da tecnologia 

médica e dos aspectos desta tecnologia representados pelas instalações e equipamentos. 

Emprega grande número de profissionais especializados, oferecendo serviços com alto grau 

de especialização. No hospital observa-se uma grande divisão de trabalho, exigindo 

habilidades técnicas diversificadas. Em decorrência desses fatos, o hospital tem grande 

necessidade de coordenação de suas atividades e os sistemas administrativos passam por 

evolução constante. 

 

Desempenha ao mesmo tempo o papel de hotel, centro de tratamento, laboratório 

e universidade, onde, além de se aplicar os conhecimentos existentes para a cura dos 

enfermos, se transmite a experiência passada a novos elementos, contribuindo-se para o 

progresso das ciências médicas. 

 

O hospital não pode existir de maneira isolada. Ele deve trabalhar de forma 

integrada dentro de um sistema coordenado de unidades médicas que se relacionam uma com 

as outras para garantir, como um verdadeiro mecanismo social, a atenção à saúde da 

coletividade. 

 

Borba (1985) entende que a demanda por serviços hospitalares depende da 

população (densidade, sexo, idade, profissão, etc.), das possibilidades de acesso, da existência 
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de outros hospitais na região, perfil epidemiológico da população, que determinam as 

patologias a serem tratadas e o número de pessoas doentes. 

 

O hospital pode fazer parte de um sistema hierarquizado e regionalizado de 

assistência médica, podendo ser um hospital primário, secundário ou terciário. Pode ser um 

hospital geral ou especializado. Tem uma certa capacidade de atendimento a pacientes 

externos e internos. Tem uma estrutura organizacional variável, se for público ou privado. 

Dependendo dos recursos disponíveis, poderá atender determinada demanda com certa 

qualidade. Os serviços de saúde se organizam sob uma estrutura sistêmica e os hospitais 

desempenham suas funções nessa estrutura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 – Visão sistêmica dos serviços de saúde 
Fonte: Catelli (2001) 
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A – Hospitais que oferecem cuidados terciários (procedimentos de alta complexibilidade); 
B – Hospitais que oferecem cuidados secundários (Procedimentos de complexidade média); 
C – Centros de Saúde e Posto de Saúde oferecem cuidados primários (inclui prevenção); 
D – Consultórios, Médicos de Família, Saúde básica. 
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O funcionamento desse sistema considera que o paciente deveria dirigir-se no 

sentido das setas, na medida de seu estado de saúde. No nível D ele receberia orientação ‘em 

casa’, o que envolveria campanhas de vacinação, nutrição, etc. (cuidados primários); no nível 

C, ele receberia orientações preventivas e algumas intervenções curativas mais simples; no 

nível B, o paciente com a doença presente, receberia intervenções cirúrgicas, internações 

clínicas e outros de complexidade média; e no nível A o paciente poderia receber cuidados de 

alta complexidade, a exemplo de tomografias, transplantes, cirurgias complexas e outros. 

 

Dentro desse sistema têm todos os insumos necessários para que o processo do 

sistema hospitalar possa ser executado. No entanto, em razão das dificuldades do Sistema 

Brasileiro de Saúde Pública, os hospitais de referência terciária (aí incluído o hospital em 

estudo) terminam por realizar atendimentos básicos, que poderiam, ser prestados por unidades 

mais periféricas, gerando ineficiências na medida em que desloca recursos escassos, que 

deveriam melhorar os procedimentos de alta complexidade. 

 

Novaes e Paganini (1994, p. 9-10), enunciam as funções do hospital da seguinte 

forma: 

 

Adotando um enfoque sistêmico, os hospitais formam parte de uma rede de serviços 
de atenção à saúde, associados geograficamente, seja por uma organização planejada 
ou como conseqüência de uma organização espontânea dos elementos assistenciais 
existentes. [...] Nesse contexto, deve ser enunciado o papel específico que os 
estabelecimentos hospitalares devem cumprir, no amplo sentido caracterizado 
anteriormente. 
- assistência médica continuada [...] 
- assistência médica integrada [...] 
- assistência médica integral [...] 
- área de programação [...] 
- provedor de programas de saúde [...] 
[...] Toda instituição hospitalar, dada a sua missão essencial a favor do homem, deve 
se preocupar com um melhoramento permanente, de tal forma que consiga uma 
integração harmônica das áreas médicas, tecnológicas, administrativas, econômicas 
e assistenciais. 

 

É no sentido deste trecho acima que esta pesquisa se dirige, ou seja, em torno de 

um modelo gerencial que seja facilitador dessa integração harmônica, assim identificada 

como um feixe de objetivos, de forma que a melhoria contínua, no sentido da continuidade 

organizacional, seja uma realidade em benefício do usuário/ cliente. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO DO GECON  

 

 

Neste capítulo são discutidos os conceitos relacionados com a gestão econômica 

que servirão de base teórica para a adequação do modelo proposto no capítulo 4. 

 

 

3.1 Modelo Gerencial 

 

A gestão integra o subsistema institucional de uma empresa. Segundo Cruz 

(1991, p. 39), a gestão é o “conjunto de normas, princípios e conceitos que têm por finalidade 

orientar o processo administrativo de uma organização, para que esta cumpra a missão para 

qual foi constituída”. Toda empresa possui um modelo de gestão que se constitui de um 

conjunto de crenças e valores sobre a maneira de administrá-la. 

 

O modelo de gestão da empresa decorre de uma série de diretrizes que impactam 

os demais subsistemas empresarias e o comportamento de todo o sistema como, por exemplo: 

a) a existência ou não de planejamento e controle; 

b) o grau de autonomia dos gestores; 

c) o grau de participação dos gestores nas decisões; 

d) os critérios de avaliação de desempenho; 

e) os papéis e posturas gerenciais. 

 

Assim como as áreas operacionais de uma empresa possuem uma missão 

específica, também possuem um modelo de gestão específica. Apesar de bastante influenciado 

pelo modelo de gestão da empresa em sua totalidade, o modelo de gestão de uma área 

compreende crenças, valores e definições próprias das atividades especializadas que 

desenvolve. 

 

Um modelo é qualquer representação abstrata e simplificada de objetos, 

sistemas, processos ou eventos reais. Por outro lado, modelo pode também significar uma 

representação de uma situação imperfeita ou carente de aperfeiçoamento que tem como 

objetivo facilitar a compreensão das relações que ocorrem com os elementos de um sistema 

ou eventos do mundo real. 
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A busca da aproximação entre o modelo e a realidade resulta numa deformação 

do próprio modelo, o que exige, então, além do trabalho de adequação da realidade ao 

modelo, retrabalhar o próprio modelo para que ao aproximar-se da realidade não fique 

distorcido. Esta exigência leva à compreensão que não é totalmente impossível de modificar-

se e que o modelo mais perfeito não é imutável, mas passível de elasticidade. Sendo assim, há 

a possibilidade de uma infinidade de modelos, que podem combinar-se entre si para 

configurar diferentes modelos e lidar com diferentes realidades no tempo e no espaço. 

 

Para o interesse desse estudo, portanto, o modelo gerencial possui pelo menos 

três características, sistema de informações, capacidade de incentivo para avaliação 

permanente de resultado e processo decisório dos gerentes. 

 

Nakagawa (1987, p. 64) relata esse processo da seguinte maneira: 

 

Isto implica em admitirmos que em um sistema empresa seus resultados decorrem 
de um conjunto muito grande de ações. Para serem eficazes os gerentes precisam 
produzir resultados e estes decorrem de suas próprias ações. A qualidade das ações, 
entretanto, depende do processo de tomada de decisões dos gerentes e este, 
finalmente, requer o suporte e apoio de um adequado sistema de informações. 

 

O foco está no processo de orientação gerencial que é objeto de estudo da 

contabilidade. Marion (2002, p. 27) afirma que: 

 

Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. 
Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, 
registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou de comunicados, que 
contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. 

 

Um modelo gerencial, por sua vez, precisa considerar a amplitude e 

complexidade da organização, buscando através das pessoas a realização de tarefas para os 

objetivos definidos. 

 

A sobrevivência está vinculada diretamente à capacidade que um dado elemento 

tem de se antecipar aos acontecimentos do ambiente. A administração de organizações bem 

sucedidas tem se amparado fortemente em processos de planejamento de suas atividades. 
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A organização deve ter uma perseguição continuada à sua missão. Porém, para 

que não se corra o risco de viabilizar isso através da correspondente falência de seus ativos, é 

importante que a organização tenha consciência sobre essa equação e tome as ações 

adequadas. 

 

Em outras palavras, a organização deve buscar o atingimento de sua missão ao 

longo do tempo, necessitando para tanto que haja preocupação com seu resultado econômico, 

o que irá garantir que não exista consumo de recursos sem a correspondente contraprestação. 

 

Grabois (1995, p. 82-83) elabora as seguintes proposições para o 

desenvolvimento de um modelo gerencial para o hospital brasileiro: 

 

Quando tratamos de gerência, nos referimos a um conjunto de técnicas e métodos 
de planejamento, direção e controle, visando a um envolvimento e mobilização dos 
atores hospitalares na concretização dos objetivos da organização. Tais funções são 
exercidas não apenas pelo diretor-geral, mas por todos os profissionais que exercem 
funções que visem direcionar as práticas dos diferentes atores. No entanto, alguns 
pontos podem ser considerados na formulação de uma proposição de gestão, que 
seja baseada no cumprimento dos objetivos definidos pelo modelo assistencial e no 
respeito às características de organização de serviços profissionais. 

 

Segundo Grabois (1995), esta proposição pode ser concretizada nos seguintes 

princípios: 

a) gestão baseada na avaliação de resultados: definição e acompanhamento de 

indicadores e de resultados relativos aos projetos de ação. Este 

acompanhamento do desempenho do hospital deve ser realizado no âmbito 

gerencial e com o sentido de uma prestação de contas dos resultados 

alcançados. Os critérios de avaliação destes resultados devem ser do 

conhecimento do conjunto dos funcionários; 

b) uma estrutura gerencial que decomponha a organização em Centro de 

Resultado (CR), que é uma unidade organizacional, cujo desempenho se 

procura mensurar, em termos de produtos e/ou insumos (inputs), quantidades 

físicas e financeiramente; 

c) a organização hospitalar deve fixar seus objetivos de acordo com as diretrizes 

do Sistema Único de Saúde; 



 34

d) Comunicação lateral, os gerentes de serviços usam-se de canais informais de 

comunicação, visando o máximo de resolutividade dos problemas, sem uma 

mobilização dos níveis superiores; 

e) Desenvolver um maior grau de especialização de certas áreas da gestão, algo 

compatível com o porte e com o nível de complexidade do hospital; 

f) Definição do perfil dos cargos e das rotinas de cada serviço no qual pode 

facilitar a realização dos objetivos e sua posterior avaliação; 

g) Definição de critérios de incorporação de tecnologia baseados na noção de 

custo-benefício. Isto é importante num contexto de recursos escassos. 

 

A figura 2 retrata uma visão interna de uma organização hospitalar, com uma 

interdependência entre as unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2 –Visão Interna de uma Organização Hospitalar 
Fonte:Borba (1985, p. 20) 
Nota: CR – Centro de Resultado 

ENTIDADE HOSPITALAR 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DEFINIÇÃO DA MISSÃO E OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS 
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E SERVIÇOS 

CONTINUIDADE ORGANIZACIONAL 
PESSOAS SATISFEITAS/ EFICIÊNCIA 

RECURSOS 
E SERVIÇOS 

CR INTERNAÇÃO CR BCO DE SANGUE CR DIAGIMAGEM 

CR CIRURGIA CR LABORATÓRIO CR CL MÉDICA 

CR LAVANDERIA CR SAME CR ESTERIL 

CR HEMODIÁLISE CR FARMÁCIA CR SEG & LIMP. 

CR COMPRAS CR ALMOXARIFADO CR MANUTEN. 
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Um paciente que esteja no Centro de Resultado de Internação (CRI), por 

exemplo, busca uma demanda a partir do Centro de Resultado que influem todos os outros 

subsistemas. Os outros Centros de Resultados, por sua vez, ofertam serviços entre si, de forma 

a atenderem a demanda. O resultado final deve garantir a continuidade organizacional, desde 

que as várias contribuições possam ser mensuradas e devidamente comunicadas. 

 

Para as atividades a serem mensuradas, o processo de planejamento, execução e 

controle devem estar corretamente identificados em cada um das suas fases. 

 

 

3.2 Planejamento 

 

Como define Guerreiro (1999), planejamento é o ato de tomar decisões por 

antecipação à ocorrência de eventos reais, isto é, envolve a escolha de uma dentre várias 

alternativas de ações possíveis, que os gerentes podem formular diversos cenários prováveis 

de futuro. A técnica consiste em fazer pesquisas, análises, projeções e especulações a respeito 

de eventos futuros e o impacto das variáveis das áreas econômica, tecnológica, social e 

política sobre o resultado da empresa. 

 

É preciso que a organização tenha seus objetivos e que se estabeleça a melhor 

maneira de alcançá-los. Além disso, os planos permitem que a organização consiga e aplique 

os recursos necessários para a consecução de seus objetivos, os membros da organização 

executem atividades compatíveis com os objetivos e os métodos escolhidos e o progresso 

feito rumo aos objetivos seja acompanhado e medido, para que se possam tomar medidas 

corretivas se o ritmo do progresso for insatisfatório. 

 

Os primeiros passos do planejamento envolvem a seleção de objetivos para a 

organização. Depois, estabelecem-se objetivos para as subunidades da organização – suas 

divisões, seus departamentos, e assim por diante. Uma vez determinados os objetivos, 

estabelecem-se programas para sua consecução de maneira sistemática. É claro que, na 

seleção dos objetivos e no estabelecimento dos programas, o administrador leva em conta sua 

viabilidade e se eles poderão ser aceitos pelos administradores e pelos empregados da 

organização. 
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O planejamento subdivide-se em duas etapas principais, o planejamento 

estratégico e o operacional. 

 

O Planejamento Estratégico define políticas, diretrizes e objetivos estratégicos 

e tem como resultado final o equilíbrio dinâmico das interações da empresa com suas 

variáveis ambientais internas e externas. Segundo Reddin (1989), estas variáveis externas são 

representadas por fatores econômicos, políticos, sociais e tecnológicos cujo comportamento 

pode afetar um ou mais fatores–chave de forma positiva ou negativa e gerar oportunidades ou 

ameaças. 

 

Ameaça é definida como uma situação desfavorável, que poderá prejudicar de 

forma quantitativa e qualitativa o desempenho da entidade em relação a um ou mais fatores. A 

oportunidade é uma situação favorável que a entidade poderá aproveitar de forma eficaz para 

melhorar o desempenho. 

 

As variáveis internas representam fatores ligados aos processos de operação, 

administração e decisão formal e informal, à sua estrutura organizacional, os seus recursos 

materiais, humanos e tecnológicos. O comportamento dessas variáveis pode definir os pontos 

fortes e fracos. 

 

Segundo Ansof (2000), somente um número reduzido de empresas utiliza o 

verdadeiro Planejamento Estratégico. A grande maioria das organizações continua 

empregando as antiquadas técnicas do Planejamento a Longo Prazo, que se baseiam em 

extrapolação das situações passadas. 

 

Conforme Costa (2002), a administração estratégica envolve um processo ou 

uma série de etapas. As etapas básicas são execução de uma análise do ambiente, 

estabelecimento de uma diretriz organizacional, formulação e implementação de uma 

estratégia organizacional e controle estratégico. 

 

O processo de administração estratégica tem início com a análise do ambiente, 

isto é, com o processo de monitorar o ambiente organizacional para identificar os riscos e as 

oportunidades presentes e futuras. Nesse contexto, o ambiente organizacional encerra todos os 
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fatores, tanto internos como externos à organização, que podem influenciar o processo obtido 

através da realização de objetivos da organização. 

 

A segunda etapa do processo de administração estratégica é o estabelecimento da 

diretriz organizacional ou determinação da meta da organização. Há dois indicadores 

principais de direção para os quais uma organização é levada: a missão e os objetivos 

organizacionais. A missão organizacional é a finalidade de uma organização ou a razão de sua 

existência. Os objetivos são as metas das organizações. Há outros dois indicadores de direção 

que atualmente as empresas estabelecem: a visão, que é o que as empresas aspiram a ser ou se 

tornar; e os valores, que expressam a filosofia que norteia a empresa e a que a diferencia das 

outras. 

 

A formulação de estratégia é definida como um curso de ação com vistas a 

garantir que a organização alcance seus objetivos. Formular estratégias é projetar e selecionar 

estratégias que levem à realização dos objetivos organizacionais. O enfoque central está em 

como lidar satisfatoriamente com a concorrência. Assim que o ambiente tenha sido analisado 

e a diretriz organizacional estipulada, a administração é capaz de traçar cursos alternativos de 

ação em um esforço conhecido para assegurar o sucesso da organização. 

 

Nesta quarta etapa coloca-se em ação as estratégias desenvolvidas logicamente 

que emergiram de etapas anteriores ao processo de administração estratégica. Sem a 

implementação efetiva da estratégia, as organizações são incapazes de obter os benefícios da 

realização de uma análise organizacional, do estabelecimento de uma diretriz organizacional e 

da formulação da estratégia organizacional. 

 

Por último, o controle estratégico se concentra na monitoração e avaliação do 

processo de administração estratégica no sentido de melhorá-lo e assegurar um funcionamento 

adequado. 

 

O Planejamento Operacional define planos, políticas e objetivos operacionais 

de empresa e tem como resultado final o orçamento operacional na busca de equilíbrio das 

interações dinâmicas que ocorrem nos subsistemas internos. 
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Como defende Guerreiro (1999), o planejamento operacional é realizado em 

etapas: 

a) processo de elaboração de planos alternativos de ação, capazes de criar 

diretrizes e objetivos estratégicos da empresa. 

b) processo de avaliação de planejamento, a avaliação e a aprovação de planos, 

que depende do suporte e apoio do sistema de informações do orçado. 

 

No quadro 1 pode-se visualizar a diferenciação do Planejamento Estratégico e 

Planejamento Operacional. O planejamento estratégico não é a única atividade de 

planejamento de uma organização, todavia é a atividade na qual o papel da organização é 

mais crítico. O planejamento feito nos níveis mais baixos chama-se planejamento operacional. 

Seu enfoque são as atividades do momento e sua principal preocupação é a eficiência (fazer as 

coisas corretamente) em vez da eficácia (fazer as coisas certas). 

 
CONCEITO PLANEJAMENTO OPERACIONAL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Enfoque 
 

Problemas operacionais Sobrevivência e desenv. a longo prazo 

Objetivos 
 

Lucros atuais Lucros futuros 

Restrições 
 

Ambiente de recursos atuais Ambiente de recursos futuros 

Recompensas 
 

Eficiência, estabilidade Desenvolvimento do potencial futuro 

Informações 
 

Ramo de atividade atual Oportunidades futuras 

Organização 
 

Burocrático/ estável Empresarial/ flexível 

Liderança 
 

Conservadora Inspira mudança racional 

Solução de 
Problemas 

Reage, confia na experiência passada Prevê, descobre novas orientações 

QUADRO 1 – Planejamento Operacional / Estratégico 
Fonte: Ansof (2000, p. 32) 

 

 

3.3 Execução e Controle 

 

Cornachione Júnior (1999) entende que a execução é nada mais nada menos do 

que fazer aquilo que foi planejado. É a fase das realizações das transações, onde é criado a 

alternativa da escolha. Nessa fase ocorre uma mensuração do realizado. 
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Por sua vez o controle é a avaliação, identificação e o dimensionamento dos 

pontos fortes e fracos, como também as oportunidades é o processo de comparação do 

desempenho real com as suas metas planejadas, determinar se o plano deveria ser modificado 

ou tomar medidas corretivas necessárias (CORNACHIONE JÚNIOR, 1999). 

 

O sistema de feedback fornece ao processo decisório os ajustamentos diários 

com o objetivo de possibilitar a escolha do curso de ação mais apropriado para a 

implementação das decisões estratégicas. 

 

Na figura 3 pode-se visualizar o ciclo das atividades de planejamento, execução 

e controle com o suporte e apoio de um sistema adequado de informações. 

 

 
FIGURA 3 – Processo de Tomada de Decisão 
Fonte: Cornachione Júnior (1999) 

 

 

3.4 Modelo de Gestão Econômica 

 

O modelo de Gestão Econômica começou a ser estruturado pelo professor 

Armando Catelli no final dos anos setenta vislumbrando a necessidade de adequação dos 
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modelos de administração das organizações públicas e privadas à realidade empresarial, 

buscando o suporte dos sistemas de contabilidade e de custos como apoio ao processo 

decisório. 

 

O sistema de Gestão Econômica – GECON – desenvolvido por uma equipe de 

pesquisadores do Núcleo GECON, com apoio da FIPECAFI, uma fundação ligada à 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP). 

O sistema diz respeito ao processo de planejamento, execução e controle operacional das 

atividades e é estruturado com base na missão da empresa, suas crenças, valores, filosofia 

administrativa e no processo de planejamento estratégico que busca, em última instância, a 

excelência e a otimização do desempenho econômico das empresas. Compreende um sistema 

de informação baseado em gestão por resultados econômicos que visa mensurar o Valor 

Econômico da Empresa (VEE) a qualquer momento. 

 

O sistema de informação do GECON utiliza, fundamentalmente, conceitos e 

critérios que atendam às necessidades informativas dos diversos gestores da empresa no 

processo de tomada de decisão específico e que impulsionam as diversas áreas encarregadas 

de implementar ações que otimizam o resultado global da companhia. Uma preocupação 

básica do sistema é espelhar em termos econômico-financeiros o que ocorre dentro das 

atividades operacionais da empresa (GECON, 2004). 

 

O sistema permite avaliar eventos, sendo: 

a) eventos pontuais – investimentos, vendas, compras, produção, captação, etc; 

b) eventos tempo conjunturais – desenvolvimento, evolução patrimonial, 

variação cambial, variação dos juros e da inflação; 

c) eventos estruturais – continuidade, reorganização da atividade, departamentos, 

viabilidade, etc. 

 

O sistema está voltado não só para a eficiência mas, sobretudo, para a eficácia 

empresarial. Dessa forma, os eventos das atividades relevantes da empresa são mensurados 

por receitas e custos, e geram resultados econômicos, descaracterizando assim a figura 

tradicional do centro de custo que será substituída pelo centro de resultado, centro de 

investimento e área de responsabilidade. 
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Hoje o GECON é considerado por muitos especialistas, no Brasil e no exterior, 

um modelo de vanguarda que integra fundamentos de economia, administração, 

contabilidade, sistemas, métodos quantitativos e outras disciplinas num elaborado Sistema de 

Gestão e de Informações Gerenciais, voltados para as atuais necessidades de competição das 

organizações públicas e privadas.  

 

O modelo conceitual de gestão econômica enfatiza uma ação consciente e 

permanente do gestor em efetivar um estado de melhoria contínua no caminhar da 

organização sob sua direção. 

 

Essa visão se traduz, através de um processo de gestão com um conjunto de 

esforços e tomadas de decisões para conduzir uma organização para um estado de maior valor 

agregado, como decorrência do cumprimento da missão. 

 

O modelo conceitual que irá sustentar essa condição gerencial deve ser capaz de 

refletir adequadamente a realidade com a qual os gestores estarão lidando. 

 

O modelo GECON estrutura-se com base em um entendimento da missão 

(objetivo maior), do conjunto de crenças e valores da organização, da estrutura 

organizacional, da realidade operacional e das características dos gestores. Catelli (2001) 

assim o define: 

a) definição: GECON – Gestão Econômica, significa Administração por 

Resultado; 

b) objetivo: O GECON objetiva a otimização dos resultados por meio da 

melhoria da produtividade e de eficiência operacionais; 

c) escopo: O GECON é inteiramente voltado para a eficácia empresarial, cuja 

concretização se verifica pela otimização do resultado econômico; 

d) composição: O GECON compreende um sistema de gestão e um sistema de 

informações; 

e) princípios de gestão: O GECON adota um sistema de gestão diferenciado em 

relação aos modelos existentes, a exemplo de: 

- a eficácia da empresa é a função da eficácia das áreas. O resultado da 

empresa é igual à soma dos resultados das áreas; 
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- as áreas somente são debitadas/ creditadas por eventos sobre os quais 

tenham responsabilidades, as eficiências/ineficiências não são transferíveis 

para outras áreas e nem repassadas aos produtos / serviços; 

- as áreas tratadas como empresa, seus gestores como os respectivos “donos” 

e a avaliação dos mesmos envolvem não só os recursos consumidos 

(custos), como também os produtos/ serviços gerados (receitas). Objetiva-

se destacar posturas empreendedoras – fazer acontecer sem desculpas; 

- a função / missão definida para cada área, é a base para a avaliação da 

gestão e, principalmente um implementador da eficácia da organização; 

- os resultados das decisões financeiras tomadas pelos diversos gestores 

operacionais são imputados às áreas respectivas, separadamente dos 

resultados das decisões operacionais. 

 

O modelo GECON se utiliza de alguns conceitos como evento, atividade e 

transação, devido a constante interação com o meio ambiente externo, sendo impactado pelo 

comportamento das variáveis ambientais, por meio dos eventos econômicos na busca dos 

melhores resultados para a empresa cumprir sua missão e ter continuidade. 

 

De acordo com o conceito de Brimsom (1996), a atividade está diretamente 

relacionada aos seus insumos (inputs) e produtos/serviços (outputs). Assim, a atividade pode 

ser comparada a um processo ou a um sistema aberto no qual as entradas são os recursos, o 

processamento é a própria atividade e as saídas, os produtos/serviços obtidos. 

 

Nakagawa (1993, p. 42), fazendo distinção entre evento, transação e atividade, 

conceitua esta última como: 

 

Um processo que combina, de forma adequada, pessoas, tecnologias, materiais, 
métodos e seu ambiente, tendo como objetivo a produção de produtos. Em sentido 
mais amplo, entretanto, a atividade não se refere apenas a processos de manufatura, 
mas também à produção de projetos, serviços, etc., bem como a inúmeras ações de 
suporte a esses processos. 
 

Segundo este autor (1993), a atividade pode ser vista em sua forma mais simples 

como o processamento de uma transação. A figura 4 retrata esta visão.  
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TransaçãoTransação

Recursos

Cost Driver

Cost Driver

AtividadeEvento

  Objeto
     da
Atividade

   Medidas
       de

Desempenho

 
FIGURA 4 – A Atividade como Processamento de uma Transação 
Fonte: Nakagawa (1993, p. 42) 

 

A figura 4 mostra que o evento é que dá início a uma atividade. A transação é 

materializada por meio de documentos e tem por objetivo reproduzir fielmente os eventos e as 

atividades a que se referem. 

