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CARVALHO, André de Oliveira. Informática em Saúde e Fatores Críticos de Sucesso: Um
Estudo no InCor. São Paulo: EAESPIFGV, 2002. 208p. (Tese de Doutorado em
Administração de Empresas, apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESPIFGV,
Área de Concentração: Sistemas de Informação, Domínio Conexo: Saúde).

Resumo: A evolução da Informática tem sido uma constante nas últimas décadas. No
entanto, observa-se que o avanço da Informática no Setor Saúde não tem acontecido com a
mesma velocidade e eficácia que em outros setores mais dinâmicos na adoção da
Tecnologia da Informação (TI). Em parte isso se deve às particularidades do Setor Saúde e
à falta de uma linguagem compartilhada com os profissionais de Informática que facilite a
compreensão das reais demandas que precedem adequação dos investimentos na área. A
metodologia dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) é aqui documentada e aplicada num
estudo de caso do Instituto do Coração (InCor), instituição de reconhecida excelência em
assistência, ensino e pesquisa em saúde. A metodologia dos FCS demonstrou-se um
instrumento poderoso para a identificação dos aspectos cruciais para o sucesso dos
indivíduos e das organizações, capaz de proporcionar uma visão clara das áreas estudadas,
exprimindo, dessa forma, as demandas por Sistemas de Informação (SI), orientando
prioridades para a área de Informática e possibilitando o uso inteligente dos recursos
disponíveis. Sob a ótica das disciplinas de Administração de Empresas (AE),
caracterizando as peculiaridades do Setor Saúde referentes aos SI e aos TI, foi desenvolvida
aqui uma ampla revisão bibliográfica e aplicada na pesquisa a metodologia dos.FCS como
forma de auxiliar a identificação e a priorização de necessidades organizacionais, visando
sempre alavancar o uso criativo da Informática em Saúde.

Palavras-Chaves: Informática em Saúde; Informática Médica; Tecnologia da Informação;
Sistemas de Informação; Sistemas de Informação em Saúde; Sistemas de Apoio à Decisão;
Sistemas de Informação Executiva; Gerência do Conhecimento; Gestão de Saúde;
Administração Hospitalar; Metodologia de Pesquisa Qualitativa; Fatores Críticos de
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1.INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa

A evolução dos potencíais da Informática tem sido uma constante nas últimas décadas, com

a utilização crescente de recursos da Tecnologia da Informação (TI). As organizações

modernas estão sempre em busca da excelência. Os executivos dessas organizações

permanecem. atentos aos ambientes externo e interno, de forma a tomar decisões

iriteti~~htes. A TI é apresentada freqüentemente como uma ferramenta de vantagem

competitiva. Para APPLEGATE et alii (1996, p. 84), observando a evolução da TI nas

últimas três décadas, notamos os avanços dramáticos na relação preço/performance dos

computadores, a sua crescente penetração nos ambientes de negócios e a obtenção de

conhecimento acumulado a partir da sua experimentação e uso. Tomou-se viável assim o

desenvolvimento dos sistemas informatizados que vão além da retaguarda operacional,

criando significativas vantagens competitivas.

Embora tenha havido progressos consideráveis nas tecnologias relacionadas com a atenção

à saúde, desde medicamentos e equipamentos até técnicas e procedimentos, não se pode

observar o mesmo com relação aos usos da Informática em Saúde. A Informática Médica é

um conhecimento relativamente novo, ainda em desenvolvimento, e parece buscar seus

plenos beneficios. SHORTLIFFE (1995, p. 20) define esse conceito como o campo

científico que trata do armazenamento, recuperação e uso da informação biomédica, de

dados e de conhecimento para a solução de problemas e tomada de decisões.
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No Setor Saúde, as questões da Informática apresentam-se graves, pelo fracasso de alguns

e, ao mesmo tempo estimulantes, pelos casos de sucesso de outros e pelo reconhecimento

das potencialidades inexploradas. SLACK (1997, p. 84) observa, com a prática de um dos

estudiosos pioneiros do uso da Informática em hospitais, que o crescimento da utilização

dos computadores em diversos outros setores da economia criou. grandes expectativas para

a maioria das organizações de saúde. Diversos fornecedores de TI buscaram capitalizar essa

expectativa, vendendo soluções de hardware e software caras, de implementação complexa,

que resultaram em muitos fracassos de implementação da TI em saúde. Hospitais

americanos gastaram fortunas em Informática obtendo resultados inferiores e baixos níveis

de satisfação, segundo BLEICH (1998). Esses indicativos apontam para a necessidade de

formas mais adequadas de adoção da TI em alinhamento com as necessidades de Sistemas

de Informação (SI) nas organizações de saúde. Um bom desenho e definições claras pará a

criação de SI são fatores determinantes da utilidade de tais sistemas.

No entanto, o desafio nesse setor vai além das definições de hardware e software, já

complexas por si só, dada a variedade de opções. Pois, conforme observam HANNAH e

BALL (1999, p. ix), a inovação na Informática em Saúde também deve levar em conta

outras questões, como o papel da inforinação influenciando as transformações do setor, as

questões ligadas às pessoas envolvidas e todas as transformações de natureza

organizacional, comportamental e social que permeiam a difusão da Informática.

Dentro desse quadro, pretende-se pesquisar Fatores Críticos de Sucesso (FCS) para os

executivos de uma organização do Setor Saúde, a.proveitando, assim, para ressaltar questões

importantes relativas à Informática em Saúde. As idéias aqui exploradas indicam algumas

possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias, de modo a apontar aos executivos da área

da saúde novas formas de concentrar esforços e fazer um uso mais direcionado da TI,

contribuindo assim para gerenciar melhor, alcançando as metas e objetivos de suas

organizações.
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1.2 Objetivos

Esta tese tem os seguintes objetivos:

• servir como referência para apontar caminhos para o uso criativo Informática em Saúde,

através da conceituação de SI e TI como ferramenta estratégica;

• apontar meios para promover o alinhamento necessário entre a SI e TI com os objetivos

do Setor Saúde, através da revisão de conceitos relacionados com as disciplinas de

Administração de Empresas;

• contribuir para o enriquecimento das referências para as disciplinas de informática

médica, de informática em saúde ede sistemas de informação em saúde, componentes

de diversos currículos acadêmicos;

• documentar, validar e estimular o uso da metodologia dos Fatores Críticos de Sucesso

(FCS) em pesquisas que incluam um universo amplo;

• elaborar uma análise detalhada de uma organização do Setor Saúde através da adoção

da metodologia dos FCS e

• indicar caminhos para a construção de SI orientados para as necessidades executivas

dos níveis gerenciais e da alta direção.

1.3 O Estudo de Caso

o estudo de caso em questão foi antecedido de uma criteriosa avaliação para a escolha da

forma e do objeto. A forma escolhida foi o Estudo de Caso Simples. Tal forma deveu-se ao

aprofundamento que se desejava dar ao caso: pretendeu-se estudar em detalhe o

funcionamento de uma organização de saúde. A melhor forma encontrada, então, foi

estudar um único caso e concentrar nele todos os esforços da pesquisa, conforme

recomenda STAKE (1997, p. 4). Ademais, segundo YIN (1998, p. 41), um estudo de caso
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simples é uma boa escolha quando a informação descritiva obtida no caso é revelatória,

trazendo à tona uma realidade pouco estudada e não muito conhecida anteriormente.

Uma vez definida a forma, o passo seguinte foi definir o objeto do estudo. Optou-se por

realizar um estudo no Instituto do Coração (InCor), do Hospital das Clínicas (HC), da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMlUSP). Diversas razões

contribuíram para essa escolha, tais como a reconhecida e destacada excelência do InCor

como instituição, o notório reconhecimento de sua importância para a pesquisa científica e

a vocação, explícita em sua missão, para assistência, ensino e pesquisa em beneficio da

saúde. O pioneirismo na avaliação e adoção da Informática, além das tecnologias médicas

acrescentaram um grande estímulo aos estudos dos temas revistos na bibliografia da tese. O

estudo foi ainda favorecido pela ótima recepção que o projeto teve junto à alta direção do

InCor, quando proposto em 1998, o que facilitou todas as questões referentes à logística do

estudo, à aceitação por parte dos entrevistados e à criação de espaços para a discussão dos

resultados parciais. Foram valorizados então os aspectos acadêmicos do projeto e a

possibilidade de gerar conhecimento e contribuição para a instituição. O InCor, sendo uma

instituição que valoriza a produção de conhecimento científico e orientada para o sucesso

organizacional, apresentou, portanto, as condições necessárias para o estudo.

Nas visitas realizadas em 1998 ao InCor foram enfatizadas as entrevistas com os executivos

e a conseqüente compreensão da sua realidade através da identificação dos FCS. Embora a

avaliação dos usos da Informática nessa instituição fosse desejável para validar, por

exemplo, o alinhamento da tecnologia com os sistemas e sua relação com os FCS, optou-se

pelo foco da pesquisa concentrado exclusivamente nos FCS. O alinhamento da TI com SI é

discutido na revisão bibliográfica, trazendo a recomendação de atenção constante com esses

temas. Ainda assim diversas questões relativas a Sistemas de Informação e Tecnologia da

Informação surgiram com destaque no momento da pesquisa.

A metodologia dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS), escolhida para o estudo de caso, foi

criada e documentada por ROCKART (1979), e posteriormente discutida por diversos

autores como DAVIS (1980) e BOYNTON e ZMUD (1984). Essa metodologia é descrita e

aprofundada na tese com o objetivo de documentar e discutir sua aplicabilidade e validar
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sua aptidão para unificar linguagens e identificar necessidades dentro de uma organização

que se pretende estudar. Os FCS são os elementos fundamentais para obter os resultados

desejados, em áreas essenciais, nas quais os efeitos alcançados devem ser excelentes. A

obtenção de tais resultados é uma garantia de desempenho competitivo, tendo como

conseqüência o êxito para o executivo, seu departamento, sua organização e para a

sociedade. De maneira análoga, a não obtenção de tais resultados pode resultar em fracasso.

Daí a importância dos FCS para os indivíduos e para a organização. O ponto de partida da

pesquisa foi enfocar a ótica dos FCS dos executivos do InCor, ou seja, os fatores que

podem levar esses executivos ao sucesso individual, de suas funções, de suas organizações

e do Setor Saúde como um todo.

1.4 Estrutura da Tese

CAMPOS (2001) indica uma série de práticas esclarecedoras para auxiliar a apresentação

de temas referentes à montagem de um projeto de pesquisa. Dessas práticas, algumasforam

de grande utilidade para a tese, tais como aquelas relativas à justificativa do trabalho, ao

problema da investigação, aos objetivos, ao marco teórico.Iaos procedimentos

metodológicos e à própria apresentação do documento final em si;:i,\'e~truturação dos temas
''''' -I.'

e capítulos apresentados a seguir levou em consideração muitas dessas recomendações. A

escolha dos temas norteou-se pela interseção entre as áreas de conhecimento de maior

relevância para o estudo, exemplificadas na figura a seguir.
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o Setor
Saúde e o
InCor

Informática:
Tecnologia de

Informação (TI) e
Sistemas de

Informação (SI)

Metodologia
dos Fatores
Críticos de
Sucesso
(FCS)

Figura 1 - FCS para Avaliação da Informática em Saúde

o Capítulo 1 apresenta a Introdução, com a justificativa, os objetivos, as questões centrais

de investigação e a apresentação da forma e do objeto da pesquisa.

o Capítulo 2 trata da Informática em Saúde, adotando essa referência pela identificação da

necessidade de aprofundar uma pesquisa bibliográfica que trouxesse à tona esse tema tão

pouco publicado no Brasil. A revisão bibliográfica aborda questões relativas ao Setor

Saúde, à Administração de Empresas, à Tecnologia da Informação e aos Sistemas de

Informação, assim como suas interseções. A revisão teórica serve aqui como referência

também para a melhor compreensão do Setor Saúde, antecedendo a pesquisa de campo.