 

Para maior compreensão, Nakagawa (1993) cita o seguinte exemplo: 

 

 
EVENTO 

  
TRANSAÇÃO 

  
ATIVIDADE 

Aplicar medicação 
ao paciente “C” da 

patologia “D” 
� Aplicar dosagem “A” 

do medicamento “B” 
ao paciente “C” da 

patologia “D” 

� 
Aplicar medicação aos 

paciente da patologia “D” 

 

FIGURA 5 – Evento, Transação e Atividade 
Fonte: Nakagawa (1993, p. 43) 
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3.4.1 Eficácia Organizacional 

 

Como defende Catelli (2001), aplicar a eficácia no contexto do modelo 

conceitual de gestão econômica (GECON) é fundamental. Em decorrência da abordagem da 

eficácia, é necessário fazer a distinção de eficiência, eficácia e efetividade: 

a) eficiência é a capacidade de realizar corretamente, de forma racional e 

organizada, dentro de um processo, uma determinada tarefa. Traduz uma 

medida de economia do processo produtivo, sugerindo a visão de produzir 

mais com menos recursos; 

b) eficácia é a capacidade de realizar corretamente todas as etapas de um plano, 

alcançando as metas e os objetivos previamente estabelecidos; 

c) efetividade define-se como o equilíbrio interno com as demandas externas. 

Pode se dizer que é o acompanhamento permanente do planejamento 

implantado, modificando-o e readaptando-o quando se fizer necessário, 

objetivando a eficiência e a eficácia; 

 

Catelli (1999a, p. 65) define como: 

 

A eficácia de uma organização realiza-se pelo cumprimento de sua missão e, 
concomitantemente, pela garantia de sua sobrevivência. Existem níveis de eficácia, 
o que implica considerar a necessidade de sua otimização. Por outro lado, o 
cumprimento da missão e a continuidade da empresa dependem de sua interação 
com o ambiente onde atua, satisfação dos clientes, funcionários, acionistas, 
comunidade, governo etc. A avaliação da eficácia, considerando-se as diferenças 
entre a natureza e o impacto desses diferentes fatores, é praticamente impossível; 
todavia pode-se perceber sua influência na formação do resultado econômico/lucro. 
[...]. Pode-se, assim, considerar que o resultado econômico/lucro é o melhor 
indicador da eficácia da empresa. 

 

 

3.4.2 Lucro 

 

O conceito de lucro e sua forma de mensuração têm sido bastante discutido na 

área contábil e econômica. Como afirma Guerreiro (apud CATELLI, 1999, p. 82), o conceito 

contábil de lucro tem suas raízes filosóficas nos conceitos econômicos de lucro, capital e 

manutenção do capital ou da riqueza. Contudo, o lucro, medido segundo os princípios 

contábeis geralmente aceitos, enfatizando custos, e não valores, está longe de satisfazer o 
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conceito defendido pelos economistas. O lucro contábil é apenas o resíduo do processo de 

confrontação entre receitas realizadas e custos incorridos. 

 

Soloms (1961, p. 376) conceitua o lucro econômico de uma empresa de negócio 

como sendo o acréscimo na riqueza líquida da entidade durante um período ajustado pelo 

valor de novos aportes de capital e distribuição de dividendos. 

 

Analisando os dois conceitos de lucro, o contábil e o econômico, os mesmos 

resumem, de forma clara, as diferenças entre eles. O lucro econômico é mensurado pela 

valorização, reconhecido logo que ocorra um crescimento de valor na riqueza líquida e lida 

com expectativas sempre pensando em termos reais. O lucro contábil é mensurado por 

confrontação, reconhecido somente quando a venda é realizada, dando ênfase à objetividade e 

repensado em termos monetários. 

 

 

3.5 Mensuração do Lucro ou Resultado Econômico 

 

Reconhecendo a fragilidade do conceito contábil de lucro, o modelo GECON 

adota a abordagem econômica, desprende-se das regras impostas ao modelo “contábil-

societário” e entende que a busca por um conceito de lucro que se aproxime do lucro 

econômico deve pautar-se, conforme Guerreiro (1989, p 201-203), pelas seguintes premissas 

fundamentais: 

 

a) o mercado é o validador do ‘potencial de serviços’ dos ativos; 
b) o valor do dinheiro no tempo deve ser levado em consideração; 
c) a empresa opera de acordo com o postulado da continuidade; 
d) na hipótese de descontinuidade, a firma deve avaliar os seus ativos a valores de 
realização; 
e) do ponto de vista econômico, ‘potencial de serviços’, ‘serviços futuros’, 
‘benefícios futuros’ dizem respeito ao montante de riqueza que o ativo pode gerar 
para a empresa; 
f) o potencial de serviços de cada ativo deve ser analisado à luz da sua função 
dentro da empresa, na continuidade de suas operações, e independe da forma com é 
financiado; 
g) um mesmo ativo pode possuir um potencial de serviços diferente, dependendo da 
empresa que o utiliza; 
h) um ativo não utilizado nas operações da empresa em sua continuidade normal 
deve ser avaliado por valores de venda; 
i) a riqueza de uma empresa altera-se na medida que o mercado reconhece um 
maior ou menor valor pago os bens e serviços que ela possui; 
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j) a riqueza de uma empresa aumenta em função da agregação de valor 
proporcionada pelo processo de transformação de seus insumos em produtos e 
serviços; 
l) os ativos devem ser avaliados de forma que o patrimônio líquido da empresa 
represente, efetivamente, quanto vale a empresa no momento da avaliação; 
m) o valor atribuído à empresa em determinado momento é a base ideal para o 
cálculo do custo de oportunidade, a ser cobrado pelos proprietários aos 
responsáveis pelos resultados globais da empresa. É também a base de cálculo ideal 
para a cobrança da responsabilidade dos diversos gestores pela parcela de riqueza 
da empresa que está sob seu gerenciamento. 

 

Através dessas premissas básicas é possível se verificar que o GECON, por se 

tratar de um modelo preocupado com aspectos gerenciais, não se vê tolhido por questões 

fiscais, societárias etc, o que interessa ao modelo é a maior veracidade das informações para 

fins de tomada de decisão. 

 

De acordo com Catelli (2001), o sistema GECON é um modelo gerencial 

utilizado para administração por resultados econômicos que incorpora um conjunto de 

conhecimentos integrados dentro de uma concepção holística e compreende a integração dos 

seguintes elementos: 

a) modelo de gestão (normas, princípios, crenças e valores que orienta no 

processo de tomada de decisão); 

b) modelo de decisão (processo de variáveis para tomada de decisão); 

c) modelo de mensuração (modelo relativo à mensuração dos resultados); 

d) modelo de informação (modelo relativo ao processo de geração de 

informações gerenciais). 

 

 

3.6 Sistema de Gestão 

 

 

3.6.1 Modelo de Gestão 

 

Conforme Catelli (1999b, p. 55): 

 

O modelo de gestão poderá ser explicitado, em termos de definir-se claramente 
quais os propósitos da empresa, o que se espera de cada um dos gestores, bem 
como qual será o sistema de recompensas a ser adotado (...) Assim, numa 
organização ideal, o modelo de gestão refletirá as idéias, crenças e valores dos 
proprietários ou principais executivos, as quais estarão disseminadas por toda a 
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organização, sendo, pois, plenamente aceitas por todos os gestores, os quais 
buscarão no modelo de gestão as orientações para suas decisões. 

 

Com base na assertiva acima, verifica-se que a existência desse subsistema é 

justificada em função da preocupação com a prestação de contas dos gestores e dos 

resultados. Através do subsistema o modelo de gestão deve ser definido: 

a) o estilo de gestão; 

b) papéis e posturas esperados dos gestores; 

c) poderes e responsabilidades; 

d) o processo de gestão; 

e) a avaliação dos gestores e a gestão; 

f) um cronograma de interações. 

 

Este subsistema deve revestir dos seguintes requisitos para configurar-se como 

um subsistema integrante do modelo ideal de atuação da empresa: 

a) o estilo de gestão deve ser participativo, envolvendo todos os gestores a fim 

de proporcionar a otimização do todo; 

b) cada gestor é ‘dono’ de sua área, devendo todas as ações priorizar o 

cumprimento da missão da empresa. Com isso torna necessário levar em 

consideração as conseqüências de suas ações nas demais áreas; 

c) a postura dos gestores deve ser empreendedora, ousada e dinâmica na busca 

de eventos pelos quais cada gestor deve tomar decisões. O modelo de gestão 

deve permitir a avaliação da gestão e dos gestores das diversas áreas com 

base nos resultados econômicos gerados; 

d) o processo de gestão deve envolver as fases de planejamento, execução e 

controle estabelecendo diretrizes, dentro de uma participação integrada de 

todos os gestores das áreas para conduzir a empresa à situação objetivada; 

e) os gestores devem ser avaliados pelo resultado econômico gerado por suas 

decisões, ou seja, o modelo de decisão de cada área deve proporcionar a 

escolha da melhor alternativa que conjugue os aspectos operacionais, 

econômicos, financeiros e patrimoniais de cada transação; 

f) deve ser estabelecido um cronograma de interações constantes que possibilite 

aos proprietários da empresa o acompanhamento das operações e os 

resultados gerados por cada unidade de negócio. Isto significa dizer que os 

proprietários devem participar da validação dos planos (CATELLI, 1999b). 
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3.6.2 Modelo de Decisão 

 

A tomada de decisão ocorre pela necessidade de se optar por caminhos 

alternativos, tanto para a necessidade de solucionar determinado problema quanto para a 

necessidade de aproveitar determinada oportunidade, em decorrência de um futuro. 

 

A alta especialização, vigente nas organizações hospitalares, pode levar a uma 

conseqüência como a formação de ‘ilhas de decisão’. (PARISI; NOBRE, 1999). Ilhas 

formadas por áreas e especializações que formam um hospital avaliadas com base no 

resultado econômico. 

 

Portanto, é necessário que o modelo gerencial determine, a partir do modelo de 

decisão dos gestores das áreas, uma medida única que reflita na performance das pessoas e no 

resultado das áreas. 

 

Esta compreensão, segundo Gomes e Salas (1997), propicia uma análise de 

eficácia organizacional definida nos seguintes critérios: 

a) sobrevivência: o teste da capacidade de se manter no ambiente; 

b) adaptabilidade: é o mecanismo da empresa perceber as mudanças internas e 

externas da organização; 

c) desenvolvimento: a capacidade de investir em si mesma para garantir a 

sobrevivência. Normalmente, por programas de gerenciamento, novas 

tecnologias, etc; 

d) produção: reflete na avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

e) eficiência: a avaliação focada no resultado. Cada área terá uma medida, de 

maneira que o nível de gastos reflita o sentido de fazer mais e melhor com 

menos recursos; 

f) satisfação: essa dimensão da eficácia se relaciona com a satisfação das pessoas 

(clientes internos e externos). 
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A mensuração não decorre de cada dimensão da eficácia. Ocorre que o nível de 

eficácia de uma área, traduzida no valor do seu resultado econômico, é função causada pelas 

várias dimensões. 

 

Como exemplo, a área de processamento de roupas de um hospital, que tem o 

trabalho de esterilizar roupas de outras áreas, traduz o esforço que os especialistas da área 

fazem para: 

a) disponibilizar o quantitativo de materiais de acordo com a demanda 

estabelecida (dimensão de produção); 

b) utilizar os insumos (produtos químicos, etc) e os equipamentos (autoclave, 

bandejas, carros, etc) da forma mais econômica possível (dimensão da 

eficiência); 

c) incentivar com programas de capacitação e treinamento (dimensão da 

satisfação); 

d) questionar o nível de tecnologia utilizada; as possibilidades de avanços e 

investimentos; procurar fazer o trabalho com uma perspectiva de que se está 

fazendo o melhor (dimensões de sobrevivência, adaptabilidade e 

desenvolvimento). 

 

Cada área traduz o como fazer no setor. Na estrutura do modelo gerencial, para 

apuração do resultado econômico, considera-se a forma como os recursos se deslocam, em 

mapas de apuração e registros. 

 

 

3.6.3 Modelo de Mensuração 

 

Guerreiro (1999) menciona que a principal tarefa na mensuração do lucro 

econômico consiste em comparar o valor capitalizado dos recebimentos líquidos futuros no 

início e no final do período. O lucro somente aparece quando existe um incremento do valor 

capitalizado. O lucro, medido dessa forma, corresponde à quantia máxima que o proprietário 

da empresa pode retirar para o consumo e ainda manter o capital do empreendimento intacto. 

 

Em termos contábeis, a parte central é acompanhar a variação do patrimônio 

líquido antes e após a aplicação de regras de mensuração específicas. 
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Como trata Martins (2001), a teoria da contabilidade propõe que os ativos e seu 

patrimônio líquido sejam avaliados a partir de valores de entrada e saída. Os valores de 

entrada são: 

a) custo histórico; 

b) custo histórico corrigidos; 

c) custo de reposição; 

d) custo corrente corrigido. 

 

Portanto, para a avaliação patrimonial dos valores de saída tem-se; 

a) valores descontados da entrada de caixas futuros; 

b) corrente de caixa; 

c) preço de venda; 

d) valores de liquidação. 

 

O modelo de gestão econômica coloca a mensuração do valor patrimonial como 

os ativos devem ser avaliados de forma que o patrimônio líquido da empresa represente o 

quanto vale a empresa em determinado momento; e o patrimônio líquido da empresa deve 

representar seu custo de oportunidade, ou seja, o quanto seus proprietários deixarão de ganhar 

em uma tomada de decisão alternativa à continuidade da empresa. 

 

Sob essa perspectiva, na realidade, o conjunto de decisões que os gestores 

propõem é que alocando recursos e produzindo serviços geram impactos diferenciados, que 

refletem no resultado geral da organização. 

 

É considerado que o resultado da organização é formado a partir das várias 

transações que ocorrem sob a responsabilidade dos gestores de cada unidade da organização. 

Com essa possibilidade de mensuração de transações diferentes, áreas e unidades diferentes, 

de uma mesma organização, o GECON propõe o modelo de preços de transferência. 

 

Preço de transferência é definido como o valor pelo qual são transferidos bens e 

serviços entre as atividades e áreas internas de uma organização. A gestão econômica dessas 

áreas, assim como da empresa como um todo, requer o reconhecimento do resultado gerado 
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em cada atividade, de modo que sejam identificadas e otimizadas as suas contribuições para 

os resultados globais da empresa. (OLIVEIRA e PEREIRA; 1999, p. 3). 

 

Além do aspecto da mensuração dessas contribuições, o conceito de preço de 

transferência deve incorporar características que estimulem os gestores a buscarem, de forma 

lúcida e objetiva, o sucesso da empresa como um todo através da sua atuação numa área 

particular. 

 

No caso de um hospital, por exemplo, cada setor de um hospital seria 

considerado uma área de resultado, que praticaria determinado preço de transferência para a 

mensuração de suas receitas operacionais. 

 

Para se estruturar um modelo de preços de transferência é possível considerar, 

várias possibilidades baseadas em custo total realizado, custo variável realizado, custo 

variável padrão, negociação entre gestores e preços de mercado. Todas essas possibilidades 

possuem vantagens e desvantagens. Os preços baseados em custo total trariam a desvantagem 

do rateio arbitrário de custos fixos, além de ocorrer a transferência errônea entre as áreas, 

enquanto os custos variáveis desconsideram as variações do mercado. 

 

Com essas limitações, o modelo conceitual de gestão econômica propõe um 

sistema de preços de transferência baseado no custo de oportunidade. O custo de oportunidade 

considera o valor de um determinado recurso em seu melhor uso alternativo. 

 

Por exemplo, o setor da lavanderia mensuraria sua receita, decorrente da 

esterilização de jalecos para o bloco cirúrgico, com base na melhor opção alternativa que o 

bloco cirúrgico disporia para obter esse mesmo serviço, caso não utilizasse os serviços do 

setor. O custo de oportunidade se daria pelo menor preço de mercado, para esse serviço. 

 

A mensuração de serviços produzidos ou prestados pelas áreas de uma 

organização permite que a área específica sejam portadoras da performance do mercado que 

está envolvido com aquele tipo de serviço. Também incentiva aos gestores a identificarem 

números de produção mais econômicos e a estabelecer regras que oriente o seu processo 

decisório. 
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3.6.3.1 Custo de Oportunidade 

 

O custo de oportunidade corresponde ao valor de um determinado recurso em 

seu melhor uso alternativo. Representa o custo da escolha de uma alternativa em detrimento 

de outra capaz de proporcionar um maior benefício, ou seja, é o custo da melhor oportunidade 

a que se renuncia quando da escolha de uma alternativa (BOGNAR, 1991). 

 

Sob esse enfoque, e considerando que o problema fundamental da tomada de 

decisão é a escolha de alternativas, o custo de oportunidade expressa o benefício efetivamente 

obtido de uma decisão, considerando o melhor uso alternativo dos recursos envolvidos. 

 

Assim, o resultado de uma decisão decorre do confronto entre o benefício gerado 

pela alternativa escolhida e o benefício que seria obtido pela escolha da melhor alternativa 

abandonada (custo de oportunidade). 

 

Segundo Bognar (1991), os pontos abordados estão implícitos ao conceito de 

custo de oportunidade: 

a) o custo de oportunidade de um fator representa, economicamente, o seu 

verdadeiro valor; 

b) o problema da decisão consiste na escolha de duas ou mais alternativas 

viáveis de uso dos recursos; 

c) usos alternativos dos mesmos recursos podem propiciar diferentes resultados; 

d) o que é sacrificado quando da opção por uma alternativa é a possibilidade de 

obtenção de melhores resultados em outras oportunidades. 

 

Esses pontos sustentam algumas definições do Modelo de Gestão Econômica, 

relativamente à adoção do conceito, conforme se pode observar a seguir: 

a) as alternativas consideradas devem ser viáveis e possíveis diante da estrutura 

operacional do negócio; 

b) a diferença entre o custo de oportunidade dos recursos consumidos no 

processo de obtenção de produtos / serviços e o custo efetivamente incorrido 

espelha o valor adicionado pela atividade (resultado econômico); 
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c) as alternativas devem considerar a natureza, o estado atual e futuro da situação 

em avaliação; 

d) para avaliação de desempenhos das áreas, devem ser consideradas as 

alternativas que estão dentro dos limites de autoridade e responsabilidade dos 

seus respectivos gestores; 

e) o mercado desempenha importante papel na determinação do custo de 

oportunidade. 

 

 

3.7 Sistema de Informações 

 

 

3.7.1 Modelo de Sistema de Informações 

 

Guerreiro (1999) defende que o sistema de informação de gestão econômica está 

voltado à mensuração dos resultados econômicos das atividades e se estrutura a partir do 

seguinte conjunto de premissas fundamentais: 

a) medida da Eficácia da Empresa: a empresa é constituída sob o pressuposto 

da continuidade. A garantia da continuidade da empresa só é obtida quando 

as atividades realizadas geram um resultado líquido no mínimo suficiente 

para assegurar a reposição de todos os seus ativos consumidos no processo 

de realização de tais atividades; 

b) processo de Geração do Lucro: tendo em vista a importância do conceito de 

lucro, uma questão fundamental que se coloca é como o lucro é formado. O 

lucro é gerado a partir da execução do conjunto de atividades da empresa. O 

GECON parte da premissa que as atividades não geram somente custos, mas 

sim resultados (custos e receitas). A informação do resultado econômico 

gerado por uma atividade permite a identificação da formação do lucro, ou 

seja, quais atividades contribuem mais ou menos para a formação do 

resultado econômico global da empresa, qual atividade vale a pena 

terceirizar, qual atividade vale a pena manter, e qual a perda econômica pela 

manutenção de atividades estratégias deficitárias; 

c) responsabilidade pela Geração do Lucro: o lucro é gerado pelas diversas 

atividades e a responsabilidade pela geração do lucro é exatamente dos 
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responsáveis pelas diversas atividades, ou seja, dos gestores. A análise da 

contribuição das atividades e dos gestores para a formação do lucro da 

empresa tem sido um desafio das administrações modernas e raramente são 

efetuadas a contento pela ausência de instrumental adequado que forneça as 

informações necessárias 

d) informação para Gestão: Os gestores têm uma grande dependência do 

recurso ‘informação’. A informação é a matéria-prima do processo de 

tomada de decisão. A informação útil é aquela que atende às necessidades 

específicas dos gestores, segundo as áreas que atuam, operações que 

envolvem e conceitos que lhes façam sentido lógico; 

e) aspectos Operacionais, Financeiros e Econômicos das Atividades: em cada 

atividade desenvolvida pela empresa, observam-se três aspectos 

interdependentes. O primeiro diz respeito à qualidade, quantidade e 

cumprimento de prazo, que se denomina operacional. Essas atividades para 

serem realizadas consomem recursos e geram sempre algum tipo de 

benefício na forma de produtos e serviços. Aos recursos consumidos e aos 

produtos e serviços gerados, podem ser associados valores econômicos, o 

que caracteriza o aspecto econômico da atividade. Finalmente, as operações 

envolvem prazos de pagamentos e recebimentos dos valores envolvidos, o 

que caracteriza o aspecto financeiro da atividade. Evidentemente os valores a 

prazo acarretam juros, os quais por sua vez impactam o resultado econômico 

da atividade. O GECON contempla esses aspectos mensurando o resultado 

financeiro e o resultado operacional das diversas atividades empresarias, 

inclusive o resultado da própria área financeira. 

 

O aspecto da eficiência é importante, mas é fundamental contemplar sobretudo a 

eficácia. A busca da eficácia pressupõe o estabelecimento e atingimento de objetivos 

econômicos. Um modelo de decisão centrado na eficácia demanda informações de resultados 

das atividades, portanto, de volumes e de custos variáveis dos recursos, dos volumes e das 

receitas dos produtos e serviços, dos custos fixos das áreas de responsabilidade e dos centros 

de resultados. Pressupõe não só a mensuração de resultados realizados, mas também de 

resultados planejados, estabelecendo uma estreita ligação entre o sistema de informação 

contábil e o processo decisório. 
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Esse modelo de sistema de informações subdivide-se em: Modelo de 

Identificação, Modelo de Acumulação, Modelo de Informação, Modelo de Processamento 

(CATELLI, 2001). 

 

O modelo de identificação é o que identifica o que causa as transações 

(ocorrências). As ocorrências podem ser identificadas com os serviços prestados, ou com 

determinada área, ou até com a organização como um todo. 

 

A identificação de uma transação é fundamental quando ocorrer o envolvimento 

de recursos econômicos, na qual pode-se viabilizar a idéia de controlabilidade e 

responsabilidade do gestor que tomou a decisão. 

 

Isso implica na necessidade de um modelo de identificação que cumpra as 

seguintes funções: 

a) reconhecimento das transações – confrontação de receitas e gastos das 

transações para apuração do resultado; 

b) Classificação das transações, 

- Plano de eventos – estruturara de eventos que atenda às necessidades de 

decisão dos gestores da área, 

- Plano de entidade – uma unidade da organização causadora que acumula 

receitas e gastos, 

- Plano de contas – classificados no ativo, passivo, receitas, despesa, custos; 

c) registro da transação (método de escrituração) – é necessário fazer o registro 

pelo sistema de partidas dobradas, onde cada transação deve ter no mínimo 

duas contas, e que a soma dos débitos seja igual a soma dos créditos. 

 

O modelo de acumulação implica em armazenar, acumular ou acrescer 

transações (ocorrências), segundo um modelo estabelecido, vinculado às necessidades dos 

gestores, para se guardar os impactos operacionais, econômicos, financeiros e patrimoniais. 

 

Uma transação foi identificada (reconhecida, classificada e registrada) porque se 

definiu acumuladores que atendiam aos interesses do modelo genérico de decisão, baseado no 

resultado econômico. 
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Os modelos tradicionais de acumulação são confrontados pela receita do período 

com os custos dos produtos ou serviços prestados a partir do custo unitário. 

 

A visão do modelo de acumulação proposta para identificação dos gastos e 

receitas aos acumuladores corretos é orientada por um sentido de justiça que, ao se atribuir 

determinado gasto, ou mesmo receita, leva-se em consideração uma causalidade. 

 

Por exemplo, acumular gastos de supervisão de enfermagem, em uma enfermaria 

de 100 leitos, ao nível de paciente, como os modelos tradicionais de acumulação baseado em 

rateios, não atende à lógica do sentido de justiça. 

 

O que ocorre é um encadeamento de acumulação dos fenômenos, ao nível de: 

conta, unidade causadora e tempo. 

 

Como exemplo, o processo de acumulação de uma unidade hospitalar: 

a) transação (T) – Aplicar dosagem “A” do medicamento “B” ao paciente “C”, 

portador da patologia “D”; 

b) evento (E) = ∑ T – Aplicar medicação ao paciente “C”, portador da patologia 

“D”; 

c) atividade (A) = ∑ E – Aplicar medicação aos pacientes da patologia “D”; 

d) enfermaria (E) = ∑ A – Aplicar medicamento aos pacientes da enfermaria 

“E”. 

e) hospital (H) = ∑  E – Aplicar medicação aos pacientes das enfermarias. 

 

O sistema de informações gerenciais contemplaria a integração dos modelos de 

mensuração, identificação e acumulação de ativos, receitas, custos, despesas e resultados. 

Esse modelo de acumulação de receitas e gastos, define uma identificação das transações em 

modo de produção conjunta. 

 

Esse modo tem características próprias de processos produtivos, onde não é 

possível identificar os custos diretos para cada produto ou serviço que é produzido. 

 

Segundo Catelli (2001), os sistemas tradicionais propõem critérios que 

estabelecem aproximações ou ponderações, cuja principal característica é o rateio. Portanto, 
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no modelo conceitual de gasto econômico, considera-se um plano de entidade definida, onde 

se deve procurar identificar a receita de cada produto ou serviço, que se confrontará com o 

total dos custos corretamente identificados e acumulados em um outro nível, a exemplo de 

linha de produção ou serviço, ou mesmo área. 

 

Um exemplo dessa situação, em organização hospitalar, é o da produção de 

vapor a partir da água. O vapor produzido, medido em metros cúbicos, é demandado pelo 

setor de rouparia (secagem em calandras); e esterilizarão (utilização em autoclaves). 

 

Do ponto de vista da acumulação dos custos de água, numa perspectiva de 

atribuição tradicional, busca-se direcionar esses custos para o acumulador metro cúbico de 

vapor, através de argumentos de rateio os mais variados. 

 

Na perspectiva do modelo de acumulação sugerido pelo sistema de informações 

de gestão econômica, não existe essa necessidade ou preocupação. De fato, a receita 

econômica da unidade de produção de vapor, que é destinado para os dois usos distintos, 

poderá ser identificada e acumulada para o atributo metro cúbico de vapor, considerando-se 

um preço de transferência baseado no custo de oportunidade. Já os gastos com água deverão 

ser identificados e acumulados em outro nível, a exemplo de linha de produção, que traduziria 

o mix para calandra e vapor de esterilizarão. 

 

Na medida em que as transações tenham sido mensuradas, identificadas e 

acumuladas, é necessário um processo de comunicação, cujo gestor tenha a informação útil ao 

processo decisório.Esse modelo é denominado de informação e se caracteriza pelo formato de 

relatórios gerenciais que informam sobre receitas, gastos e resultados econômicos pertinentes 

aos centros de resultados. 