Afinal, para obter bons resultados com a metodologia FCS, GUYNES e VANECEK

(1996), citando DAVIS (1980), recomendam: "If the researcher understands the business

helshe will be in a better position to clarify some 01 the executives responses and help

solidify the criticai factors themselves. "
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o Capítulo 3 aprofunda a metodologia de pesquisa, abordando questões referentes à

pesquisa qualitativa, ao estudo de caso corno instrumento de pesquisa e ao processo de

desenho e aplicação da pesquisa em si. A metodologia dos Fatores Críticos de Sucesso

(FCS) é estudada e discutida a fundo nesse capítulo corno documentação de referência que

possibilite tomá-la mais aplicável no futuro. Pois, conforme recomendam GUYNES e

VANECEK(1996), citando BOYNTON e ZMUD (1984): " ... the CSF approach is difficult

to use and is not appropriate unless the researcher is skillful in the method [ ..} with the

proper training, the CSF approach is practicable and potentially usefulin planning and

requirement analysis. "

o Capítulo 4 documenta a pesquisa em si, descrevendo os resultados de cada uma das

entrevistas realizadas no InCor. As entrevistas são apresentadas na ordem em que foram

executadas, de forma a proporcionar ao leitor O acompanhamento do processo de pesquisa e

o amadurecimento do conhecimento da organização. As entrevistas são apresentadas em

formato semi-estruturado, indicando alguns tópicos principais identificados em cada área,

tais corno a sua Missão, a Descrição da Área e os Fatores Críticos de Sucesso propriamente

ditos.

o Capítulo 5 trata da discussão dos resultados da pesquisa. Os resultados são apresentados

em forma narrativa e em tabelas e gráficos esclarecendo os critérios de categorização dos

FCS, indicando os FCS mais freqüentes e seu grau de importância para o InCor e

identificando as relações entre os FCS e as áreas pesquisadas.

O Capítulo 6 apresenta, por fim, as conclusões da tese, incluindo algumas sugestões para

pesquisas futuras e ressaltando a relevância dos ternas centrais: Informática em Saúde e

Fatores Críticos de Sucesso.
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2. INFORMÁTICA EM SAÚDE

2.1 Características Gerais do Setor Saúde na Atualidade

o modelo de. comunicação do Setor Saúde sempre foi bastante simples, com dois principais

participantes: o paciente e o médico. Segundo MATHEWS (2000), esse modelo é hoje mais

complexo, com a participação de diversos grupos intermediários, tais como: agentes

diversos (governo, empregadores, associações), gerentes de risco (seguradoras, convênio,

governo), sistemas integrados (clínicas, hospitais), provedores de atenção (médicos,

enfermeiras, hospitais) e grupos auxiliares (instituições de pesquisa, fornecedores). A

informação sobre o paciente, ideal para o bom funcionamento do sistema, encontra-se

fragmentada entre os diversos elementos dessa complexa rede.

Agentes do setor hospitalar têm observado custos crescentes para o setor em função da

incorporação de novas tecnologias médicas, aliada ao envelhecimento da população,

conforme relatado pela empresa de consultoria ERNST & YOVNG (2000). Os

determinantes dos custos elevados para a assistência à saúde são complexos. GAUCHER e

COFFEY (1993}apresentam diversas razões adicionais para os custos crescentes em saúde.

São elas: a prática da medicina defensiva, a superespecialização médica, o custo da baixa

qualidade, retrabalho e perdas, os erros médicos, as variações na prática e a própria falta de

incentivos para conter custos. Algumas dessas questões se derivam dos altos custos

administrativos no setor, outras da utilização desnecessária de tecnologias caras e

avançadas para procedimentos diagnósticos e cirúrgicos. MALIK e TELES (2001)
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ressaltam que "no Setor Saúde, cujos custos são altos e as receitas são sempre insuficientes,

o desconhecimento a respeito dos custos de diferentes programas é preocupante".

É crescente o desej o, por parte dos consumidores. de serviços hospitalares, de participar das

decisões que afetam sua escolha pelo melhor serviço de saúde e, em última instância, seu

bem-estar (SLACK, 1997, p. 67). Em outros países observa-se, por exemplo, que os

consumidores estão se tomando uma força cada vez mais ativa no Setor Saúde, porque os

custos estão sendo repassados dos empregadores para os empregados, que têm cada vez

mais alternativas de escolha por planos de atenção à saúde. Assim, os pacientes participam

cada vez mais de decisões sobre alternativas de tratamento, avaliando relações de custo,

benefício e risco (KISSINGER e BORCHARDT, 1996, p. 5). Uma das conseqüências

possíveis dessa mudança é a presença de um consumidor cada vez mais informado,

orientando custos e qualidade dos serviços, conforme se constata pela revolução na relação

médico-paciente promovida pela proliferação de sites médicos na Internet (VARELLA,

2001). Essa transição permite que decisão e escolha sejam cada vez mais compartilhadas

com os consumidores de serviços. Dentro dessa tendência, pode-se tomar como exemplo o

site da Associação Paulista de Medicina, que dispõe de um portal com conteúdo de saúde

para leigos, divulgando informações de qualidade sobre alimentação, condicionamento

físico, saúde mental, novidades médicas e detalhes sobre diversas doenças

(INFORMAÇÃO, 2002, p.51).

Nos Estados Unidos da América (EUA) o modelo tradicional fee-for-service, que

predominou até uma década atrás está sob grande pressão, tendendo para os pagamentos

fixos em ambiente de Managed Care (LOHMAN, 1998), com Integrated Delivery Systems

concebidos para abranger a uma grande parcela da população na maioria das suas

necessidades por atenção à saúde (DRAZEN, 1998). Como conseqüência desses

movimentos, as organizações de saúde devem oferecer serviços de qualidade a preços.

competitivos. Para ser alcançada a diferenciação nesse novo modelo é preciso atender às

necessidades e expectativas dos clientes e, ao mesmo tempo, implementar um controle de

custos objetivando competitividade global.



23

Essa mudança leva a um intenso esforço para controlar custos com foco nos controles de

demanda e oferta do mercado. Nesse modelo econômico, a informação bem usada pode

prover opções de tratamento e ainda preservar recursos médicos. Por exemplo, pacientes

informados podem adotar estilos de vida saudáveis, reduzindo a demanda por serviços. Por

outro lado, informação sobre fatores de risco, assim como prós e contras das diversas

alternativas de tratamento, podem auxiliar decisões que favoreçam procedimentos menos

invasivos e mais baratos.

As organizações de saúde devem ser capazes de agregar informação sobre custos associados

a diversos tratamentos médicos e diagnósticos, possibilitando enfoque na eficiência interna,

um dos beneficios potenciais dos Sistemas de Informação Hospitalar (SIH). A análise

resultante dessas informações pode ser usada, por exemplo, para manter os custos mais

baixos e o serviço personalizado, com vistas a atender às necessidades de diversos

segmentos da população, com satisfação do consumidor e diferenciação de mercado para o

hospital como integrante do sistema de saúde.

Algumas tendências de mercado observadas em âmbito global indicam maior necessidade

de eficiência organizacional para os hospitais. O Setor Saúde nos EUA passa por numerosas

mudanças, especialmente o aumento da competição, com número crescente de compradores

que, cada vez mais exigentes, selecionam seus serviços baseados nos critérios de custo e

qualidade. Dentro desse contexto, a indústria de saúde está passando por uma grande

triagem econômica. O fiel da balança mudou dos provedores para os pagadores e esses

pagadores estão orientando os pacientes para atendimentos de menor custo, buscando novos

padrões de tratamento. À medida que essa busca por baixos custos Se intensifica, os

provedores estão respondendo de forma criativa, por meio de mudanças na configuração

geográfica dos serviços, de forma a atender mais proximamente aos pacientes e a suas

demandas. Outras tendências apontam a adoção de procedimentos cirúrgicos para pacientes

externos, com empenho em evitar internações e reduzir o tempo de permanência, buscando

assim o equacionamento de demanda e oferta (KISSINGER e BORCHARDT, 1996, p. 2).

Todas essas tendências têm resultado na mudança radical no sistema de saúde, evoluindo do

hospital isolado para os sistemas integrados, através de fusões de hospitais, atendimento
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domiciliar, casas de enfermagem, operações de farmácia, centros de diagnóstico por

imagem e cooperativas médicas (DRAZEN, 1998). O alvo desses sistemas integrados é

atender a todas as necessidades da população através da captação de custos fixos. Para o

mercado brasileiro, em especial, algumas dessas tendências também tendem a se

concretizar, graças ao fenômeno da globalização e da abertura do mercado para empresas

multinacionais do setor.

As tendências para o Setor Saúde nos Estados Unidos podem ser resumidas da seguinte

forma:

Hoje Amanhã

Estrutura

Trabalho isolado e práticas ~ Grandes grupos integrados com
independentes dos hospitais sistemas hospitalares

Provedores independentes, ~ Grandes sistemas e redes (Integrated
sistemas menores Oelivery Systems - lOS)

Provedores separados das ~ Financiamento e serviços integrados
seguradoras (Health Maintenance Organizations -

HMO's)

Processo

Foco no atendimento a episódios ~ Saúde total - atendimento focalizado
de doença

Resultados

Ênfase em encontros ~ Ênfase em covered-Iives

Controle de qualidade por revisão ~ Controle de qualidade através de
de pares medidas de resultado

Figura 2 - Tendências para o Setor Saúde nos Estados Unidos

FONTE: KISSINGER e BORCHARDT, 1996. p.1 9.

O Setor Saúde no Brasil pode ser retratado como um sistema "constituído por uma

complexa rede de prestadores e compradores de serviço simultaneamente inter-
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relacionados, complementares e competitivos entre si", centrado na assistência médica e na

atenção hospitalar (ALMEIDA et alii, 1999, p. 3). Esses elementos formam um complicado

mix público e privado, financiado, no caso brasileiro, principalmente com recursos

públicos.

Um debate fundamental em tomo do Setor Saúde tem se centrado nas formas de

reorganização, na repartição de responsabilidades entre os setores público e privado, com

ênfase na melhoria da eficácia dos serviços e na descentralização. No Brasil agregam-se os

temas de financiamento do setor, envolvendo a definição dos recursos necessários e as

fontes estáveis para o seu provimento e os temas relativos à crise de gerenciamento dos

serviços. A parte relativa à prestação privada de serviços e de seguro destina-se aos grupos

de renda mais elevada, a uma parcela de trabalhadores urbanos industriais e de serviços

(pertencentes aos setores mais dinâmicos da economia). Esses grupos respondem por

pequena parte da população brasileira, em grande parte localizada nas regiões Sudeste e

Sul.

Um importante marco para a saúde no Brasil foi a criação do Sistema Único de Saúde

(SUS) em 1998. A Carta Constitucional de então determinou a implantação do SUS no

País, com as características de universalidade (a partir do reconhecimento da saúde como

um dever do Estado e direito de todo cidadão), integralidade (devendo prover todos os

níveis de atenção) e equanimidade (entendida como o provimento de cuidados a cada um

segundo sua necessidade). O SUS foi definido então como uma estrutura de forma

descentralizada, hierarquizada e regionalizada.

MENDES (1998, p. 4-15) descreve o sistema de saúde brasileiro como segmentado,

composto de três sub-sistemas: o Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema de Atenção

Médica Supletiva (SAMS) e o Sistema de Desembolso Direto (SDD).O SUS é o sistema

público, de níveis Federal, Estadual e Municipal. OSAMS é composto pelos sistemas

privados de medicinas de grupo, autogestão, cooperativas médicas e seguradoras. O SDD é

baseado no gasto direto dos indivíduos e famílias com medicamentos, atenção

odontológica, consulta médica, hospitalização e outros gastos. O mesmo autor observa que

"ao contrário do que a expressão 'sistema único' dá a entender, no Brasil vige um sistema
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plural e segmentado, estando a unicidade restrita ao sistema público". A Organização

Panamericana de Saúde (OPAS) estima que cerca de 30% da população brasileira é

atendida pelo SDD e SAMS, no que se refere à atenção secundária, sendo que o SUS se

responsabiliza pela cobertura de 95% da população em atenção primária, 70% na

secundária e 90% na alta complexidade (OPAS, 1998, p. 3).

SDD

SAMS

SUS

SDD: Sistema de Desembolso Direto
SAMS: Sistema de AtençãO Médica Suplethfa

SUS: Sistema Único de Saúde

Figura 3 - Modelo Segmentado do Setor Saúde no Brasil
FONTE: MENDES, 1998. p.5.

Ao discutir esses modelos e as desigualdades do sistema de saúde no Brasil, MENDES

(1998, p. 45) indica que é necessária uma reforma urgente que "objetive recompor a

coerência entre nosso sistema de serviços de saúde e os objetivos de eqüidade, eficiência,

qualidade dos serviços e satisfação dos cidadãos".
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As questões políticas, econômicas e de controle são de grande relevância nas discussões de

ALMEIDA et alii (1999, p. 32) acerca da reforma sanitária brasileira. Tais questões se

tornam agravantes para a estrutura de serviços de saúde no País, que tende a apresentar

maiores desigualdades pelo fato de a distribuição de recursos para a saúde sempre favorecer

as regiões já mais aquinhoadas em termos de desenvolvimento e capacidade instalada, e não

as que apresentam as maiores demandas e necessidades de saúde.

Dentre os problemas mais graves para o sistema público de saúde, destacam-se três: as

incertezas no financiamento, a descontinuidade administrativa resultante das freqüentes

mudanças na alta direção do Ministério da Saúde e as características de desigualdade do

país, resultando em dificuldades políticas e operacionais para implementar de forma

homogênea um sistema de saúde (VIANNA, 2000, p. 2-4).