 

Exemplo de relatório adequado para análise de resultados das áreas, poderia 

seguir o formato demonstrado no quadro abaixo: 

 

O modelo de informação deve fornecer informações para todas as fases do 

processo de gestão, como o planejamento operacional – informações sobre o orçamento, a 

execução – comparação entre valores padrão e real e o controle – análises de variações. 
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O modelo de processamento produz a informação requerida, os modelos de 

identificação, mensuração, acumulação e informação. Essas informações devem atingir 

objetivos e para cumprir estes, a tecnologia de processamento eletrônico de dados deve ser 

processado conforme a complexidade organizacional. 

 

 CR1 CR2 CR3 TOTAL 

Receitas operacionais 

(-) Custos/despesas diretas 
    

(=) Margem operacional     

(+) Receitas financeiras 

(-) Despesas financeiras 
    

(=) Margem de contribuição financeira     

(-) Custos/despesas fixos identificadas     

(=) Resultado econômico     

QUADRO 2 – Resultado Econômico das Unidades 
Fonte: Guerreiro (1999) 
Nota: CR – Centro de resultado 

 
A disponibilidade de tecnologia de hardware e software, bem como a existência 

de recursos humanos capacitados para o desenvolvimento e implementação de todas as fases 

do sistema de informações de gestão econômica, é fundamental para a solução desejada do 

modelo gerencial. 

 

Considerando a base conceitual comentada acima, caberia uma discussão em 

torno das características do ambiente de um hospital público, onde todo o processo de 

informação contábil-gerancial deve ser enfocado na gestão das atividades de alocação de 

recursos através do resultado econômico e ser sistematicamente mantido. 

 

A condução desse processo necessitaria do aprendizado, pelos gestores das áreas, 

dos conceitos de mensuração de receitas, despesas, custos e resultados, com uma manutenção 

de um sistema de informações gerenciais. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO DO IJF 

 

 

4.1 Histórico 

 

O Instituto Dr. José Frota (IJF) – uma autarquia da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza (PMF) – teve a sua origem a partir de uma idéia do médico Barca Perlon, acolhida 

pelo interventor Carneiro de Mendonça, constituindo-se no primeiro serviço de pronto socorro 

de Fortaleza, inaugurado em 22 de agosto de 1932. O Pronto Socorro de Fortaleza funcionou 

em convênio com a Santa Casa de Misericórdia e possuía apenas uma ambulância, adaptada a 

partir de um velho automóvel. As informações sobre o histórico do IJF foram obtidas junto ao 

site da instituição (IJF, 2004). 

 

Em 1936, houve a rescisão do contrato com a Santa Casa e foi fundada a 

Assistência, em 1936, de autoria do prefeito municipal Raimundo de Alencar Araripe. A 

partir desta data, os serviços de assistência médico-cirúrgica de urgência passaram a 

funcionar, provisoriamente, nas dependências do Hospital Central da Polícia Militar, durante 

quatro anos. 

 

O crescimento demográfico e urbano de Fortaleza, decorrente da instalação das 

primeiras indústrias, e o aumento do número de veículos, começaram a elevar as estatísticas 

de acidentados, fatos que justificaram a construção da sede definitiva da Assistência Pública 

de Fortaleza, em 1940, na rua Senador Pompeu, 1757, na Praça da Bandeira. 

 

Essa sede própria dispunha inicialmente de: quatro enfermeiras, com trinta 

leitos; enfermaria de repouso; sala de raio x, de curativos, de cirurgia e de esterilização; 

elevador; secretaria; almoxarifado; capela e serviço de sinalização. 

 

A partir de então esse hospital passou por sucessivas ampliações e adaptações na 

gestão dos prefeitos Acrísio Moreira da Rocha, Paulo Cabral de Araújo, Cordeiro Neto, 

Murilo Borges e José Walter, atingindo o porte de 139 leitos. 
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Em 1970, a Assistência Pública de Fortaleza transforma-se em autarquia 

municipal, com a denominação de Instituto Dr. José Frota, uma homenagem do prefeito José 

Walter ao seu ex-diretor, Dr. José Ribeiro da Frota. 

 

Na administração do prefeito Vicente Cavalcante Fialho o IJF passou por 

significativas reformas na sua estrutura organizacional, foi criado o primeiro quadro de 

pessoal, com 502 servidores, e elaborado o Regulamento Geral, que deu origem ao Decreto 

3.925, de 09/10/1972, publicado no Diário Oficial do Município de 01/11/1972.Em 1973 a 

capacidade instalada atingiu 171 leitos. 

 

Não obstante, todas essas intervenções no IJF se caracterizaram por acréscimos 

emergenciais carentes de um planejamento que permitisse a indispensável adequação e 

integração interfuncionais. Entretanto, esses fatores não impediram que esse hospital 

conquistasse o respeito e reconhecimento da população de todo o Estado do Ceará, como 

unidade de referência de urgência e emergência, com ênfase às vítimas de traumas, queimados 

e intoxicações agudas. 

 

Em 7 de outubro de 1993 foi ampliado a área do novo complexo hospitalar para 

cerca de 25.000 m2. 

 

A grande demanda de pacientes graves e a superlotação das emergências e sala 

de recuperação motivaram a administração à construção de um novo bloco para internações, 

denominado Anexo III, com 245 leitos, ampliando o número de leitos para 416, no biênio 

1996/1997. 

 

A construção do Centro de Nutrição e Dietética, financiado pelo Ministério da 

Saúde, através do programa de reforço às unidades do Sistema Único de Saúde (REFORSUS) 

foi iniciada em 1999, cuja inauguração ocorreu em 14/06/2000. 

 

O Instituto Dr. José Frota é uma instituição de referência para o Sistema Único 

de Saúde (SUS), como prova disso, em 1998, com a implantação pelo Ministério da Saúde 

dos sistemas estaduais de referência hospitalar para o atendimento de urgência e emergência, 

o IJF foi o pioneiro do Estado a ser habilitado para integrar o Sistema (Port. SAS/MS nº 204, 
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de 05 de novembro de 1998), por satisfazer a todos os requisitos exigidos para a garantia da 

qualidade da assistência. 

 

Com uma média de 625 atendimentos/dia é considerado o melhor ‘termômetro’ 

dos acontecimentos da cidade de Fortaleza e do estado do Ceará. Adquiriu ao longo dos 

últimos sete anos credibilidade junto à opinião pública, órgãos estaduais e federais, sendo 

considerada a melhor unidade de urgência e emergência do nível terciário no estado (IJF, 

2004). 

 

O atendimento à clientela do sistema deve ocorrer com base nos mandamentos 

da Constituição Federal (1988), de forma universal e gratuita. Dessa forma, a estrutura do IJF, 

como uma instituição pública, deveria se destinar exclusivamente para o cumprimento desse 

objetivo, disponibilizando toda a sua infra-estrutura para oferta de serviços à população. 

 

Mas, na perspectiva de uma visão que coloca a organização como passível de 

participar de um mercado de serviços, o IJF funciona com uma segunda ‘porta de 

atendimento’ visando ao mercado de seguros privados de saúde e procedimentos particulares. 

 

Esse funcionamento de uma segunda porta de atendimento passa por uma área 

com apartamentos diferenciados que ofereçam uma infra–estrutura semelhante à encontrada 

na rede privada. Os recursos obtidos são geridos a partir de convênios e atendimentos 

particulares. 

 

Percebe-se, no entanto, que essa situação pode gerar discussões profundas no 

que refere ao conflito da missão de um hospital público. 

 

O hospital tem um organograma do tipo linha-staff (figura 6), 

caracterizado por órgãos de assessoramento, atuação programática e execução 

instrumental. Apesar da estrutura verticalizada, o processo de gestão é participativo, 

caracterizado pela existência de reuniões periódicas do conselho diretor, constituído 

pelas principais diretorias do hospital. As principais atividades desenvolvidas nas 

diversas unidades funcionais podem ser observadas no Anexo A. 
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FIGURA 6 – Organograma do IJF  
Fonte: IJF (2004) 
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4.2 Cenário Externo da Unidade Hospitalar 

 

 

4.2.1 Contexto Geográfico 

 

O Instituto Dr. José Frota, localizado em Fortaleza, capital do estado do 

Ceará, é uma unidade de assistência hospitalar terciária de referência, com plantão de 24 

horas para atendimentos de média e alta complexidade, em regime ambulatorial e 

hospitalar, com tratamento intensivo e serviços de assistência de urgências e 

emergências. O hospital é referência estadual de urgência e emergência de trauma, 

queimados e de intoxicações, este último com o Centro Antiveneno. 

 

Recebe pacientes de várias outras regiões do estado para atendimento 

ambulatorial e internação hospitalar, principalmente dos municípios pertencentes à 

região metropolitana de Fortaleza, atende ainda a pacientes de outros estados da 

federação. 

 

 

4.2.2 Contexto Político 

 

O hospital é uma autarquia municipal com personalidade jurídica de direito 

público, sob gestão plena do SUS. É mantido com recursos municipais e com recursos 

do Ministério da Saúde. É uma entidade que tem autonomia administrativa e financeira, 

o que facilita a sua administração. 

 

 

4.2.3. Contexto Social 

 

O I.J.F presta assistência a toda população de Fortaleza e do estado do 

Ceará na área de trauma, independente de nível cultural, sexo, idade, cor ou religião. O 

Hospital, portanto, tem uma clientela diversificada, mas a fatia da população que mais 

utiliza seus serviços é exatamente a mais carente que, devido às suas condições sociais 

de moradia e de vida, estão mais expostas aos fatores de risco que geram o trauma. 
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4.2.4 Contexto Cultural 

 

O hospital está no imaginário da comunidade como sendo o melhor 

hospital de referência para os casos de urgência e emergência na área do trauma. 

Segundo levantamento de nível de satisfação realizada pelo hospital, isto se deve a alta 

capacidade de resolutividade da unidade hospitalar, que é garantida por um corpo de 

profissionais médicos e paramédicos com alto grau de especialização nas áreas em que 

atuam. 

 

Missão do IJF 

 

“Proporcionar assistência à saúde em urgência e emergência e atendimento 

terciário às vítimas de trauma do Estado do Ceará” (IJF, 2004). 

 

Visão do IJF 

 

“Ser um centro de excelência e referência nacional em assistência à saúde 

de urgência e emergência no trauma” (IJF, 2004). 

 

O Instituto Dr. José Frota (IJF) vem desenvolvendo planos estratégicos como 

forma de direcionar seu modelo de gestão, coerente com as técnicas de administração 

preconizadas para instituições públicas e contemplando suas características próprias. Esses 

planos têm resultado em revisões periódicas buscando adequar-se à natural mudança nas 

variáveis que lhes serviram de base para as principais decisões (IJF, 2001). 

 

Além disso, as diversas administrações que passaram pelo hospital, têm se 

mostrado sensíveis à necessidade de que tais processos de definição de planos estratégicos se 

desenvolvessem de forma participativa. Neste sentido, principalmente em sua última versão 

que ocorreu em 2001, o planejamento estratégico teve, ao lado de sua preocupação com a 

orientação geral de sua organização, a visão do seu profundo significado educativo e de 

envolvimento dos funcionários com os objetivos maiores do IJF. 
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A última revisão do planejamento estratégico do hospital contemplou dois 

aspectos centrais que têm caracterizado o processo de planejamento do Instituto, quais sejam: 

a) um espaço para adequação das estratégias às novas orientações da direção do 

órgão; 

b) uma oportunidade para envolver e proporcionar o crescimento dos funcionários 

do hospital. 

 

Como elementos constituintes da identidade do hospital (IJF, 2001) foram 

definidos os seguintes valores e crenças do hospital: 

a) disciplina e dinamismo; 

b) resolutividade com eficiência e eficácia; 

c) promoção da vida; 

d) honestidade; 

e) qualidade; 

f) ética; 

g) saúde; 

h) compromisso; 

i) integração; 

j) humanização. 

 

Estes valores e crenças foram definidos durante a última revisão do planejamento 

estratégico do Instituto. O processo de escolha envolveu vários participantes que, inicialmente, 

foram divididos em grupos de dois, escolheram quatro valores considerados por eles os mais 

importantes para o hospital. Num segundo momento, foram formados grupos de quatro para, 

partindo do trabalho das duplas, buscarem o consenso em torno de cinco valores e crenças. 

Finalmente, em grupos de oito pessoas, partindo das propostas de dois grupos de quatro, 

chegou-se às propostas que foram apresentadas em plenária. Do debate em plenária os 

participantes aprovaram os valores citados acima. 

 

O Instituto Dr. José Frota deve cumprir as diretrizes do Plano Estratégico em 

consonância com a sua missão. A adequação do Modelo Gerencial para o IJF deve considerar 

as fases de planejamento, execução e controle, de forma a refletir as ações desenvolvidas em 

busca do cumprimento de sua missão. 
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No quadro 3 é apresentada a estrutura do Plano Plurianual 2002- 2005 (IJF, 

2001), de forma a destacar os elementos para um modelo gerencial adequado à sua 

missão e realidade operacional. 

 

 
Missão do IJF 

“Proporcionar Assistência Médica de Urgência e Emergência à População.” 
 
                        PROGRAMAS                               OBJETIVOS 
 
1. Manutenção dos serviços           1. Proporcionar apoio logístico e técnico 
administrativos.                 para o desenvolvimento das ações de 
      assistência hospitalar de urgência e 
      emergência.   
 
2. Integração e otimização do            2. Aperfeiçoar os sistemas de  
     sistema de Informação.                informações gerenciais e avaliação e  
        de faturamento ambulatorial e  
        hospitalar do IJF. 
 
3. Heliponto                              3. Construção  do Heliponto   
. 
 
4. Desenvolvimento e capacitação          4. Assegurar a 1822 servidores a  
    de pessoal  qualificação técnico-científica para 
  prestação da assistência à saúde com 
  qualidade e humanização à população. 
 
5. Conclusão do complexo            5. Ampliar a capacidade dos serviços 
hospitalar de urgência e    de Assistência de Urgência e  
emergência do IJF.    Emergência, para assegurar a 
      manutenção da garantia de qualidade. 
 
6. Assistência hospitalar e           6. Prestar assistência de urgência e 
    ambulatorial de urgência e                  emergência do nível terciário à  
    emergência.         população. 
         Dar suporte à qualificação de recursos 
           humanos na área da saúde no nível 
            terciário. 
 
7. Programa de melhoria do            7. Buscar melhoria contínua da  
    atendimento médico-hospitalar.     qualidade da assistência á saúde 
         através da metodologia da gestão da 
          qualidade. 
 
8. Programa de melhoria do            8. Proporcionar a melhoria das 
    atendimento médico-hospitalar.    atividades de ensino e pesquisa no IJF 
 
9. Segurança                                                   9. Plano de Segurança 
 
10. Custos                                                       10. Aperfeiçoamento do sistema de  

   custos 
 

 
QUADRO 3 – Missão, Programas e Objetivos do IJF (2002 -2005) 
Fonte: IJF (2001) 
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4.3 Fluxo de Funcionamento 

 

O usuário tem acesso ao IJF nas seguintes condições: 

a) usuário em demanda espontânea: atendimento no Serviço de Pronto 

Atendimento (SPA), para marcação de consulta. Este procedimento pode 

encerrar com a consulta ambulatorial e diagnóstico da patologia do paciente 

ou ser solicitado exames complementares para o diagnóstico e 

encaminhamento para internação com procedimentos cirúrgicos ou não; 

b) usuário encaminhado por outra unidade de saúde com a patologia 

diagnosticada, sem prontuário no IJF: elaboração do prontuário, seguindo-

se da solicitação de exames complementares, internação e cirurgia, se for o 

caso; 

c) usuário não encaminhado, com prontuário no IJF, com retornos nas 

datas marcadas para a especialidade: encaminhamento para o atendimento 

ambulatorial e, em seguida, para a internação e cirurgia, se for o caso; 

 

A internação é a razão de ser de uma unidade hospitalar. Os casos que requerem 

intervenções mais sistemáticas ou mesmo cirurgias dependem de uma estrutura hoteleira, com 

cuidados de enfermagem apta para auxiliar na saúde do paciente. 

 

 

4.4 Gestão de Recursos Humanos do IJF 

 

A gestão do sistema de pessoal é feita através de dois sistemas informatizados. O 

primeiro é um sistema corporativo de pessoal da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Este 

sistema é administrado pela Secretaria de Finanças. Ele permite alterações mensais para 

inclusão de férias, vantagens e outras alterações que se façam necessárias. O segundo sistema 

é local e funciona na Divisão de Pessoal do Hospital. Ele controla dados pessoais, funcionais 

e financeiros de todos os funcionários, com fotos digitalizadas, e também o sistema 

biométrico do ponto e o acesso ao refeitório dos funcionários plantonistas. (IJF, 2004). 

 

O Sistema de Recursos Humanos tem como visão a descentralização de 

informações onde cada chefia inicia os seus trabalhos, alimentando escalas em seus 
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computadores e, a partir daí, se processa a vida funcional de cada servidor, tendo, portanto, 

todo o seu acompanhamento na instituição. 

 

TABELA 1 – Perfil do corpo técnico e administrativo do IJF 

PROFISSIONAIS PRÓPRIOS 
     Médicos 441 
     Enfermeiros 190 
     Farmacêuticos / Bioquímicos 31 
     Odontólogos 9 
     Nutricionistas 20 
     Fisioterapeutas 42 
     Terapeuta Ocupacional 1 
     Assistentes Sociais 24 
     Estatístico 1 
     Economista 1 
     Administrador 1 
     Advogado 7 
     Bibliotecário 2 
     Auxiliares de Enfermagem 524 
     Auxiliares de Laboratório 40 
     Atendente Serviços de Saúde 81 
     Auxiliar de Serviços de Saúde 18 
     Técnico dm Higiene Dental 1 
     Auxiliares de Radiologia 20 
     Técnicos em Radiologia 27 
     Técnico em Contabilidade 1 
     Auxiliar Administrativo 52 
     Agente Administrativo 37 
     Assistente Administrativo 17 
     Auxiliar de Serviços Gerais 108 
     Telefonista 11 
     Cozinheiro 9 
     Vigia 34 
     Oficial de Manutenção 12 
     Costureira 6 
     Datilógrafo 25 
     Mecânico de Máquinas e Veículos 4 
     Motorista 11 
     Auxiliar de Manutenção 1 

SUBTOTAL 1.809 
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS 

     Zeladores 147 
     Vigilantes 22 
     Outras categorias 153 

SUBTOTAL 322 
T O T A L  G E R A L 2.131 

Fonte: IJF (2004). 

 

Vale salientar que o Sistema de RH trabalha atualmente com, aproximadamente, 

45 (quarenta e cinco) computadores em rede por todo o Hospital. 
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Diante do expressivo número de procedimentos médicos realizados no IJF, 

o hospital conta hoje com uma equipe de profissionais próprios e terceirizados 

correspondente às suas atividades, conforme apresentado na tabela 1. 

 

 

4.5 Sistema de Dados Contábeis 

 

O sistema de informação de dados contábeis, que na Prefeitura de Fortaleza é 

conhecido por SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro – tem por objetivo administrar a 

receita, bem como controlar e acompanhar suas despesas desde o seu compromisso 

(empenho) até a sua efetiva liquidação, gerando automaticamente os lançamentos contábeis 

necessários à atualização do plano de contas e emissão dos balancetes (IJF, 2001). 

 

O sistema tem as seguintes características: 

a) precisão de informações e agilidade nas ações; 

b) é totalmente operacionalizado pelo usuário final 

c) atribuição automática de numeração para os empenhos e anulações; 

d) consulta direcionado por vídeo ou impressora; 

e) segurança dos dados através de acesso controlado por senhas; 

f) acesso rápido a consultas das tabelas. 

 

Todo o funcionamento do sistema considera dois quadros principais: o plano de 

contas e tabelas de eventos. O plano de contas está estruturado de acordo com uma hierarquia 

de códigos: 

 

A tabela de eventos é um instrumento utilizado pelos usuários do sistema da 

DIFINA (Diretoria Financeira), que permite os lançamentos dos atos administrativos 

contábeis. 
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1- ATIVO 

1.1 ATIVO CIRCULANTE 

1.2 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

1.3 ATIVO PERMANENTE 

1.4 ATIVO COMPENSADO 

2. PASSIVO 

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 

2.2 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

2.3 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 

2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 

2.5 PASSIVO COMPENSADO 

3. DESPESAS 

3.1 DESPESAS CORRENTES 

3.2 DESPESAS DE CAPITAL 

 

4. RECEITAS 

4.1 RECEITAS CORRENTE 

4.2 RECEITAS DE CAPITAL 

4.3 DEDUÇÕES DA RECEITA 

5. RESULTADO DIMINUTIVO DO 
EXERCÍCIO 

5.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

5.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 

6. RESULTADO AUMENTATIVO DO 
EXERCÍCIO 

6.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

6.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 

6.3 RESULTADO APURADO 

QUADRO 4 – Estrutura do Plano de Contas 
Fonte: Sistema Orçamentário-financeiro do IJF 

 

 

4.6 Interfaces do Planejamento Estratégico 

 

Com o envolvimento dos servidores e informações sobre desempenhos passados 

das Unidades Funcionais, com avaliações que evidenciam oportunidades, ameaças referentes 

ao ambiente externo, pontos fortes e pontos fracos identificados no ambiente interno, cada 

unidade contribuirá com permanentes atualizações das diretrizes estratégicas para o IJF. 

Dessas diretrizes refletirão ações para melhorar a gestão e a infraestrutura. 

 

A direção deve fazer cumprir a elaboração, análise e aprovação das diretrizes 

estratégicas da seguinte forma: 

a) solicitar que cada unidade indique as linhas de ação a serem desenvolvidas na 

própria unidade; 

b) realizar oficinas de sensibilização; 

c) analisar e aprovar as diretrizes do conselho diretor do IJF 

 

Com a revisão do planejamento estratégico do hospital, foi verificado os 

seguintes pontos fortes e fracos, bem como ameaças e oportunidades que, dentro do processo 

de planejamento, devem ser devidamente analisadas: 
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a) pontos fortes: 

- credibilidade perante a população 

- localização do hospital 

- multidisciplinaridade 

- apoio político da Prefeitura de Fortaleza 

- resolutividade 

- agilidade no diagnóstico 

- know how (conhecimento e experiência do IJF) 

b) pontos fracos: 

- falta de humanização 

- falta de leitos para internação 

- centralização do atendimento de emergência 

- precário e inadequado sistema de triagem 

- pouco compromisso com a informação 

- deficiente treinamento dos servidores 

- falta de programa de desenvolvimento gerencial 

- falta de sistema de segurança 

c) ameaças: 

- diminuição relativa dos recursos do SUS 

- tendência à distorção das tabelas de procedimentos 

- descaso do poder público federal para a área de saúde 

- tendência do aumento do desemprego 

- restrição de repasse de verbas 

- diminuição do poder aquisitivo da população, reduzindo a possibilidade de 

ter planos de saúde 

- aumento dos custos hospitalares 

- duplicidade de gerência do sistema 

- não atualização salarial dos servidores 

- ineficiência do atendimento de rede básica de saúde 

d) oportunidades: 

- incremento das farmácias vivas 

- educação em massa da população 

- fortalecimento de organizações comunitárias 
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- mídia favorável à Instituição 

- concretização da gestão plena do município de Fortaleza 

- disponibilidade de avanços tecnológicos 

- política nacional de educação no trânsito 

 

A fase do planejamento estratégico representa um amadurecimento e a segurança 

do controle gerencial em razão do aprofundamento do funcionamento das unidades 

funcionais. 

 

 

4.7 Mensuração de Receitas, Despesas, Custos, Ativos e Passivos 

 

 

4.7.1 Receita 

 

A receita representa um potencial de benefícios que contribue positivamente com 

o ativo e o patrimônio líquido da organização. A Lei no 4320/1964, que estatui Normas Gerais 

do Direito Financeiro, ao tratar da receita pública, dispõe sobre a relação entre palavras 

sinônimas, entre tributo e receita, destacando que os tributos visam ao custeio das atividades 

gerais e específicas exercidas pelas organizações públicas. 

 

Ela classifica as receitas públicas como: 

a) receitas correntes: oriundas da receita tributária, receita patrimonial e 

transferências correntes; 

b) receitas de capital: oriundas de operações de crédito, alienações de bens e 

transferência de capital. 

 

Portanto, os recursos reconhecidos como receitas não estão associados ao fluxo 

de serviços das organizações da administração pública. Em outras palavras, não existe 

vinculação dos recursos com o potencial de serviços da organização, não sendo concernente o 

registro contábil como receita. 

 

Recursos transferidos para o IJF, à conta de financiamentos específicos para 

custeio, investimentos e ampliações que sejam oriundos do orçamento da União, do Estado e 



 73 

do Município, e que não estejam vinculados a uma prestação de serviços, devem ser 

registrados contabilmente como uma obrigação (passivo) do IJF, cuja regularidade estaria 

vinculada a uma prestação de contas. 

 

A receita do IJF, identificada ao nível de cada unidade funcional, seria apenas a 

contrapartida pela prestação de serviços prestada ao usuário, mensuradas com base no custo 

de oportunidade. 

 

Esse valor monetário (receita econômica) é obtido da avaliação de cada unidade 

de serviço prestado com base em um custo de oportunidade, conforme definido no terceiro 

capítulo, entendido como o menor preço de mercado à vista para aquele serviço. As atividades 

operacionais ocorridas na unidade funcional, além de gerar impacto na receita econômica, 

geram também impactos de natureza financeira, ocorrendo os ingressos financeiros em caixa. 

 

Vários procedimentos são remunerados a partir de uma tabela do Sistema Único 

de Saúde (SUS), se constituindo reflexo financeiro da receita econômica reconhecida. 

 

Outros procedimentos, a exemplo das atividades de apoio administrativo, geram 

receita econômica, mas não trazem impacto financeiro concomitante. O destaque a ser 

mostrado é que o ato de reconhecimento e mensuração da receita econômica, já considera o 

impacto financeiro, quando existente. 

 

Todos os procedimentos que dispõem aspecto financeiro são controlados no 

setor de contas médicas, de forma a gerar o faturamento financeiro do IJF. 

 

O roteiro contábil, para registro de impactos financeiros, econômicos e 

patrimoniais se apresenta da seguinte maneira: 

 

1. Reconhecimento da Receita 

Débito –  Unidade Tomadora 

 Despesa 

Crédito – Unidade Fornecedora 

  Receita de Serviços 

2. Reconhecimento de Valores 
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Débito -  Ativo Compensado ( Faturamento SUS a Receber) 

 Unidade Fornecedora 

Crédito - Passivo Compensado ( SUS Faturado) 

Unidade Fornecedora 

3. Recebimento de Valores 

Débito -  Ativo (Disponibilidades) 

 Faturamento 

Crédito – Ativo Compensado (Faturamento SUS a Receber) 

  Unidade Fornecedora 

 

Receita econômica (unidade fornecedora); registra os lançamentos dos 

fornecimentos de serviços, de uma unidade para outras unidades, refletindo o preço de venda 

baseado no custo de oportunidade. 

Despesa (unidade tomadora): registra os lançamentos dos serviços de outras 

unidades interrnas, refletindo os vários preços de transferência. 