MENDES (1997) apresenta questões relativas a macrotendências e microtendências para o

Setor Saúde no Brasil que devem ser levadas em conta para a compreensão das suas

peculiaridades.

• Macrotendências: mais atenção primária, mais trabalho em equipe, mais espaços de

atenção à saúde, maior hierarquização dos serviços, menor autonomia para os médicos,

mais qualidade, avaliação por critérios econômicos, maior liberdade de escolha para os

pacientes e crescente competição.

• Microtendências: crescente promoção da saúde através da prevenção de doenças,

incorporação e fusão das complexidades, uso dos hospitais apenas para casos agudos,

mais uso do hospital-dia com maior tecnologia nos ambulatórios, ambulatorização das

cirurgias e atendimento domiciliar, adoção de procedimentos não-invasivos, uso de

gatekeepers para barrar procedimentos desnecessários e a crescente adoção de

protocolos clínicos como forma de garantir melhores práticas.

A compreensão de todas essas características para o Setor Saúde traz uma série de

elementos que devem ser contemplados nos desenho dos Sistemas de Informação em Saúde

(SIS) e no uso da Tecnologia da Informação (TI) em saúde. KISSINGER e BORCHARDT

(1996, p. 18) discutem três componentes fundamentais para a definição da visão da TI e de
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da TI e as estratégias e processos de negócios. A habilidade de usar a TI para alavancar a

visão estratégica e de orientação dos negócios é um requisito para as organizações do Setor

Saúde como forma de dar respostas às rápidas mudanças ocorridas dentro desse segmento,

buscando a integração eletrônica entre provedores, financiadores, empregados e pacientes.

As tendências para a Tecnologia da Informação no Setor Saúde podem ser resumidas da

seguinte forma:

Hoje Amanhã

Orientação para episódios • Orientação centrada no paciente
financeiros

•Aplicações fragmentadas Sistemas integrados

Provedor individual • Provedor Corporativo

Medidas financeiras • Medidas financeiras e de qualidade

Decisão retrospectiva • Apoio à decisão concorrente

Pagamento tee-tor-service • Managed cere (atendimento e
financiamento)

Figura 4 - Tendências para a Tecnologia da Informação no Setor Saúde

FONTE: KISINGER e BORCHARDT, 1996. p. 22.

2.2 Diferenças do Setor Saúde para Outros Setores

o Setor Saúde tem algumas particularidades que merecem ser destacadas e compreendidas.

Algumas dessas diferenças são o fato de a saúde lidar com questões de vida e morte, com

estruturas de pessoal complexas, com uma ampla gama de responsáveis e de pessoas

envolvidas, com uma imagem pública dec1inante e com tecnologias de alto custo. Além

28
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disso, éum setor oligopolizado, que lida com diversas fontes de pagamento e

financiamento, possuindo questões complexas de confidencialidade e trabalhando sob

estreitas normas de acreditação (LORENZI e RILEY, 1995, p. 39).

Questões de vida e morte - Erros e omissões na área médica em geral podem trazer sérias

conseqüências aos pacientes. Não obstante, muitas vezes o ideal de "atenção ao paciente"

leva a compras e gastos desnecessários por razões de ego, status, conveniência ou medicina

defensiva. Erros no faturamento e na folha de pagamento são facilmente mais aceitáveis do

que erros em sistemas clínicos.

Estrutura de pessoal complexa - Os médicos têm poder quase absoluto em muitos

hospitais, ainda que não sejam seus funcionários nem exclusivos de um único hospital, pois

são geradores de receita ao trazerem pacientes para o hospital. Dificilmente podem ser

conduzidos por ordens da alta direção, de modo especial em questões que envolvam o seu

status, os poderes de sua atividade ou a qualidade de atendimento ao paciente.

Variedade de responsáveis - Alguns hospitais podem ser parte de grandes grupos

enquanto outros podem ser independentes. Podem ser lucrativos ou não. Os não-lucrativos,

a maioria, podem ser próprios ou administrados por níveis de governo municipal, estadual

ou federal ou por Organizações Não-Governamentais (ONG), religiosas ou não. Em alguns

casos podem ter conselhos deliberativos fortes devido à sua capacidade de levantar fundos.

Variedade de pessoas envolvidas - Além de seus clientes, fornecedores e concorrentes, o

setor hospitalar tem entre as pessoas interessadas em sua atividade seus proprietários, o

público, vários níveis de governo, fornecedores, funcionários, médicos, pacientes,

familiares de pacientes, seguradoras, convênios, dentre outros.

Imagem pública declinante - Foi-se o tempo romântico do médico de família. Os

pacientes de hoje são exigentes por qualidade, independente do fator risco, inevitável em

muitos casos. Os sistemas devem ser eficazes, ao mesmo tempo em que demonstram e

recuperam tal imagem para o público interessado no hospital.
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Tecnologias inovadoras e altos custos - As tecnologias médicas apresentam-se cada vez

mais desenvolvidas e capazes. Conforme já mencionado, essas novas tecnologias, em

conjunto com o envelhecimento da população, as expectativas cada vez maiores da

população e as práticas de medicina defensiva, dentre outras razões, são fatores de elevação

de custos globais da saúde.

Setor oligopolizado - No setor hospitalar são poucos os concorrentes que dividem um

mercado praticamente garantido. A competitividade no Setor Saúde é bem menos radical do

que em outros setores, sendo comuns as práticas de fixação de preços por meio de acordos

com base nos preços da concorrência. Em conseqüência, são praticamente inexistentes as

iniciativas de controle de custos de procedimento ou baseado em atividades. O estímulo à

competitividade crescente é uma ótima maneira de compelir as empresas de saúde a gerar

valor de forma sustentada para seus clientes, por meio de novas formas de prevenção e

tratamento: melhores serviços com redução de custo (TEISBERG et alii, 1994).

Estrutura de pagamento variada - São diversas as fontes de pagamento: público, privado,

convênio e misto. Muitas vezes o cliente do hospital usa seus serviços em casos de

emergência, não podendo comparar preços ou negociar antes por falta de previsão. É

freqüente o paciente não ter liberdade de escolha por limitações do seu médico, do seu

seguro saúde ou pela falta de convênio privado. Muitas vezes o paciente sequer conhece a

conta hospitalar e, talvez por isso, demande o máximo de serviços.

Confidencialidade complexa - O Setor Saúde deve ser capaz de usar e compartilhar o

máximo de informação relativa ao paciente e à população a que pertence, de forma a

proporcionar o melhor atendimento. Ao mesmo tempo, deve garantir e proteger a

privacidade dos pacientes. Obviamente, tal equilíbrio é tênue.

Normas regulatórias e de acreditação - Os sistemas de informação em hospitais devem

ser dotados de flexibilidade para acomodar diversas práticas regulatórias e constantes

mudanças nos parâmetros dessas práticas, tais como tabelas de convênios, normas de

acreditação governamental, dentre outras.
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Além dessas questões, a prestação de serviços de saúde é uma atividade complexa pelas

próprias características de seu objeto e por diversas outras razões descritas a seguir

(CARVALHO e EDUARDO, 1998, p. 30).

• Saúde/doença não é um produto ou mercadoria comum, tal como ocorre em outros

setores. A medicina é uma prática orientada para o consumo individual e coletivo e

requer a adequação do saber às necessidades biológicas, psicológicas e sociais dos seres

humanos, na forma em que são percebidas e julgadas por esses e não apenas pelas

autoridades científicas.

· °consumo do cuidado de saúde dá-se no ato da produção.

• A meta do cuidado em saúde é melhorar a saúde. Assim, o impacto de cada ato

dependerá de sua capacidade de intervenção, isto é, da forma como afetará a vida de

cada um.

• As relações econômicas de compra e venda ou oferta/consumo estão respaldadas por

relações jurídicas de garantia de qualidade que conferem direitos ao consumidor e

garantem seu status de cidadão.

• Cada vez mais os usuários dos serviços de saúde envolvem-se nas questões de medicina

e saúde, seja por meio de denúncias sobre erros médicos ou mau atendimento, seja pela

organização de pacientes em associações ou participação da comunidade nos conselhos

municipais, questionando os procedimentos médicos, .os sistemas de saúde e se

interessando cada vez mais pelas formas como se presta o cuidado médico.

Não obstante, algumas áreas das organizações de saúde são muito semelhantes a outros

setores, notadamente os processos na área administrativa, tais como: transmitir e processar

faturas, avaliar a utilização dos serviços, comprar suprimentos, administrar estoques, .pagar

contas, gerenciar finanças, negociar contratos, processar folha de pagamento, registrar a

contabilidade e agendar atividades, dentre outras funcionalidades. Muitos desses processos

assemelham-se a processos equivalentes nos pré-requisitos de entrada e saída de

informações de outros setores, tomando mais simples nesses casos específicos adotar
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conhecimento e sistemas já comprovados em outros setores. Ainda aSSIm, MALIK e

TELES (2001) apontam que as especificidades da área da saúde requerem atenção,

lembrando que há anos ocorrem discussões sobre a possibilidade e o grau de aplicação, na

área da saúde, de conceitos gerais de administração, tais como a avaliação e administração

da qualidade.

2.3 Especificidades dos Sistemas de Informação de Saúde

Gerenciar um serviço de saúde significa, portanto, cuidar dos aspectos organizacionais e

funcionais, tal como em qualquer empresa de qualquer outro setor. Gerenciar hospitais

requer lidar com aspectos administrativos, como controlar estoques de materiais,

equipamentos, gerir finanças, recursos humanos, isto é, controlar aspectos que representam

as condições de organização e funcionamento dos seus serviços.

Entretanto, em saúde, há ainda os aspectos gerados pela própria prática de saúde, isto é,

aqueles decorrentes do atendimento prestado, do ato clínico (EDUARDO, 1990). Compõem

obrigatoriamente os sistemas de gerência em saúde os sistemas informativos da condição do

doente, de sua vida, do meio ambiente, assim como de outros fatores que interferem no

processo saúde/doença e que constituem os Sistemas de Informação em Saúde (SIS).

Essa especificidade exige, para o desenho e para a implementação dos SIS, uma clara

fundamentação em planejamento, programação e avaliação em saúde, além dos

conhecimentos em TI e SI. Essa fundamentação é necessária porque os sistemas deverão

informar sobre a doença dos indivíduos e seu perfil, a atividade clínica, as condutas, as

normas técnicas, as tecnologias em saúde utilizadas e os resultados, tais como extensão e

impacto das ações na população ou grupos de risco. Sendo assim, a construção de Sistemas

de Informação em Saúde requer equipe multiprofissional (EDUARDO, 1990).

Alguns dos Sistemas de Informação em Saúde necessários são aqueles que permitem

conhecer as características sociais, econômicas, e demográficas da população, assim como



33

conhecer os problemas de saúde e acompanhar as atividades de atenção, gerando

indicadores de eficácia e efetividade.

2AEstratégia para Tle SI em Saúde

Diversas estratégias de negócios podem ter relevância e demonstrar eficácia no ambiente

hospitalar e no Setor Saúde, dentre elas: as iniciativas de reengenharia dos negócios, as

iniciativas de qualidade total, a globalização dos negócios, o estreitamento das ligações

entre clientes e fornecedores, o empowerment (passando o controle da informação e as

decisões do gerente para o trabalhador), a redução dos níveis gerenciais e a terceirização,

dentre outras.

PORTER (1991, p. 22) definiu um modelo bastante reconhecido, orientado para análise de

setor em que categoriza as forças competitivas que o modelam como sendo: ameaça de

novos entrantes no setor, ameaça de substituição, relacionamento com os compradores,

relacionamento com os fornecedores e rivalidade entre os concorrentes. As organizações do

Setor Saúde podem se beneficiar desse modelo buscando a identificação de oportunidades

para uso de TI de forma a melhor posicionar a organização dentro do setor (BOURKE,

1994, p. 29). Algumas dessas oportunidades sãoexemplificadas e ilustradas a seguir.

No relacionamento com os fornecedores - Muitos hospitais buscam fidelizar os médicos

por meio da adoção da TI, provendo a eles acesso para pré-internação, acompanhamento do

prontuário, acompanhamento de resultados de exames. Além disso, muitos deles têm

buscado estreitamento com fornecedores por meio de maior contato eletrônico via EDI e

Internet (APPLEGATE et alii. 1996, p. 156-158; MÉDICOS, 2000; PERIN, 2000;

SANTOS, 2001).

No relacionamento com os clientes - Muitos hospitais buscam criar comodidades, em

geral bem recebidas pelos pacientes, disponibilizando informações no prontuário eletrônico

ou agilizando os processos (SANTOS, 2001; PRÊMIO, 2001). O InCor, por exemplo,

considera como estratégia rela:cionada com seus clientes mudar a proporção de clientes
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SUS, pagantes e convênios, assim como desenvolver novos clientes nas áreas de consultoria

e assessoria tecnológica (MANUAL, 1996, p. iv).