Ativo Compensado (Faturamento SUS a Receber): registra os valores referentes 

aos procedimentos faturados ao SUS 

Passivo Compensado (SUS Faturado): registra a contrapartida dos valores de 

procedimentos faturados ao SUS. O saldo acumulado reflete o montante faturado por unidade. 

Ativo (Disponibilidades): registra o montante financeiro. 

 

Como exemplo, a Unidade de Tratamento de Queimados (CTQ) presta um 

serviço de cirurgia gerando uma receita que é a menor expressão monetária do menor valor 

vigente disponível para serviço semelhante. Ao mesmo tempo, surge como contrapartida uma 

despesa da unidade tomadora dos serviços. Desse procedimento, remunerado pelo SUS, 

passa-se ao reconhecimento de seu valor a partir do lançamento em contas de ativo 

compensado e passivo compensado. Quando ocorrer o pagamento, registra-se o ingresso dos 

recursos financeiros em conta do ativo disponível, como contrapartida no ativo compensado. 

O saldo da conta de passivo compensado expressará sempre o montante faturado por unidade 

funcional. 

 

Toda vez que houver um exame, cirurgia ou fornecimento de uma refeição, cada 

unidade prestadora teria sua receita contabilmente registrada. 
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Uma medida de receita assim obtida conteria os atributos necessários para uma 

confrontação, com despesas e custos, que produzisse uma mensuração da eficácia da 

organização, ensejando uma perspectiva concreta para analisar o resultado e a eficiência. 

 

 

4.7.2 Despesa 

 

Despesa é todo esforço realizado na execução de um serviço que, diretamente ou 

indiretamente, deverá produzir uma receita. Existe uma correlação imediata de despesa com 

um fluxo de benefício, identificado como receita, e os gastos resultantes para sua obtenção. 

A despesa pública é tratada como (Lei no 4.320/1964): 

a) empenho – obrigação ou compromisso da organização pública com o 

fornecedor, seguido da emissão da nota de empenho; 

b) liquidação – constatação do direito do credor diante da documentação 

comprobatória do fornecimento; 

c) pagamento – efetivação da transferência dos recursos financeiros. 

 

Nas transações que envolvem compra de produtos ou serviços por parte do poder 

público, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade 

são exercidas por meios dos procedimentos licitatórios, da classificação econômica da 

despesa com o nível de programa e do elemento, além da publicação. 

 

A dificuldade surge quando se evidencia a dimensão da eficiência (art. 37 da 

Constituição Federal, 1988) e o resultado da gestão (art. 74, inciso II, da Constituição 

Federal). A idéia de despesa pública definida no âmbito da Lei no 4320/1964 dispõe que todo 

dispêndio realizado pela organização, seja para manutenção das atividades (custeio), 

subvenções sociais, aquisições de bens móveis e imóveis, aquisições de títulos ou aumento de 

capital. Pode-se caracterizar despesas como sendo os fatores que são utilizados no processo de 

obtenção de receitas. 

 

Então o processo de serviços, expresso em receitas da unidade, acarreta 

dispêndios correlatos, expressos em despesas da unidade. Esse grau de associação entre 

receitas e despesas dependerá de cada serviço específico; mas sempre será possível 

estabelecer vinculação lógica entre as despesas e as receitas obtidas. 
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Dessa forma, haverá desdobramentos para níveis de receitas e despesas, 

associados com os eventos de prestação de serviços, ao nível  de cada unidade. A seguir o 

registro contábil da despesa possibilitando uma visão de interligação contábil com a receita. 

1. Débito – Despesa (unidade tomadora) 

Pessoal 

Contratos 

2.Crédito – Receita ( unidade fornecedora) 

 

Como exemplo, pode-se demonstrar que a receita de prestação de serviços da 

unidade 1 é despesa operacional na unidade 2, e essa despesa operacional da unidade 2 reflete 

o menor preço de mercado à vista (custo oportunidade), que desprezou ao adquirir os serviços 

da unidade 1. 

 

A colocação enseja o funcionamento de um processo que coloca o 

aperfeiçoamento contínuo das unidades porque enfoca, com clareza, a atuação dos gestores. 

 

Na perspectiva contábil pode-se ter duas visões para os gestores: 

1. Receita = Despesa.  

Denota que os recursos (receitas) devem ser aplicados em despesas (atendimento 

público, por exemplo). A idéia de avaliação do desempenho tem uma visão tradicional de 

execução orçamentária, porque para se aumentar o atendimento ao público (despesa) é 

necessário aumentar a receita, sem o comprometimento com rotinas de aperfeiçoamento 

contínuo das tarefas realizadas. O aumento das receitas, por sua vez, ocorre por tributação 

adicional ou por transferências de outros programas. Isto pode denotar ineficiência no 

processo. 

2. Resultado Econômico = Receita Econômica – Despesa 

A receita econômica é fruto de uma avaliação do custo de oportunidade do 

usuário, portanto externa ao gestor que contribui para a formação do resultado econômico. 

Nessa visão ele tem dois caminhos: aumentar a receita seja por um aumento do preço 

praticado, seja por um aumento do volume de serviço fornecido, mantendo-se o nível de 

despesa constante; ou reduzir o nível de despesa, mantendo-se a receita constante. 
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Não obstante, na medida que as alterações da tabela de preço (SUS) não está ao 

alcance do gestor, o modelo de gestão fica definitivamente focado em produzir melhor, 

utilizando todas as ferramentas de análise de despesas e custos para fazer mais com menos 

recursos. 

 

Quando a Unidade de Queimados não se manifesta pelo desaparecimento de 

lençóis, de medicamentos, etc., é importante verificar que a visão 1 (Receita = Despesa) 

representada acima é facilitadora deste comportamento. Ou seja, na medida em que não 

oferece uma possibilidade para apuração de resultado da unidade, todo esforço em busca da 

eficiência, compromisso, economicidade, preocupação com o gasto de energia, água, telefone, 

fica restrito aos atributos pessoais. 

 

A segunda visão (Resultado Econômico = Receita Econômica – Despesa) 

propicia o interesse, participação e envolvimento das pessoas em todas as etapas do processo 

de prestação de serviços, porque traz o conhecimento através do resultado econômico. 

 

 

4.7.3 Custos 

 

A Lei Complementar no 101/2000, visando a um controle gerencial na 

administração pública, reconheceu a importância da análise de custos, determinando que a 

administração pública manterá um sistema de custos que permita a avaliação e o 

acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.(parágrafo 3º do artigo 50). 

 

Um sistema de custos para o IJF deve permitir a representação monetária correta 

dos processos físico-operacionais que ocorrem em suas unidades.  Cada unidade que manuseia 

recursos, a partir de uma independência operacional, deve ter uma estrutura de acumulação de 

custos que retrate a ficha técnica de seus serviços, na perspectiva do que seja determinado 

como relevante para o controle gerencial. 

 

O sistema de custos deve ter as seguintes características: 

a) o custeamento direto é identificado em cada unidade; 

b) inexistência de qualquer arbitrariedade de custos através de rateio; 

c) mensuração baseada em preço de transferência. 
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A unidade de nutrição que manuseia produtos acabados para a Unidade de 

Queimados, a exemplo de refeições para os pacientes, deve manter um sistema de 

custeamento onde os itens das refeições são identificados e controlados, porque tem uma 

motivação fundamental, qual seja a receita oriunda de refeições mensurada com base em um 

preço de transferência determinado pelo custo de oportunidade da unidade. Portanto, as contas 

representativas dos custos têm um papel de evidenciar os processos ao nível das unidades e 

dentro destas. A movimentação dos recursos utilizados para obtenção dos produtos e serviços 

serão transferidos  para as ‘unidades clientes’. 

 

 

4.7.4 Ativos 

 

Martins (2001, p. 30) define ativo, fundamentalmente em termos econômicos, 

como sendo “[...] o futuro resultado econômico que se espera obter de um agente”. Nessa 

mesma linha, Oliveira e Pereira (1999, p. 120) definem como “[...} um recurso econômico 

capaz de lhe gerar algum benefício imediato ou futuro”. Hendriksen e Van Breda (1999, p. 

286) acreditam que os ativos “[...] devem ser definidos como potenciais de fluxos de serviços 

ou direitos a benefícios futuros sob o controle de uma organização”. 

 

A garantia de realização do fluxo positivo de benefícios, inerente ao ativo, 

depende da realização de um outro fluxo, negativo, representado pelos esforços realizados 

para sua manutenção. A contraposição desses dois fluxos produz um fluxo líquido que se 

espera positivo. 

 

Por outro lado, a Lei no 4320/1964, no inciso II do art. 106, considera 

estritamente a avaliação dos bens móveis e imóveis da administração pública pelo o valor da 

aquisição. A contabilidade pública está voltada para o cumprimento dos requisitos legais que 

envolvem a aquisição dos bens através dos procedimentos licitatórios, além do controle de sua 

existência física, através de emplaquetamentos. 

 

O sistema atual não considera os registros de depreciação dos bens; sendo que as 

despesas de manutenções são consideradas separadamente, de acordo com o elemento de 

despesa que seja adequado. 
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Pode-se exemplificar as etapas decorrentes da aquisição de um ativo para IJF, no 

qual permita analisar o fluxo de benefícios líquidos. Na aquisição de um bem móvel 

(ambulância, p.ex.) deve o fluxo de receitas expressar o custo de oportunidade de se ter 

serviços semelhantes de um outro ativo alugado. O fluxo de manutenções deve expressar o 

custo de oportunidade de se adquirir os serviços de reparos no mercado. 

 

O fluxo de receitas deve ser descontado a valor presente, da data de aquisição do 

ativo, considerando uma taxa de oportunidade financeira de captação de recursos e o tempo de 

uso.  As despesas de manutenção devem ser descontadas a valor presente, da data do início do 

programa de manutenções, considerando uma taxa de oportunidade financeira de aplicação de 

recursos e o tempo do programa de manutenção. Isto é, o valor do ativo, no momento da 

aquisição, expressará o seu fluxo de benefício líquido descontado. 

 

A diferença entre a receita econômica, produzida pela incorporação do ativo, o 

valor da aquisição e as despesas com manutenção, produzirá a margem líquida desse 

investimento. Após a dedução dessa margem líquida, das despesas com combustíveis, pneus e 

demais acessórios, bem como os salários de motoristas, obtêm-se o resultado do investimento. 

Esse resultado, adicionado aos outros resultados de atividades desenvolvidas na unidade 

funcional adquirente, produzirá o resultado final da unidade funcional, que traduz o seu nível 

de eficácia. 

 

No momento em que o ativo é incorporado e tem reconhecido o valor atual do 

seu fluxo de benefícios futuros líquidos, surge a figura de uma receita econômica não 

realizada. 

 

De fato, os benefícios do ativo vão ocorrendo na medida da passagem do tempo. 

Paralelamente, com a fruição do seu potencial, o ativo começa a receber um aluguel daquela 

unidade funcional onde está sendo utilizado. 

 

A unidade que é proprietária do ativo não terá impacto no resultado econômico, 

somente se houver diferenças a maior ou a menor do resultado econômico, no qual devem ser 

consideradas o reconhecimento da fruição do bem. 
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4.7.5 Passivos 

 

Nas organizações públicas existem duas naturezas de passivos, como obrigação 

de terceiros. A primeira se refere à existência de programas de trabalho que destinam recursos 

a serem alocados. Estes recursos são identificados no passivo, porque estão vinculados a 

processos de prestação de contas. Na medida em que sejam efetivadas as devidas prestações 

de contas, esses valores deverão ser transferidos para uma conta de patrimônio líquido, caso 

contrário, na ocorrência do empenho da despesa e não o efetivo pagamento, surge a conta de 

‘restos a pagar’. Esta conta de ‘restos a pagar’ também surge na medida que as compras são 

efetivadas e estas não se vinculam a um processo de aquisição no seu registro, fazendo surgir 

passivos desatrelados da capacidade de pagamento. 

 

A outra natureza de passivo se refere aos valores de fornecimentos de bens e 

serviços para o IJF. O setor de compras adquire medicamentos e recebe um prazo para efetuar 

os pagamentos. Este, mensurado com base no menor preço de mercado à vista, reflete uma 

liberação de recursos que poderiam ser aplicados no mercado financeiro. O setor de compras 

ganharia o valor do desconto com base na taxa de aplicação. 

 

Como exemplo de quando o gestor precisa tomar uma decisão na compra do 

medicamento, veja-se a compra de um determinado lote de medicamentos que custa R$ 

100,00, para pagamento em 30 dias. Esse mesmo lote custaria R$ 90,00 se o pagamento fosse 

à vista. 

 

Considerada uma taxa de aplicação de 1,01% ao mês, pode-se analisar a decisão 

a ser tomada no exemplo acima através de uma simulação: 

 

TABELA 2 – Receitas e Despesas Financeiras 

RECEITA FINANCEIRA DESPESA FINANCEIRA 

Preço futuro                                   R$ 100,00 

(-) Preço a valor presente               R$ 99,00 

Receita financeira                            R$ 1,00 

Preço a pagar                               R$ 100,00 

(-) Preço à vista                            R$ 90,00 

Despesa                                         R$ 10,00 

Margem financeira = R$ 9,00 

Fonte: Elaborada pela autora a partir do GECON (CATELLI, 2001). 
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Verifica-se que a taxa embutida pelo fornecedor no preço a prazo é superior à 

taxa de oportunidade (taxa de aplicação). No momento em que existe a possibilidade de 

escolha entre comprar a prazo ou à vista, ocorre um planejamento integrado com a 

disponibilidade do dinheiro, para que possa ser utilizado quando necessário. 

 

É importante enfatizar o resultado econômico, que impacta na organização e na 

ordem financeira e patrimonial. 

 

 

4.8 Fluxo de Atendimento 

 

Logo abaixo será mostrada a figura 7 que evidencia o paciente no hospital: o 

primeiro contato, demandas de exames complementares, vestuário, medicamentos, 

alimentação, atenção de enfermagem, atendimento clínico, atendimento cirúrgico e hotelaria. 

Até o momento de sua alta médica vários serviços são prestados e vários recursos são 

movimentados. 

 

O caminho e as interações dos vários serviços que serão utilizados para as 

análises de funcionamento com seus insumos (entrada), produtos e indicadores de avaliação 

de cada unidade que tem relacionamento com o Centro de Tratamento de Queimados podem 

ser vistos no Anexo A. Essa análise permite identificar três categorias de preocupações para a 

evidenciação da dinâmica da unidade, estruturada da seguinte maneira: 

a) satisfação dos clientes – traduzida em indicadores como tempo de 

atendimento, satisfação da equipe multiprofissional e cumprimento de prazo; 

b) eficiência e custos – identificada em indicadores como custos de consumo, 

agilidade no cumprimento das metas pré-estabelecidas com economia e 

eficiência, custos operacionais, diminuição de custos e perdas e uso racional 

dos produtos; 

c) qualidade do serviço – definida em indicadores como quantidade de 

devolução de peças por não atenderem às condições necessárias para uso, 

número de cirurgias suspensas por deficiência da unidade, total de 

atendimentos não realizados, índices de infecção e resultados compatíveis 

com indicadores externos. 
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FIGURA 7 – Etapas de Atendimento do Paciente 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do GECON (CATELLI, 2001) 

 

ACESSO AO HOSPITAL 
EMERGÊNCIA 

PACIENTE EM 
ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL 

INDICAÇÃO DE 
INTERNAÇÃO NA UNIDADE 

DE QUEIMADOS 

UNIDADE DE QUEIMADOS 
PACIENTE INTERNADO 

HOTELARIA E CUIDADOS 
DE ENFERMAGEM 

 
DISCUSSÃO DO CASO  

AUXILIARES  

 
DIAGNÓSTICO DE 

INDICAÇÃO CIRÚRGICA 
 

UNIDADE DE NUTRIÇÃO  
E DIETÉTICA 

 

UNIDADE DE FARMÁCIA 

UNIDADE DE LAVANDERIA E 
ROUPARIA 

UNIDADE DE MANUTENÇÃO E 
ZELADORIA 

UNIDADE DE LABORATORIO 

UNIDADE DO BLOCO CIRÚRGICO 

ALTA MÉDICA 
Paciente retorna para sua casa. 
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4.9 Processo Físico–Operacional 

 

Todos os recursos financeiros e técnicos, traduzidos em equipamentos, materiais, 

alimentos, medicamentos e infra-estrutura, além das pessoas pertencentes a cada unidade 

funcional do IJF, são aplicados para a saúde do paciente. O paciente torna-se o principal foco, 

no que se observa a identificação dos eventos de recursos, para a mensuração do resultado 

econômico nas unidades funcionais. 

 

A idéia principal é adequar todos os gastos que ocorrem no IJF nas unidades, 

considerando os níveis de acumulação. Com isso, se elimina qualquer possibilidade de uma 

atribuição não corresponder à responsabilidade efetiva de acumulação da unidade. A estrutura 

abaixo exemplifica a essência do modelo em concepção. 

 

O quadro 5 mostra a identificação e acumulação de receitas e gastos do paciente. 

 

 
 

RECEITAS GERADAS E 
RECURSO UTILIZADO 

 

 
NÍVEL DE ACUMULAÇÃO 

 
 

PACIENTE 
 

UNIDADE 
FUNCIONAL 

 
IJF 

 ( Áreas comuns) 
Receita do atendimento do 
paciente 

 
X 

  

Receita de nutrição   
X 

 

Gastos com pessoal contratado   
X 

 

Gastos com manutenção de 
equipamentos 

  
X 

 
X 

Gastos com energia e telefone   
X 

 
X 

Gastos com medicamentos  
X 

  

Gastos com gêneros alimentícios   
X 

 
X 

 

Gastos com limpeza e 
higienização 

  
X 

 
X 

QUADRO 5 – Identificação e Acumulação de Receitas e Gastos do Paciente 
Fonte: Adaptado Catelli (2001). 

 

Com essa estrutura acima é possível mensurar o resultado econômico em níveis 

previamente definidos, refletindo discussões gerenciais em torno da disponibilidade das 

operações. 
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No quadro 6 se tem uma interpretação do resultado econômico, apurado em 

determinado período, que pode considerar três situações possíveis, segundo a capacidade de 

influenciar a disponibilidade dos usuários que demandam as Unidades do IJF. 

 

SITUAÇÃO ANÁLISE 

 

RE > 0 

Os usuários obtiveram vantagem econômica ao 
utilizaram os serviços. 

 

RE = 0 

Não houve vantagem econômica para os usuários, na 
medida em que poderiam obter pelo mesmo preço 
serviços semelhantes em outras unidades  

 

RE < 0 

Os usuários perderam renda econômica ao 
demandarem os serviços, na medida em que poderiam 
obter os mesmos serviços por preços mais baixos em 
outras unidades. 

QUADRO 6 – Interpretação do Resultado Econômico (RE) 
Fonte: Cruz (1991). 

 

Na perspectiva do processo físico–operacional que tem o impacto econômico, 

deve-se buscar a evidenciação financeira e patrimonial, que decorrem das tarefas operacionais 

do hospital. O impacto financeiro é demonstrado através de demonstração da movimentação 

de recursos financeiros, junto com o balanço patrimonial e a demonstração do resultado 

econômico. 

 

Os impactos patrimoniais são retratados no balanço patrimonial, conforme a 

estrutura mostrada no quadro 7. 

INSTITUTO Dr. JOSÉ FROTA 

Balanço Patrimonial 

ATIVO 

Circulante 

  Disponibilidades 

  Faturado SUS a receber 

  Almoxarifado 

Realizável a Longo Prazo 

   Faturado SUS a receber 

Permanente 

   Imobilizado 

     Bens móveis 

        (-) Provisão para manutenção  

PASSIVO 

Circulante 

  Fornecedores 

     Medicamentos 

      Material médico–hospitalar 

   Pessoal a pagar 

   Recursos transferidos 

Exigível à Longo Prazo 

   Financiamentos 

Patrimônio Líquido 

   Recursos da Folha 

   Recursos da AIH 

QUADRO 7 – Modelo para Evidenciação dos Impactos Patrimoniais 
Fonte:IJF (2001). 
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5 ADEQUAÇÃO DO MODELO GERENCIAL PARA A UNIDADE DE QUEIMADOS 

 

 

O Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Instituto Dr. José Frota (IJF), 

inaugurado em novembro de 1993, é uma unidade especializada de tratamento de 

queimaduras, a qual conta com equipe multidisciplinar, constituindo-se num centro de 

referência no estado do Ceará, atendendo também a pacientes oriundos de várias cidades de 

outros estados do Nordeste. 

 

A Unidade dispõe de 32 leitos e duas salas cirúrgicas destinadas ao 

acompanhamento dos pacientes, curativos, banhos anestésicos e cirurgias de pequeno, médio 

e grande portes. 

 

Missão da Unidade de Queimados 

 

“Proporcionar assistência eficaz às vítimas de queimaduras do Estado do 

Ceará” (IJF, 2004). 

 

O regimento interno da Unidade de Queimados elenca as seguintes atividades 

principais: 

a) planejar, coordenar e executar todas as atividades relacionadas ao atendimento 

médico prestado a pacientes portadores de queimaduras; 

b) padronizar os procedimentos básicos para tratamento de pacientes portadores 

de queimaduras; 

c) planejar, supervisionar, executar e avaliar as atividades relacionadas a prática 

de todos os atos cirúrgicos da Unidade de Tratamento de Queimados; 

d) cooperar com os serviços técnicos e administrativo. 

 

Com os cenários levantados e observados na Unidade, podemos evidenciar 

alguns pontos fortes e fracos como: 

a) pontos fortes 

- resolutividade 

- atendimento de pequeno, médio e grande porte 

- atendimento 24 horas 
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- equipe especializada 

b) pontos fracos 

- falta de leitos 

- deficiente treinamento dos servidores 

- falta de programa gerencial 

 

 

5.1 Modelo de Gestão 

 

Considerando que se trata de uma abordagem holística, no sentido da busca por 

uma integração das ações do gestor da Unidade, o modelo de gestão do GECON considera 

alguns requisitos que devem orientar todo o processo de gestão, a saber (GECON, 2001): 

a) participativo: com definição de planos de atuação e formulações em torno do 

planejamento estratégico; 

b) critério de avaliação de desempenho e de resultado: baseia-se no resultado 

econômico das áreas e serviços; 

c) comportamento empreendedor dos gestores das unidades funcionais; 

d) ênfase no planejamento: para cumprir o ciclo de planejamento, estratégico, 

operacional e orçamento; 

e) processo de comunicação. 

 

O aproveitamento desse sistema do Modelo Gerencial depende da interligação de 

todas as fases do processo de gestão. A ausência de uma cultura de planejamento nas áreas do 

IJF, agregado à falta de formulação de orçamentos mais participativos representam uma 

dificuldade para a viabilização, de acordo com as bases conceituais. Portanto, a existência do 

Plano Plurianual para 04 anos, com diretrizes voltadas para a missão, concretiza um anseio de 

garantir uma cultura de planejamento, inclusive estratégico, para todo o ambiente hospitalar. 

 

A missão e as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual, devem se constituir 

em inputs para a adequação do modelo de gestão da Unidade de Queimados. Essa missão tem 

uma importância fundamental para a caracterização do processo de gestão, na medida que 

integra a Unidade à sociedade. 
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Dessa forma, é essencial considerar um processo de gestão que observe as fases 

de planejamento, execução e controle para a Unidade. 

 

A figura 8 mostra uma visão sistêmica do modelo Gerencial para a Unidade de 

Queimados do IJF. 

 

 

5.2 Planejamento Operacional e Orçamento da Unidade 

 

Com o estabelecimento das diretrizes estratégicas da Unidade de Queimados é 

necessário estabelecer as alternativas que serão capazes de operacionalizá-las.  

 

Considerando caráter qualitativo expresso através das diretrizes estratégicas, esta 

fase deve ser bastante aproveitada no sentido de caracterizar possíveis caminhos quantitativos 

que darão o resultado necessário para as definições orçamentárias. 

 

Considerando o fluxo de serviços proposto na figura 7, um modelo para 

identificação dos programas, objetivos e metas na unidade funcional de queimados, de forma 

a configurar os elementos dessa fase, deve-se contemplar dados como: 

a) descrição e objetivo do programa; 

b) metas associadas; 

c) plano de investimento; 

d) equipe técnica. 
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Com o intuito de adequar o modelo gerencial a Unidade de Queimados, 

procurar-se-á um modelo para captação de dados necessários à implantação do planejamento, 

sem a utilização, necessariamente, de dados numéricos reais (quadro 8). O interesse principal 

é o processo de avaliação de desempenho e o compromisso com objetivos e metas de 

programa e atividades da Unidade. 

 

Unidade Funcional de Queimados 
Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) 

EQUIPE 
Médico: 
Enfermagem: 
Apoio: 

PROGRAMA 1: Assistência em Ambulatório e Enfermaria 

OBJETIVOS  META 
No Consulta/Ano 

DESCRIÇÃO DA 
META 

FONTE DE 
RECURSOS 

Prestar assistência 
através de consulta a 

pacientes internados e 
em ambulatório  

Serv Plan1 Plan2 Consultas a serem 
realizadas no 

ambulatório (AMB) e 
em pacientes 

internados (INT) 

 
 

SUS 
AMB 19.000 22.000 

INT 1.400 1.600 

PROGRAMA 2: Assistência Cirúrgica 

OBJETIVOS  META 
No Consulta/Ano 

DESCRIÇÃO DA 
META 

FONTE DE 
RECURSOS 

Realizar cirurgia de 
pequeno porte (PP), 
médio porte (MP) e 

grande porte (GP) em 
pacientes internados. 

Serv Plan1 Plan2  
 

Cirurgia de enxertos e 
limpeza cirúrgica 

 
 
 

SUS 

PP 9.000 12.000 

MP 11.000 15.000 

GP 2.000 2.500 

PROGRAMA 3: Investimentos em Material Permanente 

OBJETIVOS  META 
FÍSICA 

DESCRIÇÃO DA 
META 

FONTE DE 
RECURSOS 

Propiciar renovação 
dos equipamentos da 
Unidade, bem como a 

melhoria das 
condições físicas  

 

Reforma física  

Equipamentos 

 
 

Aquisição de 
equipamento e 

reforma 

 
Programa de 

reequipamento/MS 
 

SUS 

QUADRO 8 – Modelo de captação de dados para orientar o pré-planejamento 
Fonte: Adaptado Parisi (1999) 

 

O quadro 8 mostra a vinculação de três programas para a Unidade de 

Queimados, onde os programas 1 e 2 têm alternativas de planos de atendimento, considerando 

as características de oferta de recursos econômicos e financeiros. No que se refere ao 
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programa 3, o investimento em equipamentos é feito pelo ministério da saúde, caracterizando 

possibilidades diferenciadas de acesso aos recursos. 

 

Esses dados coletados alimentarão um sistema de simulação de planos para se 

obter o orçamento que evidenciam uma estrutura, propiciando uma análise do plano mais 

econômico.  