Na rivalidade C9m os concorrentes - Muitos hospitais usam SI para conhecer melhor os

segmentos de mercado e entender as demandas dos consumidores, ou adotam a TI como

elemento diferenciador, integrando serviços de ponta como a Telemedicina, ou promovendo

o controle de custos em práticas gerenciais modernas, ou através de pesquisa e inovação, ou

através da criação de redes de atendimento. Todas essas iniciativas visam à competitividade

dentro do setor (INCOR, 2000). O Intor,por exemplo, considera como estratégia para os

concorrentes tomar sempre como referência outros centros de reconhecida excelência

nacional e internacional, buscando, nos avanços tecnológicos e no atendimento

diferenciado, formas de se destacar da concorrência (MANUAL, 1996, p. iv).

Na atenção aos novos entrantes e possíveis substitutos - TI e SI bem implementados são

em geral uma barreira de entrada para novos entrantes e possíveis substitutos (BOURKE,

1994, p. 31). O InCor, por exemplo, propõe o "InCor On-Line" e novos produtos e serviços

alavancando novas habilidades através da Telemedicina e dos programas de prevenção

(MANUAL, 1996, p. v).

A figura a seguir resume a as estratégias competitivas que atuam no Setor Saúde e as

possibilidades de uso da TI no contexto dessas estratégias.
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TI para.fortalecer laços
com os consumidores

ou melhorar o tempo, a
qualidade ou natureza

das ligações

Novos
Entrantês
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Médicos
Financiadores
Medicina de
Grupo
Seguradoras

Substitutos

TI para perceber as
necessidades dos

consumidores, inovar os
produtos, redesenhar
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Figura 5 - Características Estruturais do Setor Saúde, Forças Competitivas e a

Tecnologia da Informação

(Adaptado de PORTER, 1991, p.23 e BOURKE, 1994. p.30, p.287)

Outros modelos de TI estão desafiando não apenas os hospitais, mas qualquer organização

do Setor Saúde. TAPPSCOTT (1996, p. 74) apresenta um modelo para compreensão do

"internetworked business", ou negócio interconectado. Esse modelo, derivado do modelo

anterior de três camadas da "mudança de paradigma" de CASTON e TAPPSCOTT (1992),

/
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acrescentou a entrada no cenário da TI de duas novas camadas, dois novos fatores

poderosos: a multimídia e a Internet. O modelo do negócio interconectado pode ser

adaptado para o Setor Saúde como sugerido por TAPPSCOTT (1996, p. 125), ao constatar

que o atendimento à saúde, tal como diversas outras atividades da prática humana, está se

tomando digital.

A Tecnologia A Promessa

Infra-Estrutura Nacional parao
Setor Saúde

Redes de Saúde para a
Comunidade

A Organização
Estendida

Sistemas de Saúde
Integrados

A Organização
Integrada

A Mudança

Geração de Valor e
Desenvolvimento Social

Novas Formas de
Relacionamento

Transformação.
Organizacional

Sistema de Informação
Clínica

Reengenharia de Processos
e Redesenho do Trabalho

Apoio ao Diagnóstico,
Multimídia e Ferramentas
de Inforrnação

O Indivído
Eficiente

Figura 6 - A Transformação do Setor Saúde

FONTE: TAPSCOTT, 1996. p.127.

Foco na Tarefa, na
Eficiência e na
Aprendizagem

É dentro desse cenário do Setor Saúde que se pretende descrever os SI em Saúde e apontar

alguns caminhos para o uso inovador da TI, pois, "... These changes will shape health

servicesin the next Millennium. By making full and creative use of the Technology to tame

data and to transform information, health informatics will foster the development of the

knowledge age in health care." (HANNAH e BALL, 1999, p. ix).
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o uso criativo da tecnologia para transformar a informação e promover a Informática em

Saúde depende, logicamente, de interação organizacional. MEIRELLES (1994, p. 480)

propõe um modelo de interação organizacional baseado no trabalho de CHANDLER e

LEA VITT, que tem como base a conceituação do redesenho organizacional com foco em

cinco aspectos: processos, estrutura,pessoas, estratégia e a tecnologia. O modelo

descreve as relações. entre esses cinco componentes básicos, além da interação entre eles e

as forças internas e as forças externas.

Ambiente Externo
P::::::::::::::::::::::::::+::::::::::::::::::::::::::::,.

11
11
11
11
11
11
11
11

Estratégia

Ambiente
Interno

Organização
& Cultura

Tecnologia
da

Informação

Processos
Gerenciais

Pessoas
& Papéis

Figura 7 - Modelo de Tecnologia da Informação e Mudança Organizacional

FONTE: MEIRELL~S, 1994. p.480.

BALL (1990) explora o conceito de Informática em Saúde nas dimensões tempo e

funcionalidade: na dimensão do tempo, como a próxima geração de Sistemas de Informação

em Saúde (SIS) e, na dimensão da funcionalidade, como o ponto de convergência da
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atenção à saúde e da tecnologia. Nas áreas funcionais da enfermaria, laboratório clínico,

radiologia ou farmácia, a Informática é a aplicação da TI para melhorar a qualidade do

atendimento, facilitar a contabilidade (no sentido amplo, não apenas sob a ótica do

faturamento, mas abrangendo também informações epidemiológicas e de avaliação de

saúde) e auxiliar na contenção de custos. Em última instância, o SIS refere-se ao conjunto

de ferramentas para auxílio às demandas que muitos dos profissionais do setor buscam:

mais saúde a menor custo. A Informática aplicada à saúde deve ser vista. como um meio

para esse fim.

o desafio é enxergar o computador de novas maneiras, enxergar a Informática Médica

como um fator-chave para a melhoria do atendimento médico. Nesse sentido, BALL (1990)

recomenda que a chave seja a rearquitetura do ambiente de trabalho, com o redesenho e a

transformação do fluxo de trabalho das organizações de saúde, indicando que os

administradores da TI para os hospitais precisam ir para além da gerência de sistemas de

informação e focalizar as novas questões estratégicas relativas ao Setor Saúde.

o desconhecimento dos potenciais da TI como ferramenta ou o receio das mudanças dela

resultantes são, em geral, fatores inibidores para a sua adoção. Devem ser evitadas posturas

refratárias a mudanças que atrasam e bloqueiam a adoção da TI. Algumas das justificativas

usadas com freqüência para a não-adoção da TI não passam de desculpas como "falta de

tempo" ou "altos custos" (CURRID, 1995, p. 5). De fato, essas justificativas já foram

bastante utilizadas. É freqüente, por parte de gerentes, alegarem "falta de tempo" para não

se envolver com questões de informação e Informática, Para eles, as atividades do dia-a-dia

consomem todo o seu tempo e são sempre atividades prioritárias, não restando tempo para

buscar novas alternativas de trabalho com a informação de forma eletrônica.