 

Ao mesmo tempo em que existe os procedimentos de prestação de serviços que 

ocorrem na Unidade, existe também uma parcela de pessoal remunerado com recursos da 

Prefeitura e que não causam impacto no fluxo do faturamento de serviços para o SUS. É 

necessário, portanto, enfatizar uma distinção nas várias fontes de recursos, considerando as 

perspectivas e características do caso sobre análise, para haver uma compreensão de que um 

bom funcionamento do serviço depende tanto do seu nível de faturamento do SUS, quanto a 

sua capacidade de identificar e obter recursos de outras fontes. 

 

A indicação é para que a Unidade trabalhe com a idéia de planos alternativos, 

reforçando em termos de oferta de fluxo de benefícios que, ao se contrapor aos gastos, 

viabilize uma avaliação positiva quanto aos resultados. Isso faz com que haja uma otimização 

para gestão de recursos sob sua responsabilidade. 

 

Essa fase é imprescindível para o controle gerencial baseado em resultados 

econômicos. A estrutura conceitual do modelo de gestão econômica mostra vantagens como: 

a) a equipe com suas diretrizes formuladas tenha opção de caminhos 

alternativos; 

b) visão de fluxo de benefício e consumos de recursos; 

c) visualização anual do trabalho planejado, de forma que o plano otimizado 

escolhido para detalhamento, na fase de planejamento, reflita os resultados 

econômicos apurados na fase de execução. 

 

A fase do planejamento depende de um apoio, do sistema de informações 

gerenciais, de efetiva participação e envolvimento das unidades funcionais, como por 

exemplo: o orçamento, finanças, contabilidade e custos em produzir relatórios (não de forma 

rotineira), a ponto de incrementar ações cooperativas e participativas. 
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O orçamento apresentado no planejamento e, posteriormente, aprovado para um 

período de um ano, deverá apresentar a materialização de todo o serviço da Unidade. 

 

Nessa fase o orçamento apresenta o melhor caminho para a organização cumprir 

sua missão, devido a um envolvimento e participação intensa das pessoas. Esse envolvimento 

e participação representam a capacidade de obtenção de recursos e previsão de execução de 

programas. 

 

O orçamento, que traduz a previsão de receitas e a fixação das despesas 

referentes a um ano, expressa um conjunto de programas a serem financiados. 

Exemplificando um programa de uma Unidade com seus códigos obtêm-se: 

 

CÓDIGO ESTRUTURA PROGRAMAS 

XXX Função Saúde 

XXXX Sub-Função Hospital de Urgência e Emergência 

XXXXX Programa Apoio Administrativo 

XXXXXX Atividade Manutenção dos Serviços 

Administrativos 

QUADRO 9 – Estrutura de Programa para Entidade Pública 
Fonte: IJF (2001) 
 

Essa estrutura privilegia a informação dos órgãos controladores do município, de 

forma que o registro contábil da execução orçamentária das receitas e despesas analise a 

movimentação para cada unidade gestora. 

 

A Unidade de Queimados – que integra o IJF – é estruturado pelo SOF (Sistema 

Orçamentária e Financeira), o qual permite uma visualização analítica privilegiando o 

controle gerencial, porém dificultando a verificação dos desdobramentos ao nível de 

programa de trabalho, de movimentação internas de recursos. 

 

No entanto, pode-se pensar em uma estrutura de código que permita identificar a 

unidade (Centro de Tratamento de Queimados), o programa associado, meta, evento (receita, 

despesas e investimentos), permitindo-se um melhor reconhecimento da capacidade de ação 

de unidade. 
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CÓDIGO 

 
ESTRUTURA 

 
PROGRAMAÇÃO 

XX Unidade Funcional Queimados 

XXX Programa / Meta Assistência. em Ambulatório para 
20.000 mil usuários 

XXXX Evento ( receita, despesa e 
investimento) 

Atendimento Ambulatorial - SUS 

QUADRO 10 – Modelo para detalhamento de Programas da Unidade de Queimados 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 
 

Nessa fase a Unidade de Queimados teria uma representação quantitativa, em 

forma de programa / metas. Com indicação do orçamento aprovado pelo Conselho Diretor, 

passa-se a execução de ações da equipe. 

 

 

5.3 Execução e Controle 

 

Em razão da verificação de características próprias da Unidade de Queimados, 

sendo uma unidade de especialistas com atuação individualista, a proposta de avaliação de 

desempenho das pessoas e o resultado da unidade passa por um processo de educação 

sistemática e permanente do trabalho realizado. 

 

Vários são os problemas numa unidade hospitalar, alguns atestados durante o 

período de estudo na Unidade, como compra de materiais realizadas por preços médios acima 

dos praticados no ‘Banco de Preços do Ministério da Saúde’; de cirurgias que são suspensas 

por falta de materiais como roupa esterilizada; de aquisições de equipamentos sem nenhuma 

vinculação com o planejamento discutido. 

 

Ao mesmo tempo pode ser considerado difícil o registro da execução 

orçamentária e a produção de relatórios propícios ao controle, no qual estas atividades fazem 

parte, a manutenção dos registros e a documentação dos atos de receitas e despesas, e a 

implementação de procedimentos licitatórios para aquisição de materiais. Enfim, o registro da 

execução orçamentária é uma atribuição que cabe aos profissionais da área financeira e 

contábil cumprir. 
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Seria necessário que a área financeira - a DIFINA (Diretoria Financeira do IJF) – 

cumpra algumas etapas da informação gerencial, como, por exemplo: 

a) aperfeiçoamento dos sistemas, em planilhas, gerando informações de receitas / 

despesas da Unidade; 

b) um sistema que tenha a interligação das movimentações do almoxarifado com 

a unidade funcional; 

c) desenvolvimento de um sistema para viabilizar o controle da execução das 

receitas e despesas. 

 

Com um sistema de informações integrado, mantida pela DIFINA, aliado à 

execução orçamentária em um nível mínimo que garantisse que os recursos estariam sendo 

devidamente utilizados, dever-se-ia pensar na estruturação de um sistema de custos que 

permitisse uma vinculação não arbitrária com vários objetos de acumulação nas unidades 

funcionais, permitindo, ainda, apuração dos resultados econômicos. 

 

O controle é uma fase onde o gestor exerce todo acompanhamento da gestão, 

identificando e corrigindo os desvios de rotas. 

 

Na realidade, as unidades, atualmente, tomam as decisões visando 

exclusivamente o procedimento, sem nenhuma vinculação com custos ou disponibilidade de 

recursos. Aqui, verifica-se a necessidade de se estabelecer mecanismos de acompanhamento 

da gestão com elaboração de relatórios sobre a movimentação dos recursos, análise das 

compras, isto é, implementação de alguma base de controle. 

 

Também vale ressaltar que o setor de custos tem ineficiências quanto aos 

resultados apresentados, como a falta de credibilidade das informações, o atraso nas remessas 

das mesmas e também em razão dos critérios de rateios utilizados dado que oneram mais uma 

Unidade que outra. 

 

Considerando esses atributos definidos acima, as unidades deveriam ser auto-

suficientes e semi-autônomas nos seus processos operacionais, de modo a não haja 

transferências sistemáticas de recursos para dar suporte a gastos de outras unidades, 

contribuindo para eliminar as possíveis ineficiências de outras unidades. 
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Atualmente a estrutura organizacional do IJF em unidades permite uma visão do 

modelo gerencial baseado no sistema de informações gerenciais de base contábil, devendo ser 

considerados alguns itens: 

a) o modelo gerencial deve estar conectado com um ambiente de planejamento 

estratégico e operacional; 

b) as equipes das unidades são responsáveis por decisões que tenham impacto 

com a movimentação de recursos; 

c) os vários resultados, quando somados, tem como nível de resultado o hospital 

como um todo; 

d) deve utilizar conceitos de mensuração de ativos, receitas, despesas e custos; 

e) o resultado econômico de cada Unidade pode se constituir no melhor 

indicador da eficácia para orientar no processo de tomada de decisão. 

 

 

5.4 Análise de Características Operacionais das Unidades Consideradas 

 

O objetivo dessa seção é destacar as características de funcionamento da 

Unidade de Queimados com as demais unidades com as quais se relaciona, conforme figura 7. 

 

Inicialmente, descreve-se a unidade em torno da mensuração de receita, bem 

como as despesas, gastos, passivos, ativos, de forma que os conceitos, abordados em itens 

anteriores, sejam verificados. 

 

 

5.4.1 Unidade de Nutrição e Dietética 

 

A unidade de nutrição tem por objetivo oferecer alimentação adequada, de 

acordo com as técnicas dietéticas e normas sanitárias, aos pacientes e acompanhantes de 

pacientes. Quanto a pacientes que não podem receber alimentação normal, via oral, a unidade 

prepara uma alimentação especial que deve ser administrada ao paciente através da veia 

(nutrição parenteral) ou através de tubos especiais (nutrição enteral). 

 

A unidade, portanto, em razão de sua missão, teria a receita de atendimento, 

correspondente à nutrição normal, enteral ou parenteral. A receita da nutrição normal, enteral 
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e parenteral tem como base o menor preço de mercado à vista e a receita de atendimento 

tomaria como base a tabela do SUS. O processo físico-operacional da unidade seria 

representada como no quadro 11. 

 

RECEITAS GERADAS E 
RECURSO UTILIZADO 

NÍVEL DE ACUMULAÇÃO 

PACIENTE PRODUTO UNIDADE 

Receita de refeições X   

Receita Enteral X  

 

 

Receita Parenteral X  

 

 

Receita de Atendimento X  

 

 

 

Gastos com energia e telefone    

X 

Gastos c/ Medicamentos  

 

 

X 

 

Gastos  c/ Tubos Especiais   

X 

 

 

 

Gastos c/ Embalagem ( enteral, 
parenteral) 

  

X 

 

Gastos c/ Limpeza e 
Higienização 

  

 

 

X 

QUADRO 11 – Identificação e Acumulação de Receitas e Gastos da Nutrição 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 

 

Os procedimentos para identificação e acumulação das receitas e gastos seguem 

estritamente o próprio processo físico–operacional de cada procedimento, gerando 

informações adequadas para haver manipulação dos recursos. 

 

E possível verificar os reflexos contábeis na unidade de nutrição, evitando 

atitudes de transferência de responsabilidade. 
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RECEITA 

Receita de Refeições D - Unidade de Internação 

C - Nutrição  

Receita Enteral D - Unidade de Internação 

C – Nutrição 

DESPESA E CUSTOS 

Energia D - Nutrição 

C - Manutenção   

Material de Expediente D - Nutrição 

C - Almoxarifado  

QUADRO 12 – Contabilização da Nutrição com outras Unidades 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 
 

 

5.4.2 Unidade de Farmácia 

 

A Unidade da Farmácia presta atenção farmacêutica, tendo como instrumento o 

fornecimento de medicamentos. A receita tem origem no fornecimento de medicação para o 

paciente e tomaria como base os valores no mercado de varejo de farmácias. 

 

Os gastos com limpeza e higienização são regulamentados a partir de um 

contrato terceirizado, cujo valor consideraria a área física total a ser mantida, no caso a 

unidade da farmácia pagaria à unidade de limpeza. 

 

Os gastos com medicamentos e material médico hospitalar têm como base os 

menores valores de mercado de medicamentos e material médico hospitalar que a Unidade de 

Queimados poderia conseguir, caso adquirisse no mercado de atendimento hospitalar. 
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RECEITAS GERADAS E 
RECURSO UTILIZADO 

NÍVEL DE ACUMULAÇÃO 

 
PACIENTE 

 
UNIDADE FUNCIONAL 

IJF 
 ( Áreas comuns) 

Receita de Fornecimento X   

Gastos com medicamentos e 
material médico-hospitalar 

X   

Gastos com pesssoal contratado  X 
 

 

Gastos com manutenção de 
equipamentos 

 X X 

Gastos com energia e telefone  X X 
 

Gastos com material de 
expediente 

X   

Gastos com gêneros alimentícios  X X 
 

 

Gastos com limpeza e 
higienização 

 X  

QUADRO 13 – Identificação e Acumulação de Receitas e Gastos da Farmácia 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 

 

Os valores correspondentes às receitas da unidade da farmácia refletem vários 

níveis de custo de oportunidade, traduzidos no menor preço de mercado à vista para o produto 

ou serviço. 

 

RECEITA 

Fornecimento de medicação D - Clínica Internação do Paciente 

C - Farmácia  

DESPESA E CUSTOS 

Pessoal Contratado D - Farmácia 

C - Pessoal   

Material de Expediente D - Farmácia 

C - Almoxarifado  

QUADRO 14 – Contabilização da Farmácia com outras Unidades 
Fonte: Adaptado Catelli (2001). 

 

As verificações são procedidas conforme a missão de cada unidade funcional e 

se materializa na definição de preços de transferência à realidade físico-operacional das 

mesmas.  
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5.4.3 Unidade de Lavanderia e Rouparia 

 

O objetivo da unidade da lavanderia é transformar toda a roupa suja e 

contaminada do hospital em roupa limpa pronta para os diversos usos. Considerando a 

quantidade estabelecida, o tempo adequado e a segurança e controle de infecção hospitalar. A 

unidade, também, confecciona roupa, como lençóis, pijamas, jalecos, campo cirúrgico. Outra 

atividade da Unidade é secagem e acondicionamento. 

 

A receita será formada pelo processamento de um quilograma de roupa no 

mercado de lavanderias hospitalares, que representa a contratação de serviços de lavagem, 

secagem e acondicionamento; também pela receita de aluguel de enxovais para hospitais, que 

considera o valor de mercado. Esta representa um aluguel pago pelas unidades contratantes 

para utilizar o ativo de roupas. 

 

No IJF o desaparecimento de roupas é constante. Há necessidade de uma 

implementação gerencial em bases que considere uma proteção aos ativos da organização 

com procedimentos de cálculo do resultado econômico da unidade, tomando como base os 

padrões do mercado da atividade. 

 

No quadro 15 pode-se evidenciar a acumulação de receitas e gastos: 

 

A preocupação gerencial em se estabelecer mecanismos pelo manuseio de 

recursos, incentivando a mensuração do resultado econômico, tem como conseqüência 

administrativa a utilização dos bens públicos, pois as roupas hospitalares são consideradas 

como um ativo público. 
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RECEITAS GERADAS E 
RECURSO UTILIZADO 

NÍVEL DE ACUMULAÇÃO 
 

 
PRODUTO 

 
LINHA DE PRODUTO 

 
UNIDADE 

Receita de roupa processada X   

Gastos com produtos químicos 
de lavagem 

 X  

Gastos com aviamentos  X  
 

Gastos com tecidos  X  
 

Gastos com energia e telefone   
 

 
X 

Gastos com material de 
expediente 

  X 

Gastos com pessoal contratado    X 
 

Gastos com limpeza e 
higienização 

  X 

QUADRO 15 – Identificação e Acumulação de Receitas e Gastos da Lavanderia 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 

 

 

5.4.4 Unidade de Manutenção e Zeladoria 

 

A unidade tem o objetivo de oferecer a manutenção, conservação e limpeza, 

garantindo condições de funcionamento e assegurando ambiente limpo. 

 

Nesse sentido é possível estabelecer a identificação e acumulação da unidade. 

 

 
RECEITA GERADA E 

RECURSO UTILIZADO 

NÍVEL DE ACUMULAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
UNIDADE 

Receita de fornecimento de energia X 
 

 

Receita de manutenção preventiva 
e corretiva 

X  

Gastos com pessoal  X 

Gastos com manutenção de área 
física 

X  

QUADRO 16 – Identificação e Acumulação de Receitas e Gastos da Manutenção 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 
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Os serviços se realizam através de trocas da unidade de manutenção e outras 

unidades, de acordo com a necessidade, de forma que os resultados econômicos são 

mensurados. 

 

 

5. 4.5 Unidade de Laboratório 

 

A Unidade tem por objetivo a realização de vários tipos de exames visando 

apoiar o diagnóstico do médico. Os exames realizados são, em geral, remunerados com base 

em uma tabela do SUS. Na requisição de exames deve haver a mensuração, identificação da 

unidade de forma a auxiliar o gestor. 

 

 
RECEITA GERADA E 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

NÍVEL DE ACUMULAÇÃO 

 
SERVIÇO 

SERVIÇOS 
UTILIZADOS 

 

 
UNIDADE 

Receitas Exames em 
hematologia 

X   

Receitas Exames em 
urinálise 

X   

Gastos  Manutenção  de 
equipamentos 

X   

Gastos com energia  X  

Gastos com pessoal   X 

Gastos com manutenção 
de área física 

  X 

QUADRO 17 – Identificação e Acumulação de Receitas e Gastos do Laboratório 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 

 

De forma semelhante ao que ocorre com outras unidades, o processo de trabalho 

da Unidade gera inter-relacionamentos que devem ser evidenciados. 

 

 

5.4.6 Unidade do Bloco Cirúrgico 

 

A Unidade tem por objetivo promover condições ideais ao atendimento do 

paciente. O SUS remunera o procedimento cirúrgico e os honorários profissionais de cirurgia 

e anestesia. A receita para o bloco cirúrgico é o menor preço por hora de sala de cirurgia que 

os planos e seguros de saúde pagam aos seus hospitais conveniados. 
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A idéia se fundamenta na observação de que, caso o paciente não utilizasse os 

serviços da sala de cirurgia do hospital público, teria como custo de oportunidade a utilização 

de uma outra sala de cirurgia. 

 

 
RECEITA GERADA E 

RECURSO UTILIZADO 

NÍVEL DE ACUMULAÇÃO 

AREA UNIDADE 

Receitas de ocupação da sala X  

Receitas de medicamentos X X 

Gastos com higienização   X 

Gastos com manutenção  X 

Gastos com pessoal  X 

QUADRO 18 – Identificação e Acumulação de Receitas e Gastos do Bloco Cirúrgico 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 

 

Após de ter relacionado todas as unidades apresentadas na Figura 7, mostrando a 

identificação e acumulação das receitas e gastos das mesmas, agora será identificado o 

relacionamento delas com a Unidade de Queimados (CTQ). 

 

 

5.5 Visão do Modelo Gerencial 

 

A Unidade de Queimados desempenha suas atividades a partir de uma equipe 

multiprofissional que utiliza toda a oferta de serviço do hospital na medida da necessidade do 

paciente. Os membros da equipe se desdobram nos procedimentos de acompanhamento do 

paciente, realizando diagnósticos e adotando condutas terapêuticas, todas registradas no 

prontuário do paciente. Além dos atendimentos clínicos e acompanhamento da evolução dos 

pacientes, a equipe de queimados realiza os procedimentos cirúrgicos. 

 

O quadro 19 permite a representação do processo físico-operacional da Unidade 

de Queimados, a partir da definição dos níveis de acumulação de suas receitas e gastos. 
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RECEITA GERADA E 

RECURSO 
UTILIZADO 

NÍVEL DE ACUMUJLAÇÃO 

 
PROCEDIMENTO 

 
PACIENTE 

 
UNIDADE 

Receita ambulatorial  X  

Receita de cirurgias X   

Receita de internação  X  

Gastos com pessoal   X 

Gastos com horas de sala 
de cirurgia 

X   

Gastos com medicação  X  

Gastos com alimentação  X  

Gastos com exames 
laboratoriais 

 X  

Gastos com proced. de 
Anestesia 

 X  

Gastos com roupas   X 

Gastos com gases 
medicinais, outros 

  X 

QUADRO 19 – Identificação e Acumulação de Receitas e Gastos Queimados 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 

 

O quadro 20 demonstra os impactos possíveis: 

 

PROCESSOS OPERACIONAIS IMPACTOS NIVEL DE EVIDENCIAÇÃO 

 
Consulta Ambulatorial 
 
 
Cirurgias 
 
 
Internação 
 

Econômico - a partir do registro da 
receita correspondente, baseada na 
tabela do SUS 
 
Financeiro - a partir do registro 
das entradas de recursos 
financeiros, decorrentes da 
remuneração específica do 
procedimento 

Demonstração do Resultado 
Econômico 
 
 
 
Demonstração da Movimentação 
financeira 

QUADRO 20 – Processos Operacionais com seus Impactos 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 

 

Semelhante a outras Unidades os preços de transferência que servem de 

plataforma para a determinação da receita econômica da Unidade integra uma base de dados 



 103

única, de forma que o sistema de informações gerenciais produza relatórios sobre os vários 

resultados das unidades funcionais. 

 

A referência de custo de oportunidade para os preços de consulta ambulatorial, 

internação e cirurgias será a tabela de procedimentos do SUS, considerando o princípio do 

menor preço de mercado à vista. 

 

Nessa perspectiva o paciente demandaria os serviços, em função de uma 

referencia de sucesso, que se traduz pela qualidade da equipe; atenção recebida; alimentação; 

cuidados de enfermagem e outros parâmetros de qualidades de serviços, de forma que o 

resultado econômico mensurado expõe as dimensões da eficiência e satisfação das pessoas. 

 

Quando os procedimentos da unidade envolvem cirurgias, a idéia é que os gastos 

identificados por tipo de procedimento cirúrgico considerem a estrutura da unidade do bloco 

cirúrgico. Isto é, a unidade compra as horas de sala necessárias para o tipo de cirurgia. A 

visão é semelhante para a aquisição de serviços de outras unidades. 

 

Os possíveis desaparecimentos de ativos, materiais pertencentes a outras 

unidades, serão ressarcidos pela Unidade de Queimados. 

 

O que deve ser enfatizado é que não existe uma atribuição de gastos baseada em 

rateios, mas uma identificação dos gastos com o nível de acumulação definido pelo processo 

físico-operacional da unidade. 

 

O quadro 21 procura materializar o funcionamento de uma rede interna de 

serviços, cujo centro é o atendimento ao paciente na Unidade de Queimados. 
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Unidade de Queimados 

RECEITA 

Consulta ambulatorial  D - Sistema SUS / Contas Médicas 
C - UF Queimados   

Cirurgias D - Sistema SUS / Contas Médicas 
C - UF Queimados 

Internação D - Sistema SUS / Contas Médicas 
C - UF Queimados  

GASTOS 

Horas de sala de cirurgias D - UF Queimados / Paciente 
C - Bloco Cirúrgico 

Medicação D - UF Queimados 
C - Farmácia  

Alimentação D - UF Queimados 
C – Nutrição 

Exames laboratoriais D - UF Queimados 
C – Laboratório 

Procedimentos de anestesia  D - UF Queimados 
C - Bloco Cirúrgico 

Perdas de roupa e outros materiais D - UF Queimados 
C - Processamento de Roupas / materiais  

QUADRO 21 – Contabilização da Unidade de Queimados e Outras Unidades 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 

 

Verifica-se a praticabilidade do modelo analisado para a Unidade de Queimados, 

uma unidade de atividade-fim do IJF, de forma que os procedimentos operacionais são 

identificados, mensurados e acumulados.  

 

Com a análise do processo físico operacional das unidades funcionais é possível 

visualizar internamente a evidenciação sistemática do processo de atualização de resultados e 

desempenhos, conforme o quadro 22.  
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UNIDADE FUNCIONAL 

 

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA 

 

SERVIÇOS / PRODUTOS  

 

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

Mercado de nutrição normal, 
parenteral e enteral 
Tabela serviços do SUS 

Nutrição normal, parenteral e 
enteral 
 

 

FARMÁCIA 

Laboratórios que produzem materiais 
Mercado de varejo 

Medicação 

 

LAVANDERIA E ROUPARIA 

Mercado de roupas hospitalares. Processamento  
Confecção 
Fornecimento 

 
MANUTENÇÃO E 

ZELADORIA 
 

Mercado de engenharia, limpeza e 
higienização. 

Equipamento medico-hospitalar 
Infra-estrutura física.  

 

LABORATÓRIO 

Tabela serviços do SUS 
Laboratórios clínicos.  

Exames laboratoriais  

 

BLOCO CIRURGICO 

Taxa de mercado por  hora de sala de 
cirurgia 
Tabela de planos.  

Realizações cirúrgicas. 

QUADRO 22 – Sistemática do Processo de Avaliação de Resultado e Desempenho 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 

 

Esses processos refletem o funcionamento da organização que deve ocorrer a 

partir da estruturação das tabelas de planos de contas, entidades e eventos. 

 

Por exemplo, na Unidade de Queimados ter-se-ia: 

a) evento – procedimento cirúrgico; 

b) entidades de acumulação – procedimento cirúrgico, com base no seu fluxo de 

benefícios futuros, potencial de receitas e gastos de manutenção; 

c) contas contábeis – ativo, pela receita do procedimento cirúrgico e despesas, 

pela consideração de sua manutenção. 

 

Isso implica na estruturação do modelo de processamento como: 

a) definição de plano de contas estruturado de acordo com as ocorrências (ativo, 

passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas); 

b) definição das entidades de acumulação de ocorrências identificando as 

unidades funcionais; 

c) definição de eventos, de acordo com os serviços e produtos de cada unidade 

funcional analisada. 

 



 106

O quadro 23 exemplifica a estrutura do plano de contas da Unidade de 

Queimados. 

 

 
1. ATIVO 

1.1 Circulante 
1.1.1 Depósitos bancários 

1.1.1.1 Banco do Brasil 
.......................................................................... 

1.1.1.1.1.22 Unidade de Queimados 
1.1.2 Procedimentos ambulatoriais 
1.1.3 Procedimentos cirúrgicos 
1.1.4 Internação 
1.1.5 SUS Faturado a receber 
1.1.6 Unidade de Queimados 
1.1.7 Procedimentos cirúrgicos 

2. PASSIVO 
2.1 Circulante 

2.1.2 Fornecedores 
......................................................................................... 

2.1.2.2..2.22 Unidade de Queimados 
2.1.2 Medicamentos 
2.1.3 Material médico-hospital 
2.1.4 SUS faturado 

3. RECEITA  
................................................................................................................ 
3.1 Receita ambulatorial 
3.2 Receita de procedimentos cirúrgicos 

4.DESPESAS OPERACIONAIS 
................................................................................................................. 
4.1 Despesas com pessoal 
4.2 Despesas com infra-estrutura 

5. PERDAS 
................................................................................................................. 
5.1 Perda de material de consumo 
5.2 Perda de ativos da Unidade de Queimados 

5.2.1 Enxoval 
5.2.2 Equipamentos 

 

QUADRO 23 – Plano de Contas da Unidade de Queimados 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 

 

Ocorre, dessa forma, o registro de uma estrutura integrada de transações, 

acumulações e contas contábeis de forma que, a qualquer momento, pode-se acessar o nível 

da informação desejada. 

 

A codificação dos eventos e os documentos de acesso poderiam ser os mesmos 

utilizados no SOF (Sistema Orçamentário-financeiro), desde que ocorra a inclusão das 

entidades de acumulação. 
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Para essas análises verificadas neste capítulo pode-se exemplificar a apuração do 

resultado econômico da atividade de compras para a Unidade de Queimados. 

 

Inicialmente a Unidade define uma relação básica com a descrição, especificação 

técnica e quantitativo dos materiais e medicamentos necessários para um abastecimento 

padrão durante um mês. Em seguida deve ser verificado as melhores condições de 

fornecimento com relação a prazo de entrega e preço, de modo que o abastecimento se 

mantenha de forma contínua. 

 

A margem operacional é conhecida em cada transação de compra onde ocorre o 

confronto entre os menores preços a vista praticados no mercado e aqueles praticados no 

âmbito do ‘banco de preços’ do Ministério da Saúde. Essa perspectiva estimula a Unidade a 

identificar os melhores preços e fornecedores, viabilizando a mensuração do resultado 

econômico. Essa perspectiva de mensuração do resultado econômico da entidade materializa 

esse diferencial em forma monetária demonstrando os impactos 

 

A movimentação dos recursos permite a evidenciação de impactos econômicos e 

financeiros: 

 

PROCESSO  
OPERACIONAIS 

IMPACTOS 
 

NÍVEL DE  
EVIDENCIAÇÃO 

Aquisições de itens por preço 
efetivamente conseguido 

Econômico – através do registro 
dos gastos por item adquirido 
Financeiro – registro dos 
desembolsos para pagamentos dos 
itens 

Demonstração do resultado 
econômico. 
Demonstração da movimentação 
dos recursos financeiros. 

Fornecimento de itens pelo menor 
preço disponível no ‘banco de 
preços’ 

Econômico – a partir do registro 
da receita econômica 

Demonstração do resultado 
econômico. 
 

QUADRO 24 – Processos Operacionais e a Evidenciaçãoo 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 
 

O quadro 25 exemplifica a apuração do resultado econômico a partir de um 

conjunto de aquisições. 

 

A situação demonstrada identifica-se com a ocorrência de uma transação de 

compra à vista de mercadorias (custo de aquisição) com a aquisição para entrega no 

almoxarifado. 
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Essa transação provoca uma alteração de R$ 16.383,50 que expressa a variação 

ocorrida na riqueza da Unidade, no momento em que o gestor efetiva a aquisição da 

mercadoria. 

 

A variação observada decorre da mensuração do impacto econômico-operacional 

da transação que resulta da diferença entre o valor econômico das mercadorias (recursos 

obtidos) e o montante transferido ao fornecedor (recursos sacrificados). 

 

Adotando-se o custo de oportunidade que, conforme explicitado no segundo 

capítulo, constitui-se no parâmetro de mensuração do valor econômico de ativos e passivos, 

onde cada item adquirido é registrado no ativo do hospital pelo menor preço de mercado. 

 

Com relação aos aspectos financeiros uma compra à vista gera um desembolso 

único na data da sua realização, não existindo uma diferença entre o momento do recebimento 

dos medicamentos e do pagamento do fornecedor, sendo nulo o seu impacto econômico-

financeiro. 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO DA UNIDADE DE QUEIMADOS 
(MEDICAMENTOS) 

 
 

ITEM 

 
 

UNIDADE 

 
 

QUANTIDADE 

PREÇO 
TRANSF. P/ 

ALMOX.  
(R$) 

 

 
CUSTO 

AQUISIÇÃO 
(R$) 

 
MARGEM 

OPERACIONAL 
(UNID) 

Sufadiazina de prata kg 100 850,00 785,70 64,30 
Pamergan 50 mg Ampola 450 45,25 15,00 30,25 
Metronidazol 250 mg Caixa 700 1,40 0,60 0,80 
Sandiminum 100 mg Caixa 500 20,00 7,57 12,43 
Diclofenaco de sódio 50 mg Caixa 500 22,00 10,00 12,00 
Lertus 200 mg Caixa 120 46,50 10,50 36,00 
Nodifical 4 mg Caixa 1.200 20,42 4,00 16,42 
Aminofilina 24 mg Caixa 1.200 34,00 24,00 10,00 
Dipirona 500 mg Caixa 5.000 20,00 19,80 0,20 
Tienan 500 mg Unidade 200 51,90 40,00 11,90 
CUSTO REFERENTE AO PREÇO TRANSF. P/ ALMOXARIFADO 308.606,50 

(-) CUSTO DE AQUISIÇÃO (236.385,00) 

(=) MARGEM OPERACIONAL DA UNIDADE 72.221,50 

(-) GASTOS FIXOS (55.838,00) 

                 (-) PESSOAL (13.560,00)  

                 (-) CONTRATOS (42.278,00)  

(=) RESULTADO ECONÔMICO DA UNIDADE 16.383,50 

QUADRO 25 – Demonstração do Resultado Econômico da Unidade de Queimados 
Fonte: Adaptado pela autora a partir do GECON (CATELLI,  2001). 
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O quadro 26 mostra a possibilidade de mensuração dos níveis de eficácia de 

transações, eventos e Unidade de Queimados, podendo ser utilizada nas demais unidades do 

hospital e, conseqüentemente, para o IJF como um todo. 

 

UNIDADE DE QUEIMADOS 
 
Receita de Consulta Ambulatorial 
(-) Gastos com consulta 
(-) Gastos com abertura de prontuário 
(=) Margem ( 1 ) 
Receitas de Cirurgias 
(-) Gastos com procedimentos de anestesia 
(-) Gastos com exames laboratoriais 
(=) Margem ( 2 ) 
Receita de Internação 
(-) Gastos de Medicação 
(-) Gastos de Roupa 
(=) Margem (3 ) 
 
TOTAL (1+2+3) 
(-) Gastos da Unidade 
(=) RESULTADO ECONÔMICO DA UNIDADE 

QUADRO 26 – Modelo Gerencial para Eficácia da Unidade de Queimados 
Fonte: Adaptado Catelli, (2001). 

 

Cabe enfatizar que a Unidade tem condições para otimização do resultado econômico. 

Isto é, na medida que a Unidade tenha consciência de participar de uma rede interna de 

prestação de serviço onde o ponto principal das ações é o cliente surge uma perspectiva de 

interdependência em um processo de cooperação natural, implicando na substituição da visão 

maximizadora individual para uma visão otimizadora no masueio de recursos que são 

escassos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Em um contexto de escassez de recursos e demandas crescentes, que 

pressionam o sistema de saúde em geral, especialmente a saúde pública, ocorre uma 

certa prevalência da lógica tecnocrática, na medida em que as idéias de economicidade e 

controle gerencial passam a integrar a visão da contabilidade aplicada às entidades 

hospitalares. 

 

Foi possível verificar contribuições que apontam para a ausência de uma 

medida de resultados e desempenhos, semelhante à medida do lucro, o mais sério 

problema para o controle gerencial das organizações sem fins lucrativos. 

 

As questões fundamentais da pesquisa ficaram em torno da perspectiva de 

aderência entre as bases conceituais do modelo de gestão econômica, conhecido como 

GECON, e a realidade organizacional e de trabalho de uma organização hospitalar 

pertencente à administração pública. 

 

Com os pressupostos nesse trabalho foi constatado a coerência do modelo 

GECON por apresentar uma estrutura conceitual muito avançada, abordando 

praticamente todos os aspectos necessários para uma gestão voltada para resultados. Um 

dos pontos fortes do GECON são os modelos de mensuração dos eventos econômicos, 

que aborda os aspectos operacionais, econômicos, financeiros e patrimoniais de cada 

um deles, conseguindo, com isso, concluir o ciclo contábil completo de uma 

evidenciação da produção do fluxo de receitas e custos. 

 

O GECON também tem uma estrutura lógica dentro do enfoque sistêmico, 

partindo da empresa como um sistema, dentro do ambiente social e de negócios, 

desenvolvendo modelos de gestão baseados em princípios, valores e missão da empresa. 

Desenvolve ainda um completo modelo do processo de gestão, amparado por um 

sistema de gestão econômica que compreende modelos de mensuração, decisão e 

informação, com um conjunto mínimo indispensável de sistemas de informações 

contábeis para os gestores. 
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Nesse sentido constatou-se a ligação entre as bases conceituais do GECON 

e a unidade analisada no hospital (Unidade de Queimados), na medida em que é 

possível a identificação, mensuração, acumulação, processamento e comunicação do 

resultado econômico nos vários níveis considerados da unidade, especialmente pela 

existência de trabalho no mercado para definições de preços de transferência baseados 

no custo oportunidade de cada unidade funcional. 

 

Em decorrência disso, afirma-se a possibilidade imediata de se calcular 

uma medida que traduza o resultado da unidade, oferecendo um processo decisório 

orientado e consistente que privilegie a independência e a especialização dos grupos 

profissionais do hospital. 

 

A idéia é que cada unidade deva atuar como uma ‘unidade de negócio’, 

operando sob a influência de um mercado interno, formado por outras unidades e 

clientes e por um mercado externo. 

 

Nunca existiu uma preocupação efetiva com a mensuração dos níveis de 

desempenho e resultados, em especial em organizações públicas de saúde. O que se tem 

observado é uma forte pressão de grupos internos para garantir mais recursos e 

investimentos sem que estes, necessariamente, tenham quaisquer vinculação com os 

produtos ofertados e nem com a melhoria dos serviços prestados. 

 

Outra contribuição pretendida, dentro da linha teórica adotada, foi deixar 

evidente a possibilidade de desempenhar a contabilidade gerencial e financeira, pois os 

modelos de decisão, mensuração e informação adotados implicam, necessariamente, na 

perfeita integração entre a Demonstração de Resultados e o Balanço Patrimonial. Esses 

são os demonstrativos básicos da contabilidade financeira, mas que, se elaborados com 

conceitos de mensuração que julgamos coerentes com os modelos de decisão para 

otimização do valor da empresa, podem ser utilizados por usuários externos e internos 

conjuntamente. 

 

Desta maneira concluí-se que o processo de gestão para otimização dos 

resultados, que levam  à eficácia da Unidade, é um processo de gestão para obtenção da 
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eficiência nos recursos, sempre com o enfoque no resultado de cada transação dos 

eventos econômicos. Para tanto, é necessária uma visão ampla dos elementos essenciais 

que determinam a estrutura operacional da Unidade que denomina-se estrutura de 

atividades, bem como do custo dos produtos ou serviços. 

 

Para a gestão eficaz dessa estrutura, é necessário um sistema de acumulação 

de informações que não se limite apenas aos custos, mas, sim, priorize o benefício 

futuro e a receita de cada recurso e, por conseguinte, sua eficiência e seu lucro.Além do 

mais, para assegurar e otimizar o resultado esperado é necessário um sistema de 

planejamento e controle que responda em tempo real às mudanças ocorridas e possíveis 

de ocorrer em cada recurso e em cada produto ou serviço.  
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ANEXO A 
 
 

Lista de Atividades do Instituto Dr. José Frota (IJF) 
 
 

CENTRO DE 
CUSTOS 

 
ATIVIDADES PRINCIPAIS 

D
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Ç
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 S
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E

R
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R
 

 
SU

P
E

R
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T
E

N
D

Ê
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C
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• Superintender e promover a Administração Geral, em estrita observância às disposições da 
Administração Pública Municipal; 

• Exercer a representação política e instrumental da Superintendência, promovendo contatos e 
relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis administrativos; 

• Despachar com o Prefeito Municipal; 
• Participar de reuniões do Secretariado e de Órgãos Colegiados Superiores, quando 

convocado; 
• Atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal de Fortaleza; 
• Apreciar, em grau de recurso hierárquico, qualquer decisão no âmbito da Superintendência, 

ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou, respeitados os limites legais; 
• Decidir através de despacho conclusivo sobre assunto de sua competência; 
• Organizar o plano anual de trabalho e a programação a ser executada pela Superintendência, 

a proposta orçamentária anual com alterações e ajustamentos que se fizerem necessários; 
• Nomear, admitir, contratar, exonerar, demitir, dispensar ou promover outras formas de 

provimento e de vacância de cargos e de funções da Superintendência; 
• Apresentar, anualmente, relatório das atividades da Superintendência; 
• Referenciar atos, contratos, convênios, acordos ou consórcios em que a Superintendência 

seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada; 
• Assinar, em conjunto com outro Diretor, os atos que obriguem ou desobriguem a 

Superintendência, inclusive para movimentação de recursos e contas bancárias; 
• Promover reuniões periódicas de coordenação entre os diversos escalões hierárquicos da 

Superintendência; 
Desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Prefeito Municipal nos 
limites de sua competência constitucional. 

 
A
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R
 D

O
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U

L
A

R
 

 

• Assessorar o superintendente na direção, organização, orientação, controle e coordenação das 
ações básicas da Entidade; 

• Despachar com o superintendente os assuntos que dependem de decisão superior; 
• Participar das reuniões promovidas pela Superintendência do Hospital; 
• Submeter à consideração do superintendente os assuntos que excedem sua competência; 
• Transmitir as determinações do superintendente, prestando-lhe assistência no desempenho de 

suas responsabilidades; 
• Emitir parecer e despachos nos processos que são encaminhados ao gabinete da 

Superintendência; 
• Zelar pela manutenção, uso e guarda do material de expediente e dos bens patrimoniais do 

gabinete da Superintendência; 
• Promover, de conformidade com o superintendente, as ações de coordenação no âmbito da 

entidade em assuntos que envolvam articulações intersetoriais; 
• Desempenhar outras atribuições compatíveis com o cargo; 
• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno do hospital e as determinações de ordem 

superior. 
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CONTINUÇÃO: (LISTA DE ATIVIDADES IJF) 
 
CENTRO DE 

CUSTOS 
 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

 
Á
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JU
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• Representa o IJF judicial e extrajudicialmente em defesa dos seus interesses; 
• Exercer as funções de consultoria jurídica da Superintendência e das demais unidades da 

referida autarquia; 
• Elaborar minutas de contratos, convênios e acordos com seus respectivos aditivos; 
• Acompanhar as publicações de natureza jurídica e manter atualizada a coleção de 

jurisprudências ligadas às atividades do Hospital; 
• Articular-se com os demais segmentos jurídicos do Município visando à conformidade 

da orientação jurídica; 
• Orientar os setores sobre direitos, deveres e responsabilidades no serviço público; 
• Participar como membro efetivo do Conselho Diretor do Hospital. 

A
SS

E
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N
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Ç
Ã

O
 

• Assessorar a Superintendência na elaboração e execução de uma política de 
comunicação interna e externa para uma maior integração do Instituto com a 
comunidade; 

• Administrar o fluxo de informações jornalísticas entre os veículos de comunicação e o 
Hospital; 

• Elaborar e divulgar campanhas educativas no âmbito do Hospital e da comunidade; 
• Elaborar e distribuir o boletim informativo dos servidores do Instituto Dr. José Frota; 
• Coletar informações veiculadas pela Imprensa sobre o Instituto Dr. José Frota; 
• Escrever matérias jornalísticas para os meios de comunicação (revistas e jornais 

especializados na área de saúde), para uma maior divulgação das realizações do IJF; 
• Atender todos os meios de comunicação que procuram informações sobre o Hospital; 
• Agendar e coordenar as entrevistas coletivas com o superintendente e os Centros 

Decisórios do IJF com os meios de comunicação; 
• Encaminhar, trimestralmente, à Assessoria de Planejamento e Coordenação, relatório 

sobre as atividades desenvolvidas; 
• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e as determinações de ordem 

superior. 

Á
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• Assessorar ao superintendente no estabelecimento das diretrizes e política do hospital 

fornecendo alternativas de solução para o aperfeiçoamento dos sistemas administrativos; 
• Elaborar o plano operativo do IJF com base no planejamento estratégico do hospital; 
• Desenvolver trabalhos no sentido de racionalizar as rotinas administrativas do hospital; 
• Proceder à elaboração da proposta orçamentária do hospital, juntamente com a divisão 

financeira; 
• Elaborar, reformular e acompanhar planos, programas e projetos, no âmbito do IJF.  

Á
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• Programar medidas de avaliação da potencialidade e da performance dos atendimentos 
prestados, através de índices de resolutividade, valendo-se de indicadores hospitalares; 

• Definir novos indicadores de desempenho que possibilitem a mensuração sistemática 
mensal da quantidade e qualidade do atendimento médico-hospitalar; 

• Programar processos educativos com vistas à melhoria da qualidade do atendimento em 
busca da satisfação do usuário; 

• Fazer periodicamente análise descartiva das fichas de atendimento ambulatorial e dos 
prontuários médicos; 

• Fazer semestralmente análise das metas programadas e das metas realizadas, propondo 
alterações, se necessário.  

• Avaliar os custos fixos e variáveis através do Plano de Contas; 
• Orientar o departamento administrativo e financeiro acerca dos controles a serem 

adotados no sentido de reduzir custos do hospital; 
• Participar como membro efetivo do conselho diretor. 
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CONTINUÇÃO: (LISTA DE ATIVIDADES IJF) 
 
CENTRO DE 

CUSTOS 
 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 
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P
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• Programar, coordenar e desenvolver atividades de ensino e pesquisa visando ao 
aproveitamento técnico e pessoal; 

• Planejar e divulgar trabalhos e pesquisas realizadas no hospital através de boletins 
informativos e de periódicos; 

• Expedir certificados devidamente assinados pelo diretor do hospital; 
• Solicitar do diretor administrativo-financeiro aquisição de livros, revistas e outras 

publicações; 
• Supervisionar a biblioteca do hospital de acordo com os princípios da biblioteconomia; 
• Propor intercâmbio com instituições congêneres a fim de adquirir novas experiências; 
• Estimular a promoção de reuniões para estudos de casos pelas chefias dos corpos clínicos 

das diversas áreas que funcionam no hospital.; 
• Proporcionar aos médicos residentes um alto nível técnico e a prática de conhecimentos 

complementares aplicável ao exercício da profissão; 
• Coordenar, orientar e avaliar as atividades técnicas médicas dos internos e estagiários. 

  
D
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 M
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• Planejar, programar, dirigir, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar todas as atividades 
da área Médica do Hospital; 

• Definir e desenvolver a política da assistência médica de urgência e emergência  da 
Instituição; 

• Gerenciar e administrar o Corpo Clínico do Hospital, organizando-o em equipes 
multiprofissionais e de atividades específicas; 

• Manter intercâmbio com outras Instituições Hospitalares que atendem emergências, visando 
definir o modelo integrado de referência e contra-referência; 

• Orientar e coordenar a prestação de Assistência Médica nas Unidades que integram a 
estrutura do Departamento, ressaltando a qualidade da assistência, a humanização do 
atendimento e os princípios de responsabilidade e ética profissional; 

• Exigir o perfeito preenchimento e atualização dos Prontuários Médicos; 
• Levar ao conhecimento da Superintendência, quando necessário, relatório trimestral das 

atividades do Departamento; 
• Zelar pela observância do Código de Ética Médica vigente; 
• Realizar reuniões periódicas com as chefias subordinadas, chefes de Equipes e comparecer 

às reuniões da Direção do Hospital; 
• Realizar pesquisas para avaliar a qualidade dos servidores médicos prestados; 
• Participar como membro efetivo do Conselho Diretor do Hospital. 
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• Coordenar, supervisionar, executar e avaliar as atividades do atendimento emergencial; 
• Coordenar e supervisionar o desempenho das Equipes Técnicas de Plantão; 
• Supervisionar e acompanhar todos os atendimentos ocorridos na Divisão de Atendimento 

Emergencial; 
• Orientar e coordenar a prestação de assistência médica das equipes técnicas de plantão, 

ressaltando o sentimento de responsabilidade e ética profissional; 
• Levar ao conhecimento do diretor do Departamento Médico, quando necessário, as 

ocorrências da sua área de atividades; 
• Cooperar com a área de Apoio Técnico e Administrativo, sempre que for necessário; 
• Zelar pela observância do Código de Ética Médica vigente; 
• Observar o perfeito preenchimento dos impressos e registros de atendimento aos pacientes; 
• Propor à Direção Superior a implantação de protocolos e o aperfeiçoamento das rotinas de 

trabalho; 
• Encaminhar trimestralmente ao Departamento Médico, relatório das atividades 

desenvolvidas pela Divisão; 
• Coordenar, supervisionar e avaliar as atividades do Serviço Odontológico; 
• Supervisionar o sistema de referência e contra-referência dos pacientes atendidos na 

Emergência. 

 
 
 



 121

CONTINUÇÃO: (LISTA DE ATIVIDADES IJF) 
 
CENTRO DE 

CUSTOS 
 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 
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• Planejar, coordenar, controlar executar as atividades relacionadas ao atendimento 
odontológico de urgência e emergência da Unidade; 

• Definir e coordenar as escalas das equipes de plantão; 
• Padronizar o tratamento básico do Serviço de Odontologia da Unidade Hospitalar; 
• Prevê e prover o Serviço do material necessário ao atendimento dos pacientes; 
• Controlar o material de consumo e equipamentos, visando às boas condições de uso e 

manutenção destes; 
• Proporcionar subsídios necessários à reciclagem e aperfeiçoamento dos profissionais de 

Odontologia do Hospital; 
• Dinamizar o fluxo de atendimento do Serviço de Odontologia; 
• Manter o Serviço em condições adequadas para o atendimento de qualquer emergência; 
• Realizar reuniões periódicas com o pessoal subordinado e comparecer às reuniões 

promovidas pela Diretoria da Divisão de Atendimento Emergencial. 
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• Planejar, supervisionar, avaliar executar as atividades relacionadas à prática de todos os atos 
cirúrgicos da Unidade Hospitalar; 

• Executar e controlar as atividades relacionadas às Salas de Cirurgias, visando o perfeito 
desempenho da Unidade; 

• Acompanhar na Sala de Recuperação os pacientes provenientes do Centro Cirúrgico; 
• Padronizar os procedimentos cirúrgicos eletivos e emergenciais, realizadas na Unidade; 
• Propor ao Centro de Estudo e Pesquisas, programas de aperfeiçoamento para os profissionais 

médicos, cirurgiões, visando elevar o nível da assistência médico-hospitalar; 
•  Solucionar as questões ocorridas no âmbito dos Serviços de sua área de atuação; 
• Exigir o perfeito preenchimento e atualização dos prontuários do paciente; 
• Manter um perfeito entrosamento da Equipe Multiprofissional e pessoal de apoio a fim de 

melhorar a qualidade e a produtividade dos serviços prestados; 
• Cooperar com a Divisão de Apoio Técnico e Administrativo quando solicitado; 
• Supervisionar a descrição do ato cirúrgico em impressos padronizados, bem como o 

preenchimento dos demais formulários; 
• Ministrar treinamento teórico-prático para estagiários no âmbito de suas atividades, visando 

ao aperfeiçoamento da Equipe Multiprofissional; 
• Zelar pela observância do Código de Ética Médica vigente; 
• Realizar reuniões periódicas com seus subordinados e comparecer às reuniões convocadas 

pela Diretoria do Departamento; 
• Encaminhar trimestralmente ao Departamento Médico relatório das atividades desenvolvidas 

pela Unidade. 
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• Planejar, supervisionar e avaliar as atividades relacionadas à prática dos atos neurocirúrgicos 
e rádio-diagnóstico aplicados à neurocirurgia desta Unidade Hospitalar; 

• Padronizar os procedimentos básicos dos traumatismos crânio-encefálico e traumatismo 
raqui-medulares; 

• Avaliar e acompanhar os pacientes neurocirúrgicos na Sala de Recuperação e UTI; 
• Supervisionar o Serviço de Imagens aplicados à neurocirurgia; 
• Coordenar as atividades relacionadas ao Centro Cirúrgico para fins neurocirúrgicos; 
• Proporcionar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar as atividades de atendimento 

neurocirúrgica na emergência; 
• Articular-se com a CCIH, objetivando o controle de infecções neurocirúrgicas; 
• Organizar e planificar as escalas de plantão; 
• Levar ao conhecimento do Chefe da Unidade de Cirurgia, quando necessário, as ocorrências 

de sua área de ação; 
• Zelar pela observância do Código de Ética Médica vigente; 
• Realizar reuniões periódicas com seus subordinados e comparecer às reuniões convocadas 

pela chefia da Unidade de Cirurgia; 
• Encaminhar mensalmente à Unidade de Cirurgia relatório das atividades desenvolvidas pelo 

Serviço; 
• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Planejar, coordenar e executar todas as atividades relacionadas ao atendimento médico 
prestado a pacientes portadores de queimaduras; 

• Padronizar os procedimentos básicos para tratamento de pacientes portadores de 
queimaduras; 

• Coordenar as transferências dos pacientes queimados; 
• Planejar, supervisionar, executar e avaliar as atividades relacionadas à prática de todos os 

atos cirúrgicos da Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ); 
• Executar e controlar as atividades relacionadas às Salas de Cirurgias, visando ao perfeito 

desempenho da Unidade de Queimados; 
• Solucionar as questões ocorridas no âmbito das atividades de sua área de ação; 
• Exigir o perfeito preenchimento e atualização dos prontuários dos pacientes; 
• Cooperar com os serviços técnicos e administrativos, quando solicitado; 
• Manter o perfeito entrosamento da equipe multiprofissional e pessoal de apoio, a fim de 

aperfeiçoar a qualidade e produtividade dos serviços prestados; 
• Supervisionar a descrição dos atos cirúrgicos, em impressos padronizados, bem como os 

demais formulários do prontuário dos pacientes queimados; 
• Ministrar treinamento teórico-prático para estagiários no âmbito de suas atividades, visando 

ao aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais; 
• Levar ao conhecimento do Diretor do Departamento Médico, quando necessário, as 

ocorrências de sua área de atuação; 
• Zelar pela observância do Código de Ética Médica vigente; 
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• Programar, dirigir, supervisionar e controlar as atividades relacionadas aos exames de 
imagem do Hospital; 

• Realizar exames de radiologia, ultrassonografia e tomografia para elucidação de diagnósticos 
e controle de tratamentos, quando requisitados; 

• Promover medidas de segurança contra irradiações, em favor dos doentes, do pessoal lotado 
no setor e dos ambientes de trabalhos vizinhos; 

• Manter em dia e em ordem os registros dos exames realizados; 
• Zelar pelo sigilo do diagnóstico e da situação orgânica do paciente, bem como colaborar na 

investigação médico-científica; 
• Levar ao conhecimento do diretor e do Departamento Médico, quando necessário, as 

ocorrências de sua área de atuação; 
• Prever e prover o Serviço do material necessário ao atendimento dos pacientes; 
• Controlar o material de consumo e equipamentos, visando as boas condições de uso e 

manutenção destes; 
• Dinamizar o fluxo de atendimento do Serviço de Diagnóstico por Imagem; 
• Manter o Serviço em condições adequadas para o atendimento de qualquer emergência; 
• Proporcionar subsídios necessários e reciclagem e aperfeiçoamento dos profissionais de sua 

área de atuação; 
• Realizar reuniões periódicas com pessoal subordinado e comparecer às reuniões promovidas 

pela Diretoria de Departamento Médico; 
• Encaminhar mensalmente à Diretoria do Departamento relatório das atividades 

desenvolvidas pelo Serviço; 
• Cumprir e fazer cumprir o regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Coordenar e/ou executar toda ação médica, ou sob supervisão médica, que conduza à 
aplicação do sangue no tratamento das doenças e ao controle das reações transfusionais; 

• Promover de forma sistemática, juntamente com o Serviço de Assistência Social, o 
recrutamento de doadores de sangue para atender à demanda de transfusões sanguíneas nos 
pacientes do Hospital; 

• Manter articulações científico-funcionais com órgãos afins, objetivando sempre a melhoria 
da qualidade da assistência hemoterápica; 

• Coordenar e/ou executar toda ação médica, ou sob supervisão médica, no tratamento das 
enfermidades hematológicas dos pacientes do Hospital; 

• Coordenar e/ou executar as atividades de procedimentos e preservação do banco de órgãos, 
tecidos e células, ou similares, do Hospital; 

• Desenvolver meios fomentadores de pesquisa médico-científica na área e correlatas; 
• Coordenar, controlar e avaliar os recursos humanos envolvidos diretamente com o Serviço 

Transfusional; 
• Prever e prover o Serviço de material de consumo e equipamentos, necessários ao melhor 

desempenho de suas funções; 
• Controlar o material de consumo e equipamentos, visando às boas condições de uso e 

manutenção destes; 
• Proporcionar subsídios necessários à reciclagem e aperfeiçoamento dos profissionais do 

Setor; 
• Realizar reuniões periódicas com pessoal subordinado e comparecer às reuniões promovidas 

pela Direção do Departamento Médico; 
• Encaminhar mensalmente à Diretoria do Departamento Médico relatório das atividades 

desenvolvidas pelo Serviço; 
• Cumprir e fazer cumprir o regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Planejar, organizar e executar as atividades relacionadas ao atendimento ambulatorial; 
• Diagnosticar todos os pacientes atendidos, referenciá-los, caso necessário, aos outros setores 

componentes do IJF ou indicar o atendimento em Postos, Centros, Unidade de Saúde ou 
outros Hospitais; 

• Analisar as condições de funcionamento das atividades médicas ambulatoriais, apresentando 
à Direção do Departamento Médico, as sugestões julgadas necessárias para aperfeiçoar e 
aumentar o rendimento da Unidade; 

• Propor programas de treinamento de seus servidores; 
• Supervisionar a execução de todas as tarefas administrativas do atendimento; 
• Solicitar em impressos próprios exames complementares, de acordo com as rotinas pré-

estabelecidas; 
• Zelar pela guarda, conservação e uso adequado de todo material utilizado pela Unidade; 
• Observar o perfeito preenchimento dos impressos de atendimento externo; 
• Programar e orientar as atividades de triagem desenvolvidas na Unidade, facilitando o 

encaminhamento correto do caso; 
• Manter o material, o equipamento e o medicamento em estoque suficiente e em condições 

adequadas para o uso da Unidade; 
• Zelar pela observância do Código de Ética Médica vigente; 
• Realizar reuniões periódicas com seus subordinados e comparecer as reuniões convocadas 

pela Diretoria Médica; 
• Encaminhar mensalmente ao Departamento Médico relatório das atividades desenvolvidas 

pelo Serviço; 
• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Atender todos os pacientes que forem encaminhados à UTI; 
• Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relacionadas ao tratamento intensivo 

do paciente em estado grave ou de elevado risco de vida; 
• Exercer vigilância contínua sobre os pacientes e registrar as observações; 
• Manter a Unidade em condições de atendimento para qualquer emergência; 
• Supervisionar diariamente todos os equipamentos e materiais permanentes, observando suas 

condições de uso; 
• Preencher os prontuários dos pacientes em tratamento mantendo-os devidamente 

atualizados; 
• Efetuar o preenchimento de impressos administrativos de acordo com as exigências do 

Hospital; 
• Prestar os cuidados médicos a que o Hospital se propõe de maneira pronta e eficiente; 
• Promover o treinamento e o ensino de estudantes no campo de suas atividades; 
• Levar ao conhecimento do diretor do Departamento Médico, quando necessário, as 

ocorrências de sua área de atuação; 
• Zelar pela observância do Código de Ética Médica vigente; 
• Realizar reuniões periódicas com seus subordinados e comparecer às reuniões convocadas 

pela Direção do Departamento; 
• Encaminhar mensalmente ao Departamento Médico relatório das atividades desenvolvidas 

pela Divisão; 
• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e a determinações de ordem superior, 
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• Coordenar, controlar e supervisionar todas as atividades que dizem respeito às internações; 
• Redistribuir eqüitativamente o Corpo Clínico nas Unidades, visando uma melhor assistência 

aos pacientes internos; 
• Providenciar para que as prescrições médicas se cumpram rápida, eficaz e adequadamente; 
• Preencher os prontuários dos pacientes internados mantendo-os devidamente atualizados; 
• Solicitar em impressos próprios padronizados exames complementares, para esclarecimento 

de diagnóstico e tratamento; 
• Dar parecer sobre tratamento em todos os casos, encaminhados pelas demais Unidades; 
• Prestar os cuidados médicos que o Hospital se propõe de maneira pronta e eficiente; 
• Zelar pela observância do Código de Ética Médica vigente; 
• Realizar reuniões periódicas com seus subordinados e comparecer às reuniões convocadas 

pela Diretoria Médica; 
• Encaminhar mensalmente ao Departamento Médico relatório das atividades desenvolvidas 

pela Unidade; 
• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar todas as atividades relacionadas à 
Assistência Toxicológica; 

• Fornecer ao médico plantonista da emergência subsídios toxicológicos atualizados, de forma 
rápida e eficaz; 

• Colher dados epidemiológicos para posterior análise, através de registro de atendimento e 
acompanhamento do paciente intoxicado; 

• Oferecer aos médicos urgentistas além dos subsídios toxicológicos do item I, oportunidade 
de auto-avaliação permanente do seu trabalho frente ao paciente intoxicado; 

• Dar parecer especializado quando solicitado; 
• Dar informações por telefone sobre prevenção e tratamento dos agravos de pacientes 

intoxicados em outros Hospitais, evitando a transferência precipitada ou desnecessária para o 
IJF; 

• Dar informação toxicológica simplificada a população em geral; 
• Manter bibliografia atualizada à disposição de médico, farmacêuticos, enfermeiros, etc., bem 

como a estagiários em geral; 
• Realizar atendimento psicológico; 
• Desenvolver sistema de avaliação continuada da Unidade; 
• Desenvolver trabalhos de pesquisa e ensino na área de toxicologia; 
• Manter intercâmbio com outras Instituições afins para atualização (convênio com 

FIOCRUZ, UFC, UNICAMP, etc.); 
• Participar de campanhas preventivas; 
• Solucionar as questões ocorridas no âmbito das atividades de sua área de situação; 
• Realizar reuniões periódicas com seus subordinados e comparecer às reuniões convocadas 

pela Direção do Departamento; 
• Encaminhar mensalmente ao Departamento Médico relatório das atividades desenvolvidas 

pelo Centro. 
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• Organizar, supervisionar e avaliar os serviços que compõe a sua Estrutura Organizacional; 
• Dinamizar uma metodologia assistencial de enfermagem que atenda ao paciente em suas 

necessidades básicas afetadas, favorecendo a recuperação dos níveis de saúde; 
• Implantar, acompanhar e avaliar os Protocolos que garantam a qualidade e uniformidade da 

assistência de enfermagem prestada aos pacientes; 
• Avaliar periodicamente a assistência de enfermagem prestada no Instituto; 
• Realizar reuniões periódicas com pessoal subordinado e comparecer às reuniões convocadas 

pela Superintendência; 
• Manter o entrosamento da Divisão com as Unidades ou Serviços do Hospital; 
• Encaminhar à Superintendência relatório das atividades desenvolvidas pela Divisão; 
• Proporcionar subsídios necessários à reciclagem e aperfeiçoamento do corpo de 

enfermagem; 
• Colaborar com as Instituições de Ensino de Enfermagem facilitando o desenvolvimento de 

estágio de alunos dos cursos de enfermagem; 
• Emitir parecer técnico referente ao uso de materiais e equipamentos hospitalares; 
• Realizar pesquisas em assuntos de enfermagem e colaborar nas pesquisas de outras 

categorias da área de saúde; 
• Elaborar, acompanhar e manter em execução o programa de passagem de plantão das 

Unidades que compõem a Divisão de Enfermagem; 
• Delegar às chefias das Equipes de Enfermagem a orientação e acompanhamento sobre 

manuseio e organização dos prontuários no Setor; 
• Avaliar continuamente o desempenho das atividades dos servidores lotados nos setores sob 

sua responsabilidade; 
• Adotar as medidas visando a prevenção, o controle e o combate das infecções hospitalares de 

acordo com os critérios estabelecidos pela CCIH; 
• Encaminhar trimestralmente à Assessoria de Planejamento e Coordenação relatório das 

atividades do Departamento. 
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• Programar, supervisionar e executar a passagem de plantão; 
• Prever e prover o Serviço de material de consumo e a manutenção do material permanente de 

uso do Serviço; 
• Receber, processar e esterilizar todo o material reutilizável, necessário ao atendimento dos 

pacientes em todas as Unidades e Serviços do Hospital; 
• Estocar e distribuir o material e instrumental esterilizados e demais materiais descartáveis; 
• Normatizar o fluxo de recebimento e entrega de material; 
• Desenvolver e padronizar técnicas que visem à prevenção, combate e controle das infecções; 
• Fazer registros estatísticos das atividades desenvolvidas no Serviço; 
• Supervisionar continuamente a aparelhagem e equipamentos do Centro, tendo em vista as 

condições de uso e manutenção destes; 
• Exercer rigoroso controle sobre a circulação de pessoas dentro do Centro de Material; 
• Providenciar controle regular das técnicas de esterilização, bem como certificar-se da 

esterilidade do material; 
• Realizar reuniões periódicas com pessoal subordinado e comparecer às reuniões promovidas 

pela Diretoria de Enfermagem deste Hospital; 
• Encaminhar mensalmente à Diretoria da Divisão de Enfermagem relatório das atividades 

desenvolvidas pela equipe de enfermagem do Centro; 
• Proporcionar subsídios necessários à reciclagem e aperfeiçoamento do corpo de enfermagem 

lotado no Centro; 
• Supervisionar a adoção e observância das Técnicas e rotinas pré-determinadas para a equipe 

de enfermagem lotada no Setor; 
• Preparar os instrumentos para todas as cirurgias, de acordo com normas pré-estabelecidas; 
• Providenciar junto à Unidade de manutenção, os reparos conforme rotina estabelecida, 

vistoria constante dos aparelhos e equipamentos do Centro de Material; 
• Orientar a limpeza e higienização do local de trabalho; 
• Acompanhar e manter em execução o programa de passagem de plantão 
• Cumprir e fazer cumprir o regulamento interno e as determinações de ordem superior. 
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• Planejar, executar e avaliar a assistência de enfermagem, de forma individualizada, aos 
pacientes na fase diagnóstica, de tratamento e recuperação; 

• Seguir as orientações da Diretoria da Divisão de Enfermagem; 
• Participar da equipe multiprofissional, colaborando com uma assistência integral ao 

paciente; 
• Exercer vigilância permanente sobre os pacientes e implementar as prescrições médicas e 

de enfermagem; 
• Providenciar realização dos exames e diagnósticos e terapia dos pacientes, quando 

solicitados; 
• Articular-se com outros serviços para dinamizar o fluxo de atendimento no Instituto; 
• Acompanhar as visitas médicas prestando informações sobre os pacientes; 
• Organizar mapas diários das internações, altas, óbitos e transferências dos pacientes; 
• Informar equipe de saúde através de registro de fatos observados, dados que facilitem o 

diagnóstico e tratamento do paciente; 
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• Planejar, coordenar, programar e gerenciar todas as atividades de apoio técnico-

operacional vinculadas à Divisão; 
• Estabelecer amplo e contínuo interrelacionamento entre os serviços de apoio técnico, 

visando respaldar os serviço médico, com vistas a qualidade do atendimento; 
• Supervisionar as escalas de pessoal, bem como redistribuir eqüitativamente os 

profissionais, nos diversos setores do Hospital; 
• Estabelecer rígido controle de utilização dos materiais e equipamentos em todos os 

serviços da Divisão; 
• Solicitar, ao Centro de Estudos e Pesquisas e Assessoria de Planejamento e Coordenação, a 

programação de cursos, treinamentos e seminários, com o objetivo de aperfeiçoar a 
qualidade dos serviços; 

• Solicitar, quando necessário, os suprimentos de materiais e equipamentos destinados ao 
bom desenvolvimento dos serviços; 

• Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor; 
• Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, 

visando o melhor desempenho do Corpo Clínico e demais profissionais de saúde em 
benefício da população usuária da Instituição; 

• Assegurar o pleno e autônomo funcionamento das Comissões de Ética Médica e 
Padronização de Medicamentos; 

• Despachar, regularmente, com a Superintendência e com as demais Unidades da Divisão; 
• Avaliar, periodicamente, o desempenho das Unidades que compõem a sua Estrutura 

Organizacional; 
• Realizar reuniões periódicas com pessoal subordinado e comparece às reuniões convocadas 

pela Superintendência; 
• Manter o entrosamento da Divisão com os demais órgãos do Hospital; 
• Encaminhar trimestralmente à Assessoria de Planejamentos e Coordenação, relatório das 

atividades desenvolvidas pela Divisão. 
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• Programar, dirigir, supervisionar e controlar as atividades de farmácia do Hospital; 
• Proceder ao atendimento de todo o receituário hospitalar; 
• Prevenir a duplicidade de base medicamentosa, através da implantação adequada da 

padronização de medicamentos; 
• Colaborar com a administração, através do Diretor da Divisão de Apoio Técnico, em todos 

os assuntos que se referem ao Setor de farmácia; 
• Planejar os níveis de consumo médico mensal, de níveis de estoque máximo e mínimo, 

adequados de medicamentos e demais itens de sua responsabilidade; 
• Movimentar os estoques; 
• Efetuar inventários periódicos, de acordo com as normas previstas; 
• Oferecer condições de perfeitas segurança na guarda de entorpecentes, psicotrópicos, 

tóxico, ácidos, inflamáveis e medicamento em geral; 
• Zelar pela perfeita observância das normas oficiais no que se refere à utilização de 

entorpecentes e psicotrópicos; 
• Controlar o estado de conservação, prazos de validade e fidelidade dos rótulos dos 

medicamentos; 
• Manter atualizados os controles de entrada, saída e saldos dos medicamentos da farmácia; 
• Fornecer ao Corpo Clínico informações periódicas sobre os produtos terapêuticos 

existentes no Hospital; 
• Elaborar mensalmente relatório das atividades da farmácia e encaminha-lo à Diretoria de 

Divisão de Apoio Técnico; 
• Fornecer à Unidade de Material e Patrimônio os subsídios necessários à aquisição regular 

de medicamentos e materiais; 
• Proceder à distribuição de medicamentos de acordo com as prescrições médicas e as 

disponibilidades do Hospital; 
• Realizar reuniões periódicas com seus subordinados e comparecer às reuniões programadas 

pela Direção da Divisão de Apoio Técnico. 

  
U

N
ID

A
D

E
 D

E
 L

A
B

O
R

A
T

Ó
R

IO
 

• Programar, dirigir, supervisionar e controlar as atividades relacionadas aos exames 
laboratoriais dos pacientes do Hospital; 

• Desenvolver e manter arquivos de relatórios dos exames realizados na Unidade, bem como 
realizar registros dos diagnósticos para fins de documentação; 

• Estabelecer normas para coleta e adequada fixação de materiais a serem submetidos aos 
exames laboratoriais; 

• Colaborar com o Centro de Estudos e Pesquisas no aprimoramento dos recursos humanos 
específicos da Unidade; 

• Controlar o material e equipamentos utilizados no Laboratório; 
• Solicitar à Divisão de Apoio Técnico o material e equipamento necessário ao Laboratório; 
• Emitir, quando solicitado, pareceres técnicos sobre materiais e equipamentos de uso 

especifico do Laboratório; 
• Apresentar mensalmente relatório das atividades à Divisão de Apoio Técnico; 
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• Planejar, programar, dirigir, coordenar, supervisionar e controlar todas as atividades; 
• Executar e avaliar métodos e técnicas fisioterápicas, que visem àrecuperação da saúde dos 

pacientes assistidos; 
• Avaliar, reavaliar e orientar as condições de alta do cliente submetido à fisioterapia motora 

e/ou respiratória; 
• Avaliar continuamente o desempenho dessas atividades; 
• Dirigir serviços destinados a atividades fisioterápicas, bem como a responsabilidade 

técnica pelo desempenho dessas atividades; 
• Promover o intercâmbio com as Universidades e outras Instituições, facilitando estágio 

para alunos; 
• Gerenciar e administrar os recursos humanos, estabelecendo o quadro básico, bem como 

definindo o número real de profissionais nas equipes de plantão; 
• Participar das reuniões programadas pela Divisão de Apoio Técnico, quando convocado; 
• Encaminhar mensalmente à Divisão de Apoio Técnico relatório das atividades 

desenvolvidas pelo Serviço. 
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• Programar, dirigir, supervisionar e controlar as atividades de Nutrição e Dietética do 
Hospital; 

• Proporcionar alimentação cientifica e adequada aos pacientes, de modo a contribuir para a 
rápida recuperação da saúde; 

• Elaborara e distribuir a alimentação destinada aos servidores, de acordo com normas 
previstas; 

• Elaborar uma padronização de cardápios, de acordo com as disponibilidades, de modo a 
facilitar o trabalho de aquisição de gêneros e sua estocagem, considerando a redução dos 
custos; 

• Organizar cardápios para dietas gerais e especiais; 
• Colaborar com as pesquisas cientificas no campo da nutrição; 
• Assistir diretamente aos pacientes, verificando aceitação e adequação das dietas; 
• Elaborar e atualizar periodicamente o manual de dietas; 
• Instruir a clientela nos princípios básicos de alimentação racional e orientar aos pacientes, 

no caso de prescrição de dietas modificadas; 
• Proceder à armazenagem adequada dos gêneros perecíveis; 
• Participar na execução de programas de educação em serviço, como também treinamento 

de pessoal da Unidade de Nutrição e Dietética; 
• Zelar pela limpeza e higiene das áreas ocupadas pela Unidade de Nutrição, bem como dos 

materiais e objetos utilizados; 
• Distribuir a alimentação dos servidores e pacientes de acordo com as normas prescritas; 
• Elaborar relatórios, mapas e gráficos demonstrativos mensais e anuais e encaminhá-los a 

Diretoria de Apoio Técnico; 
• Proceder ao levantamento de dados para o controle contábil e estatístico da Unidade; 
• Planejar e controlar o abastecimento de gêneros; 
• Opinar sobre a aquisição de gêneros, equipamentos, utensílios e material de uso da 

Unidade quanto à quantidade, qualidade e especificação; 
• Organizar sistemas de fichas, mapas e impressos diversos, para controle das atividades de 

modo geral; 
•  Organizar e definir rotinas de trabalho, distribuição e seu cumprimento; 
• Realizar reuniões periódicas com seus subordinados e comparecer as reuniões programadas 

pela Direção da Divisão de Apoio Técnico; 
• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Programar, dirigir, supervisionar e controlar programas e projetos da área específica do 

Serviço Social; 
• Trabalhar de forma interdisciplinar, visando a um melhor utilização dos serviços da 

Instituição e a um melhor atendimento ao usuário; 
• Orientar a comunidade acerca dos serviços prestados pela Instituição, incentivando-a à 

participação; 
• Elaborar o cadastro de acompanhamento dos formulários visando a um melhor 

desempenho de suas funções; 
• Realizar o cadastro de acompanhamento dos pacientes internos; 
• Documentar as atividades, elaborando relatório estatístico mensal; 
• Programar, acompanhar e estabelecer campanhas educativas junto aos pacientes e 

acompanhantes; 
• Participar de pesquisas médico-sociais; 
• Realizar a seleção e classificação econômico-social dos pacientes que procuram o Hospital; 
• Auxiliar o paciente a apresentar-se ao ambiente hospitalar e adquirir os hábitos necessários 

ao seu restabelecimento; 
• Prevenir ou solucionar problemas que interfiram na cura dos pacientes; 
• Colaborar na execução de Programas de Ensino e Educação Sanitária; 
• Realizar reuniões periódicas com servidores lotados no Serviço e comparecer às reuniões 

programadas pela Direção da Divisão de Apoio Técnico; 
• Encaminhar mensalmente à Divisão de Apoio Técnico relatório das atividades 

desenvolvidas pelo Serviço; 
• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Programar, dirigir, supervisionar e controlar as atividades de arquivo e estatística relativas 
ao registro de pacientes internos e externos; 

• Cadastrar, identificar e arquivar, através de matrícula hospitalar, os dados do paciente em 
ficha própria; 

• Ordenar, conferir, arquivar e controlar os prontuários médicos, zelando pala clareza, 
exatidão e preciso preenchimento de todos os formulários que os compõem; 

• Manter rígido controle da movimentação dos prontuários médicos no âmbito hospitalar; 
• Informar e orientar o público e as autoridades legais os dados que não impliquem em 

informações reservadas; 
• Expedir declarações de caráter legal, baseadas na documentação do prontuário; 
• Classificar e codificar diagnóstico, atos cirúrgicos e causa do óbito, bem como outros 

elementos julgados necessários, obedecendo o sistema adotado pelo Hospital; 
• Elaborar levantamento estatístico mensal dos dados relativos aos registros do movimento 

médico-hospitlar; 
• Fornecer meios estatísticos para avaliação da capacidade operacional da equipe 

multiprofissional; 
• Manter intercâmbio com o mesmo no aperfeiçoamento da assistência hospitalar; 
• Colaborar com programas de ensino e pesquisa; 
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• Expedir relatórios mensal e anual dos dados relativos aos registros do movimento médico-
hospitalar; 

• Prestar assistência ao Corpo Clínico, fornecendo dados e informações necessárias à 
pesquisa médica e à realização de trabalhos científicos; 

• Receber, conferir e arquivar o censo hospitalar diário; 
• Conferir, ordenar, classificar, guardar e conservar toda a documentação radiológica 

referente ao paciente; 
• Organizar os prontuários para microfilmagem e informatização; 
• Supervisionar e avaliar os serviços de microfilmagem de prontuário do paciente; 
• Providenciar o material de consumo necessário ao serviço de microfilmagem dos 

prontuários dos pacientes; 
• Realizar reuniões periódicas com os subordinados e comparecer às reuniões programadas 

pela Direção da Divisão de Apoio Técnico; 
• Encaminhar mensalmente ao Diretor da Divisão relatório das atividades desenvolvidas 

pelo Serviço; 
• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Controlar, orientar e promover o desenvolvimento das atividades relativas a pessoal, 
serviços gerais, material, patrimônio e finanças relativas a pessoal, serviços gerais, 
material, patrimônio e finanças, promovendo seu entrosamento com os demais serviços; 

• Desenvolver atividades relativas à administração de pessoal em consonância com as 
diretrizes estabelecidas pelo Departamento Central de Pessoal; 

• Coordenar, normatizar e controlar a administração da Unidade de Atividades Auxiliares, 
envolvendo os Serviços de Transporte, Manutenção, Vigilância, Zeladoria e Protocolo;  

• Supervisionar e desenvolver as atividades relativas à administração de material e 
patrimônio, em consonância com o Departamento Central de Material e Patrimônio; 

• Desenvolver atividades relacionadas com a administração financeira, contábil e 
orçamentária, articulando-se com a Secretaria de Finanças e Instituto de Planejamento do 
Município; 

• Supervisionar as atividades de controle e aplicação dos recursos orçamentários e extra-
orçamentários destinados ao IJF, em consonância com a Assessoria de Planejamento e 
Coordenação; 

• Controlar as solicitações, aplicações e prestação de contas de suprimento de fundos; 
• Planejar e propor métodos e normas para execução das atividades atribuídas aos serviços 

sob sua direção, tendo em vista a simplificação, a eficiência, o rendimento e o custo do 
trabalho; 

• Propor ao Centro de Estudos e Pesquisas os programas de treinamento do pessoal 
vinculado ao departamento, com vistas a elevar o nível de rendimento funcional; 

• Zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais, dos equipamentos e das 
instalações do Hospital; 

• Apresentar à Assessoria de Planejamento e Coordenação o relatório trimestral das 
atividades do departamento; 

• Realizar reuniões periódicas com as Chefias subordinadas e comparecer às reuniões 
convocadas pela Superintendência; 

• Cumprir e fazer cumprir o regulamento do hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Apreciar e opinar em assuntos relativos a direitos e vantagens, deveres e responsabilidades 
dos servidores do IJF, submetendo tais atos à consideração do Diretor Administrativo-
Financeiro; 

• Elaborar os atos referentes à administração de Pessoal, tais como portarias, ofícios, 
declarações e memorando; 

• Controlar o início e término de licenças; 
• Expedir encaminhamento de licença para a Junta Médica; 
• Controlar e arquivar os documentos relativos à nomeação, exoneração, substituição, 

disposição, diárias e ajuda de custos e outros atos institucionais referentes aos servidores 
do IJF; 

• Elaborar anualmente a escala de férias do pessoal, zelando pela sua observância; 
• Efetuar controle diário das folhas e cartões de registro de comparecimento do pessoal 

lotado em todas as Unidades do IJF; 
• Manter atualizado o respectivo registro de assentamento funcional; 
• Controlar a demissão, relotação, promoção, aposentadoria e demissão dos servidores do 

IJF; 
• Manter organizado o sistema de documentação e divulgação de leis e regulamentos, assim 

como a respectiva jurisprudência relacionada com o regime jurídico do servidor municipal; 
• Preparar, dentro dos prazos estipulados, os documentos de controle de comparecimentos e 

de alterações relativas a pessoal, encaminhando-os para confecção das folhas de 
pagamento; 

• Organizar rotinas de trabalho, distribuição de tarefas e exigir seu fiel cumprimento; 
• Observar o fiel cumprimento da Legislação que rege os servidores municipais e seguir as 

diretrizes estabelecidas pelo Departamento Central de Pessoal da Secretaria de 
Administração do Município; 

• Solicitar autorização ao diretor Administrativo-Financeiro para prestar informações a 
terceiros sobre processos de pessoal; 

• Realizar reuniões periódicas com as Chefias subordinadas e comparecer às reuniões 
convocadas pela Diretoria Administrativa-Financeira; 

• Auxiliar a Superintendência e os responsáveis pelas Unidades na distribuição do Pessoal 
Técnico e Administrativo e nas transferências, a fim de manter o equilíbrio na alocação de 
Recursos Humanos nas várias Unidades; 

• Acompanhar os processos trabalhistas, auxiliando a Procuradoria Jurídica e informando a 
Diretoria Administrativa e Financeira sobre o andamento destes processos; 

• Encaminhar à Diretoria Administrativa e Financeira relatório mensal sobre a 
movimentação de pessoal, freqüência e assuntos referentes à Divisão; 

• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Programar, organizar e controlar os requisitos e alterações financeiras; 
• Preparar e manter atualizados os registros das fichas financeiras dos servidores do IJF; 
• Elaborar e proceder às alterações da folha de pagamento; 
• Instruir processos sobre vantagens financeiras de servidores; 
• Comparecer às reuniões programadas pela Diretoria da Divisão de Pessoal; 
• Realizar reuniões periódicas com os subordinados e comparecer as reuniões programadas 

pela Direção da Divisão de Apoio Técnico; 
• Encaminhar, mensalmente, ao Diretor da Divisão, relatório das atividades desenvolvidas 

pelo Serviço; 
• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Programar, organizar e controlar os registros e alterações funcionais; 
• Fazer a admissão e registro do pessoal concursado; 
• Manter organizadas e atualizadas as fichas de registro de todos os servidores desde o início 

da atividade; 
• Manter organizadas as pastas funcionais de cada servidor do Hospital, com os documentos 

exigidos; 
• Efetuar o controle diário dos mapas e cartões de registros de comparecimento do pessoal 

lotado em todas as Unidades do IJF; 
• Elaborar anualmente a escala de férias de pessoal, zelando pela sua observância; 
• Arquivar processos na pasta do servidor, após esgotadas todas as informações e tramitação 

dos mesmos; 
• Encaminhar ao Serviço de Registro e Alterações Financeiras as faltas ao trabalho dos 

servidores para descontos na folha de pagamento; 
• Controlar e executar a distribuição de vale-transporte para os servidores; 
• Manter atualizadas todos os dados para elaboração das RAIS (Relação Anual das 

Informações Sociais); 
• Opinar em questões relativas a pessoal, quando solicitado; 
• Observar o fiel cumprimento da Legislação que rege os servidores; 
• Comparecer às reuniões programadas pela Diretoria da Divisão; 
• Encaminhar mensalmente ao Diretor da Divisão de Pessoal relatório das atividades 

desenvolvidas pelo Serviço; 
• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Articular-se, através do Departamento Administrativo-Financeiro, com o Departamento 
Central de Material e Patrimônio, com vistas à adoção de normas e procedimentos 
definidos nas respectivas áreas; 

• Coordenar, providenciar e controlar a aquisição, o uso e o estoque de materiais de consumo 
do IJF, assim como adotar medidas visando a sua conservação; 

• Atender as requisições de material das diversas Unidades orgânicas, mantendo atualizado o 
estoque desses materiais; 

• Processar a aquisição de materiais permanentes, solicitados pelas Unidades competentes do 
IJF, observando as cautelas legais; 

• Proceder à Identificação de todos os bens permanentes do IJF antes da entrega à Unidade 
responsável por sua utilização; 

• Inventariar, anualmente, todos os bens permanentes do IJF procedendo à utilização do 
cadastro geral, encaminhando ao Departamento Central de Material e Patrimônio; 

• Dar baixa, mediante ordem superior, dos bens permanentes e materiais considerados 
inservíveis ou obsoletos, bem como providenciar o encaminhamento ao Departamento 
Central de Material e Patrimônio para fins de alienação, se for o caso; 

• Providenciar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas, equipamentos e móveis do 
IJF; 

• Efetuar o inventário trimestral do estoque de material existente; 
• Participar, como membro efetivo, de comissões de dimensionamento e recebimento de 

material permanente; 
• Efetuar a padronização do material, baseado em subsídios fornecidos pelas diversas 

Unidades, encaminhando-a a Diretoria Administrativa-Financeira; 
• Organizar rotinas de trabalho, distribuição das tarefas e exigir que sejam cumpridas; 
• Assessorar a Diretoria Administrativa e Financeira nos assuntos relativos à previsão 

orçamentária, equacionando os recursos disponíveis a serem utilizados na aquisição de 
materiais; 

• Realizar reuniões periódicas com as Chefias subordinadas e comparecer às reuniões 
convocadas pela Diretoria Administrativa-Financeira; 

• Encaminhar à Diretoria Administrativa-Financeira relatório mensal das atividades 
desenvolvidas pela Unidade; 

• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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• Providenciar as solicitações de compra de material e serviços pelo almoxarifado, farmácia 

e/ou por outros setores do Hospital; 
• Classificar corretamente toda solicitação de compras no elemento econômico especifico; 
• Realizar coleta de preços, de modo sistemático, com o objetivo de obter melhores 

informações referentes a preços, qualidade e prazos de entrega na aquisição de material e 
serviços; 

• Manter contínuo relacionamento com os Setores de Almoxarifado, Farmácia e Unidade de 
Manutenção quanto à qualidade dos materiais e serviços adquiridos; 

• Informar e entregar ao fornecedor a Nota de Empenho, após sua elaboração; 
• Cobrar a entrega de mercadoria; 
• Realizar as compras de material em geral, obedecendo as modalidades de licitação e 

demais dispositivo legais pertinentes; 
• Elaborar os pedidos de compra e submetê-los à apreciação do Chefe da Unidade de 

Material e Patrimônio; 
• Elaborar e manter atualizado o Cadastro de Fornecedores; 
• Realizar reuniões periódicas com seus subordinados e comparecer às reuniões convocadas 

pela Chefia da Unidade de Material e Patrimônio; 
• Encaminhar à Chefia de Material e Patrimônio, relatório mensal, das atividades 

desenvolvidas pelo Serviço. 
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• Receber, conferir, armazenar e estocar todo o material adquirido, necessário à manutenção 
e funcionamento do IJF; 

• Verificar as especificações do material entregue que deverão estar de acordo com o 
disposto nos contratos de compra; 

• Fornecer e controlar a distribuição do material solicitado pelos diversos setores, de acordo 
com as necessidades e gastos previstos, obedecendo calendário previamente elaborado; 

• Receber, conferir, guardar e conservar o material adquirido de conformidade com suas 
características; 

• Elaborar inventário mensal e anual de todo o material de consumo, a fim de que as 
informações solicitadas sejam prestadas prontamente; 

• Controlar rigorosamente a entrada e saída do material, expedindo relatório periódico e 
fornecendo os níveis de estoques máximo e mínimo; 

• Manter atualizados os registros de controle de material em estoque; 
• Zelar pela segurança do material estocado; 
• Solicitar a compra de todos os materiais que se fizerem necessários a fim de garantir 

estoque suficiente para o abastecimento do Hospital; 
• Auxiliar no controle dos pequenos estoques exigentes em algumas Unidades; 
• Providenciar a confecção ou aquisição dos formulários e impressos padronizados pelo 

Hospital; 
• Manter o almoxarifado em perfeita organização eliminando os produtos deteriorados ou 

vencidos; 
• Realizar reuniões periódicas com seus subordinados e comparecer às reuniões programadas 

pela Chefia da Unidade Material e Patrimônio; 
• Encaminhar à Chefia da Unidade de Material e Patrimônio relatório mensal das atividades 

desenvolvidas pelo Serviço. 
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• Executar a identificação de todos os bens permanentes do IJF, antes da entrega à Unidade 
responsável por sua utilização; 

• Inventariar, anualmente, todos os bens permanentes, procedendo à utilização do cadastro 
geral; 

• Manter cadastro de material permanente do Instituto; 
• Dar baixa nos bens permanentes considerados inservíveis ou obsoletos, providenciando o 

encaminhamento ao Órgão Central de Material e Patrimônio para fins de alienação, se for o 
caso; 

• Encaminhar à Unidade de Manutenção a relação de materiais permanentes para 
providenciar a revisão preventiva e corretiva de bens móbeis; 

• Estudar e analisar propostas de aquisição de equipamentos e mobiliário que originam 
compras de alto valor; 

• Zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais, de equipamentos e das 
instalações do Hospital; 

• Comparecer às reuniões programadas pela Chefia da Unidade de Material e Patrimônio; 
• Encaminhar relatório mensal das atividades à Unidade de Material e Patrimônio. 
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• Planejar, dirigir e supervisionar os serviços de manutenção dos imóveis, instalações e 
equipamentos do Hospital; 

• Avaliar, periodicamente, as técnicas de conservação dos imóveis, equipamentos, máquinas 
e instalações do Hospital; 

• Executar estudos, projetos e formular instruções tendentes a melhorar o processo de 
conservação do Hospital; 

• Manter arquivos de documentos, projetos, desenhos, catálogos, manuais e outros papéis 
importantes para o planejamento e controle dos serviços de manutenção; 

• Elaborar estudos relativos a recursos disponíveis e necessários à Unidade; 
• Planejar, dirigir e supervisionar programas de capacitação no que se refere ao Serviço de 

Manutenção; 
• Elaborar calendário do Sistema de Manutenção Preventiva; 
• Emitir pareceres técnicos relativos à quantidade dos equipamentos a serem comprados pelo 

Hospital; 
• Participar das reuniões da Diretoria Administrativa-Financeira, quando convocada; 
• Requisitar os materiais necessários à Unidade; 
• Assessorar o Serviço de Compras quando da contratação de empresas prestadores de 

manutenção preventiva e corretiva; 
• Supervisionar as tarefas executadas por serviços de terceiros quando, por contrato, a 

manutenção é feita por intermédios de empresas especializadas em manutenção; 
• Encaminhar à Diretoria Administrativa e Financeira relatório mensal das atividades 

realizadas pela Unidade. 
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• Elaborar e cumprir o Programa de Manutenção e Reparos de equipamentos da Instituição; 
• Prestar assistência técnica às partes mecânicas ou componentes mecânicos dos 

equipamentos da Instituição, tais como: equipamentos de esterilização, geladeiras, 
frigoríficos, mesas cirúrgicas, cadeiras de roda, carrinhos, carros térmicos, equipamentos 
de cozinha, de lavanderia, escritório, etc.; 

• Prestar assistência técnica (reparos, substituições, adaptações ou ampliações) dos móveis, 
armários e instalações de madeira no Hospital; 

• Manter um arquivo de manuais e especificações de equipamentos; 
• Manter estoque de peças de reposição para as situações de emergência; 
• Manter ferramentas adequadas para a execução das tarefas rotineiras e de emergência; 
• Revisar e fazer manutenção preventiva de todos os bens do Hospital; 
• Acompanhar as tarefas executadas por serviços de terceiros quando, por contrato, a 

manutenção periódica é feita por intermédio de empresas especializadas; 
• Assessorar nas concorrências, quando da escolha de firmas prestadoras de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva; 
• Emitir pareceres técnicos relativos à qualidade de equipamentos a serem comprados pelo 

Hospital; 
• Auxiliar o Serviço de Patrimônio no levantamento dos equipamentos existentes, suas 

especificações e seus valores residuais; 
• Comparecer às reuniões periódicas convocadas pela Chefia da Unidade de Manutenção; 
• Encaminhar à Chefia da Unidade de Manutenção, relatório mensal sobre as atividades 

desenvolvidas pelo Serviço.  
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• Efetuar e controlar a escrituração da contabilidade financeira e orçamentária do Hospital e 
outros recursos extra-orçamentários; 

• Zelar pelo cumprimento da programação de desembolso estabelecido para o IJF; 
• Providenciar a permissão de pedidos de empenhos das Unidades Orgânicas acompanhando 

sua tramitação; 
• Controlar a execução das despesas orçamentárias do IJF propondo as medidas que julgar 

convenientes à regularização de situações que envolvam insuficiência ou inexistência de 
recursos orçamentários; 

• Manter rigorosamente atualizados os saldos das diversas dotações consignadas ao Hospital; 
• Controlar os saldos orçamentários, providenciando os pedidos de reforços de dotações, se 

for o caso; 
• Participar da elaboração do orçamento do IJF, juntamente com a Assessoria de 

Planejamento e Coordenação (APC), assim como opinar sobre questões que, direta ou 
indiretamente, se relacionarem com a sua execução e controle; 

• Anular, total ou parcialmente, nota de empenho; 
• Submeter à Direção do Departamento Administrativo-Financeiro as solicitações de 

complementação de verbas que deverão ser encaminhadas ao Instituto de Planejamento do 
Município; 

• Emitir, complementar e/ou anular notas de empenho, ordens bancárias, cheques 
nominativas ou outros documentos equivalentes, remetendo-os ao Departamento de 
Contabilidade da Secretaria de Finanças, para fins de registro; 
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 • Elaborar a prestação de contas de convênios, acordos ou ajustes, que envolvam a 
transferência de recursos; 

• Realizar reuniões periódicas com as Chefias subordinadas e comparecer às reuniões 
convocadas pela Diretoria Administrativa-Financeira; 

• Apresentar à Diretoria Administrativa e Financeira, relatório mensal das atividades 
desenvolvidas pela Divisão. 
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• Levantar balanço geral do exercício vencido e os seus demonstrativos, obedecendo a 
Legislação vigente; 

• Elaborar, mensalmente, o balanço Econômico-Financeiro do Hospital; 
• Escriturar os livros contábeis da Entidade, bem como o Plano de Contas; 
• Controlar a despesa fixada, empenhada e paga com a denominação mensal de seus 

respectivos saldos; 
• Promover a prestação de contas de convênios, acordos ou ajustes, que envolvam a 

transferência de recursos; 
• Controlar, diariamente, a receita orçamentária; 
• Elaborar, anualmente, a relação de “restos a pagar”, caso existam, processados e não 

processados; 
• Promover a emissão, registro e controle de todos os documentos de natureza orçamentária, 

contábil e financeira; 
• Comparecer às reuniões convocadas pela Direção da Divisão Financeira; 
• Apresentar à Diretoria da Divisão Financeira relatório mensal das atividades desenvolvidas 

pela Unidade.  

 
U

N
ID

A
D

E
 D

E
 C

O
N

T
A

S 
H

O
SP

IT
A

L
A

R
E

S 

• Controlar, avaliar e organizar a emissão das autorizações de internação hospitalar; 
• Executar a cobrança das autorizações de internação hospitalar emitidas (AIHs) e SAI/SUS; 
• Controlar e preparar a emissão de faturas relativas ao atendimento de pacientes dos 

convênios e particular; 
• Prepara, controlar e efetuar o pagamento dos profissionais prestados de serviços a pacientes 

conveniados; 
• Promover a emissão, registro e controle de todos os documentos de natureza financeira, 

relativos à prestação de serviços a pacientes conveniados e particular; 
• Emitir relatórios gerenciais das movimentações das contas hospitalares, geradas de 

atendimentos a convênios e particular; 
• Comparecer às reuniões convocadas pela Direção da Divisão Financeira. 
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 • Efetuar pagamentos ou adiantamentos autorizados pelo superintendente, em estabelecimento 
de crédito autorizado; 

• Guardar bens e valores; 
• Bloquear todos os pagamentos que não estiverem devidamente processados e autorizados 

pelo órgão competente; 
• Escriturar os livros de tesouraria; 
• Controlar os valores bancários, conferindo-os com os extratos de contas fornecidos pelos 

bancos, fazendo a devida conciliação das respectivas contas; 
• Elaborar o balanço diário do movimento financeiro, com os respectivos saldos bancários; 
• Realizar o recolhimento ou depósito de fundos e valores em estabelecimento de credito; 
• Comparecer às reuniões convocadas pela Direção da Divisão Financeira; 
• Apresentar à Diretoria da Divisão Financeira relatório mensal das atividades desenvolvidas 

pelo Serviço de Tesouraria. 
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• Coordenar, controlar e avaliar todas as atividades relativas à zeladoria, vigilância, transporte, 

lavanderia, rouparia e comunicação e protocolo; 
• Elaborar e controlar a revisão de veículos, bem como estabelecer controles de manutenção e 

consumo de combustíveis; 
• Acompanhar, continuamente, a limpeza e conservação das dependências do IJF; 
• Preparar manuais de normas técnicas a serem utilizadas pelos setores subordinados; 
• Zelar pelo patrimônio do Hospital; 
• Assessorar a Diretoria Administrativa-Financeira nos contatos firmados com empresas de 

mão-de-obra de limpeza, vigilância, portaria e comunicação quando esses serviços são feitos 
por terceiros; 

• Estabelecer controles e inspeção nos serviços subordinados à Unidade; 
• Supervisionar, continuamente, os locais de trabalho do IJF, os móveis, equipamentos e 

instalações; 
• Manter contínuo relacionamento com a Unidade de Material e Patrimônio, visando 

identificar os bens móveis e equipamentos existentes na Instituição; 
• Realizar reuniões periódicas com os setores sob sua subordinação e comparecer às reuniões 

programadas pela Diretoria Administrativa-Financeira; 
• Encaminhar a Diretoria Administrativa-Financeira relatório mensal das atividades 

desenvolvidas pela Unidade. 
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• Receber, registrar e distribuir papéis e documentos destinados ao Hospital; 
• Manter, contínuo relacionamento com a Central de Malote (SAM), com o objetivo de 

agilizar as correspondências emitidas e recebidas; 
• Prestar informações aos usuários sobre a tramitação de processo de seu interesse; 
• Prestar serviços de operação do sistema de telefonia, de comunicação interna e externa e 

serviço de som; 
• Localizar o pessoal da área de saúde, técnica e administrativa, através do serviço de som ou 

sinais convencionais; 
• Controlar a entrada e saída do visitante do pacientes, conforme normas vigentes; 
• Prestar informações sobre o estado dos pacientes, conforme normas e rotinas estabelecidas 

pela Instituição; 
• Manter o plano de utilização e operação de elevadores de modo a atender efetivamente à 

população do Hospital. 
• Comparecer as reuniões programadas pela Unidade de Atividades Auxiliares. 
• Encaminhar à Unidade de Atividades Auxiliares, relatório mensal das atividades 

desenvolvidas pelo Serviço.  
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• Programar, dirigir, controlar e executar as atividades de arquivamento de documentos do 
Hospital; 

• Manter arquivada toda documentação institucional referente aos servidores, bem como a de 
interesse do IJF; 

• Fornecer informações necessárias a instruções de processos de interesse dos servidores e 
Unidades Orgânicas da Instituição; 

• Comparecer às reuniões programadas pela Unidade de Atividades Auxiliares e emitir 
relatório mensal sobre as atividades desenvolvidas pelo Serviço; 

•  Receber, registrar e distribuir papéis e documentos destinados ao Hospital; 
• Manter contínuo relacionamento com a Central de Malote,  com o objetivo de agilizar as 

correspondências emitidas e recebidas; 
• Prestar informações aos usuários sobre a tramitação de processo de seu interesse; 
• Prestar serviços de operação do sistema de telefonia, de comunicação interna e externa e 

serviço de som; 
• Localizar o pessoal da área de saúde, técnica e administrativa, através do serviço de som ou 

sinais convencionais; 
• Controlar a entrada e saída das visitas aos pacientes, conforme normas vigentes; 
• Prestar informações sobre o estado dos pacientes, conforme normas e rotinas estabelecidas 

pela Instituição; 
• Manter o plano de utilização e operação de elevadores de modo a atender, efetivamente, à 

população do Hospital. 
• Comparecer as reuniões programadas pela Unidade de Atividades Auxiliares. 
• Encaminhar à Unidade de Atividades Auxiliares relatório mensal das atividades 

desenvolvidas pelo Serviço. 
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• Cuidar da limpeza, conservação geral do Hospital, bem como de sua segurança; 
• Realizar todo a limpeza interna e externa do Hospital; 
• Coletar o lixo e dar-lhe tratamento adequado; 
• Proporcionar ambiente agradável e higiênico no Hospital; 
• Verificar a necessidade de consertos e reparos nas instalações do Hospital, comunicando à 

Unidade de Manutenção as irregularidades observadas, através dos canais competentes; 
• Controlar a entrada e saída de pessoas; 
• Controlar a entrada e saída de materiais e equipamentos; 
• Cumprir os programas de vigilância e segurança das instalações e da população que 

freqüenta o Hospital; 
• Zelar pelas áreas comuns, jardins, pátios de estacionamento, mantendo-as limpas, 

organizadas e iluminadas adequadamente; 
• Fazer cumprir as normas de segurança no uso dos estacionamentos; 
• Tomar as providências necessárias para recebimento, guarda e entrega de cadáveres de 

acordo com as normas estabelecidas pelo Hospital; 
• Receber, com cortesia, todas as pessoas que procuram o Hospital, orientando-as de acordo 

com as rotinas de serviço estabelecidos; 
• Comparecer às reuniões convocadas pela Chefia da Unidade de Atividades Auxiliares; 
• Encaminhar à Unidade de Atividades Auxiliares, relatório mensal sobre as atividades 

desenvolvidas pelo referido Serviço. 
• Supervisionar e controlar o transporte de pacientes nas ambulâncias do Hospital; 
• Fazer entrega de fatura, contas hospitalares e outros serviços administrativos dependentes 

de transporte; 
• Fazer mudanças e transporte de equipamentos, quando necessário; 
• Manter sob sua guarda todas as viaturas do hospital; 
• Manter as viaturas em bom estado de conservação, propondo reformas e substituições dos 

veículos; 
• Supervisionar as tarefas de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Hospital; 
• Controlar o combustível consumido, bem como os materiais de consumo utilizados; 
• Controlar o mapa diário de movimentação de veículos; 
•  Elaborar e remeter mensalmente, ao Chefe da Unidade de Atividades Auxiliares, mapas 

demonstrativos de consumo de combustível e quilometragem das viaturas do Hospital; 
• Comparecer às reuniões programadas pela Unidade de Atividades Auxiliares e encaminhar, 

relatório mensal sobre as atividades desenvolvidas pelo Serviço. 
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• Receber, conferir e providenciar a lavagem de toda roupa necessária ao consumo da 

Unidade Hospitalares; 
• Proceder à lavagem e secagem das roupas, obedecendo as normas de controle da infecção 

hospitalares; 
• Controlar o consumo e aplicação técnica dos produtos de lavagem; 
• Zelar pela eliminação dos riscos de contaminação de funcionários na execução dos 

serviços de Lavanderia e Rouparia; 
• Separar a roupa suja para aplicação dos diferentes processos de lavagem; 
• Aplicar os sabões e detergentes apropriados; 
• Buscar atingir elevados padrões de asseio e conservação da roupa hospitalar; 
• Executar a coleta, lavagem, secagem, pesagem, dobragem, armazenagem e distribuição da 

roupa hospitalar para posterior utilização; 
• Receber, conferir e confeccionar as peças de roupas necessárias ao consumo do Hospital; 
• Registrar em fichas apropriadas os tecidos recebidos do Serviço de Almoxarifado, 

indicando tipo, marca e qualidade; 
• Promover continuamente a revisão dos tecidos e das peças confeccionadas; 
• Manter a roupa hospitalar conservada, promovendo os consertos necessários; 
• Consertar e manter as roupas em perfeito estado, para uso; 
• Controlar o volume de peças necessárias para cada Serviço do Hospital; 
• Confeccionar e marcar as peças de roupas do Hospital; 
• Manter controle diário das roupas coletadas, lavadas, confeccionadas, passadas e sua 

distribuição no Hospital; 
• Elaborar e apresentar à Chefia da Unidade de Atividades Auxiliares, relatório mensal sobre 

as atividades realizadas pelo Serviço; 
• Assegurar baixo nível de infecção através do cumprimento das normas estabelecidas pela 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 
• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e as determinações de ordem superior. 
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ANEXO B 

 

 

Estrutura Física do Instituto Dr. José Frota 

 

 
 

ANDAR 
ÁREA 

M2 
 

SETORES 
RECURSOS. 

TECNOLÓGICOS 
SERVIÇOS 

DISPONÍVEIS 

 

 

 

SUB-

SOLO 

 

 

 

 

1.222 

Recepção e 

Informações, Sala de 

Estar, Posto Bancário, 

Lanchonete, Capela, 

Serviço Social, 

Ouvidoria, Assessoria 

de  Comunicação, 

Pabx, Centro de 

Imagens e Chefia de 

Serv. Gerais. 

 

 

 

Tomógrafos, aparelhos de raio x 

e ultra-sonografia, caixa 

eletrônico, central de pabx, etc. 

 

 

Realização de 

exames de raio-x, 

tomografias, ultra-

sonografias e 

serviço bancário 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
 PAV. 

 

 

 

 

 

 

 

2.873 

 

 

 

 

 

 

Emergência I - Geral, 

Serviço de Pronto 

Atendimento – SPA, 

Laboratório 

 
 
 
SPA - Oxímetro de pulso, 

respiradores, bomba de infusão, 

monitores cardíacos, 

eletrocardiógrafos, 

desfibriladores, cardioversores, 

laboratórios, equip. de 

automação em bioquímica/ 

hematologia, eletrólitos e 

uroanálise – equip. para análise 

de pH e gases. 

Atendimento nas 

especialidades: 

clínica médica, 

cirúrgica, 

pediátrica, 

traumatológica e 

revisão de cirurgias 

realizadas, análises 

clínicas: 

hematologia, 

bioquímica, 

bacteriologia, 

imunologia, 

uroanálise e 

toxicologia. 

 

 

 

 

 

 

2
0
 PAV. 

 

 

 

 

 

 

5.932 

 

 

 

 

 

Emergência II – 

Especializada, 

Unidades de Internação 

 

 

Microscópio cirúrgico, 

broncocópio, biomicroscópio, 

monitor cardíaco, oxímetro de 

pulso, aspiradores móveis, 

Unidade de Internação - 
monitores cardíacos, 

desfibriladores, e carros de 

emergência. 

Atendimento nas 

especialidades: 

oftalmologia, 

otorrinolaringologia

otorrinolaringologia 

endoscopia 

digestiva e 

respiratória, 

odontologia 

*(cirurgia 

odontológica) e 

hemoterapia. 

 

 

 

3
0
 PAV. 

 

 

 

1.084 

 

 

 

Centro Cirúrgico 

Vídeo laparoscópio, 

oxicaonógrafo, monitores 

cardíacos, desfibriladores, carros 

de anestesia, oxímetros, 

intensificador de imagem, raio x 

portátil e bisturis elétricos.  

 

 

Realização de 

Cirurgias 
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ANDAR 

ÁREA 
M2 

 
SETORES 

RECURSOS. 
TECNOLÓGICOS 

SERVIÇOS 
DISPONÍVEIS 

 

4
0
 PAV. 

 

1.084 

 

Centro de Material e 

Esterilização 

Autoclaves à vapor, esterilizador 

à formaldeido.  

Serviço de 

Esterilização 

 

5
0
 PAV. 

 

1.165 

 

 

Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) 

 

Ecocardiógrafo, bomba de 

hemodiálise, bomba de infusão, 

etc 

Ecocardiograma, 

hemodiálise e 

gasometria 

 

6
0
 PAV. 

 

1.084 

 

Unidade de Convênios 

Equipamentos de TV e 

informática. 

Internações de 

convênio e 

particulares. 

 

 

7
0
 PAV. 

 

 

1.084 

 

 

Centro de Tratamento 

de Queimados - CTQ 

Oxicapnógrafo, monitores 

cardíacos, desfibrilador, 

dermátomo elétrico, 

eletrocardiógrafo, aspiradores 

portáteis, oxímetros de pulso, 

bombas de infusão. 

 

 

Internação de 

grandes queimados 

 

 

8
0
 PAV. 

 

1.118 

 

Centro de Estudos e 

Pesquisas – CEPESQ 

Computadores, data show, 

equipamento de som e imagem 

para teleconferência. 

Espaços 

(auditórios para 

seminário e 

palestras) 

 

 

 

BLOCO 

ADMIN

. 

 

 

 

9.438 

 

Superintendência, 

Dept
o  

Adm e 

Financeiro, Setor de 

Compras, Tesouraria, 

Diretoria Financeira, 

Dept
o
 de Pessoal, 

Procuradoria Jurídica, 

Controle e Avaliação 

 

 

 

Equipamentos de Informática 

 

 

 

Apoio Logístico 

 
TOTAL 

 

 
25.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 