É freqüente também a indicação dos "altos custos" envolvidos com a TI como barreira

(BLEICH, 1998). Não se pode negar que a TI tem custos, mas, por outro lado, traz também

muitos beneficios, alguns tangíveis, tais como melhor gestão de estoques e maior

produtividade individual; outros intangíveis, tais como comunicação mais efetiva ou

recuperação rápida e precisa da informação, no momento desejado. O fato é que muitas

vezes as soluções baseadas em TI são efetivas e se justificam rapidamente quando
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implantadas de forma inteligente. Cabe aos profissionais que lidam com a TI e conhecem o

Setor Saúde buscar convencer seus gerentes e lideranças desses beneficios, obtendo o apoio

necessário para sua implementação.

As barreiras para a computação na clínica médica são muito mais de natureza gerencial,

administrativa, política e territorial do que técnica, envolvendo as pessoas como atores

centrais. Muitos médicos não perceberam que os computadores não destruiriam as suas

práticas médicas, e temeram que as máquinas viessem a engessar suas atividades. Esse

movimento de resistência transferiu, de certa forma, a responsabilidade da função

Informática para as mãos dos administradores, consultores e comitês (SLACK, 1997, p.

151). Cada um desses grupos, por sua vez, pode ter comprometimentos variados com a

organização e com a atividade médica. O compromisso da Informática vem quando os

administradores têm como meta promover a atenção ao paciente (em vez de apenas proteger

a ordem administrativa). A contribuição efetiva dos consultores acontece quando trazem

novos conhecimentos, críticas construtivas e apontam estratégias viáveis (no lugar de

apenas definir estratégias básicas, apontar o óbvio e gastar o máximo de tempo possível

para concluir o trabalho, apenas com a preocupação de garantir seus honorários). O apoio

dos comitês acontece quando esses possuem objetivos claros, poucos membros, capacidade

de decisão e intervenção (em vez de lidarem com objetivos mal definidos, membros em

excesso e prazos indefinidos).

Os investimentos em TI também devem VIr associados à revisão dos processos

operacionais, pois automatizar um estágio de processamento manual, ou evoluir de um

estágio automatizado anterior, pode simplesmente significar a perpetuação de alguns erros.

A adoção da TI deve necessariamente implicar a alteração de processos, muitos dos quais

necessitarão ser totalmente redesenhados. A informatização seguida de mudanças nos

processos altera também a estrutura organizacional e política da empresa, através de

mudanças na estrutura de poder e a provável transferência de algumas funções. Resistências

às transformações devem ser administradas com cuidado, visando reduzir o seu potencial

impacto. Cuidados devem ser tomados na habilitação desses processos, pois "a melhoria

dos processos e a reengenharia dos processos são a maior esperança que temos de obter
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maior valor de nossos enormes gastos com tecnologia da informação." (DAVENPORT,

1994, p. 53).

É necessário, aSSIm, convergir para um diálogo franco e aberto entre os profissionais

técnicos da área de Informática e os profissionais de Saúde. Esse diálogo pode possibilitar

aos técnicos entender quais os rumos eas necessidades do Setor Saúde e, portanto,

desenvolver e implantar soluções baseadas em TI que atendam às reais necessidades dos

profissionais de saúde e dos usuários dos seus serviços.

Estratégia é um daqueles termos que podem ser definidos de várias formas. MINTZBERG

(1987) classifica as diversas formas de estratégia com a visão dos Cinco P: Plano, Ploy

(artimanha, estratagema), Padrão, Posição e Perspectiva, definidos originalmente como

Plan, Ploy, Pattem, Position e Perspective.

• A estratégia como Plano está ligada a tipos de ações ou formulação de diretrizes que

indicam caminhos para a resolução de questões.

• A estratégia como Ploy está relacionada a manobras, artimanhas, visando enfraquecer

ou derrubar oponentes ou outros competidores.

• A estratégia como Padrão está ligada ao comportamento e à ação, ou conjunto de

ações, do planejamento.

• A estratégia como Posição está relacionada à combinação de forças entre a

organização e o meio ambiente, externo e interno, da organização. Essas estratégias de

posicionamento são muito bem descritas também por PORTER (1991, p. 49).

• A estratégia como Perspectiva está ligada aos aspectos internos da organização,"

procurando, nas lideranças internas da mesma, mecanismos para formular modelos e

estratégias de forma a ampliar e melhorar sua participação externa.

Estratégias podem ser usadas para enfrentar as forças competitivas e superar as outras

empresas do ramo. PORTER (1991, p. 49) define três estratégias básicas: liderança no custo

total, diferenciação e enfoque.
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A estratégia de liderança no custo total geralmente depende da conquista de grandes

parcelas de mercado, da simplificação de projetos de produtos e do acesso favorável a

matérias primas ou a fornecedores. Reduções de custos podem ser obtidas também pela

experiência ou pela produção em grande escala. A cadeia de valores da empresa deve ser

avaliada como um todo para determinar pontos críticos e a melhor forma para reconfigurar

custos.

A estratégia de diferenciação visa criar algo único e novo no âmbito de todo o setor. Os

métodos variam de projeto ou imagem de uma marca, tecnologia superior, peculiaridades,

personalização, dentre outros. Para a identificação das aplicações em que pode ser adotada

uma estratégia de diferenciação, é necessário avaliar as atividades que têm potencial para

agregar valor ou que possuem fatores de diferenciação que podem ser reforçados.

A estratégia de enfoque visa a identificação de um determinado grupo comprador, um

segmento de linha de produto ou mercados geográficos distintos. Essa estratégia visa metas

claras a serem alcançadas como forma de obter retornos acima da média.

A interação entre a estrutura organizacional e suas capacidades e sistemas pode habilitar ou

restringir a estratégia de negócios (WALTON, 1993, p. 61). As dimensões culturais se

acrescentam à estrutura organizacional, uma vez que empresas com estrutura idêntica

podem ter desempenhos diferentes devido à força do componente cultural (MEIRELLES,

1994, p. 480).

São inúmeros os estudos que confirmam os impactos da TI na estrutura organizacional.

MALONE e ROCKART (1991), por exemplo, discutem amplamente as questões das

possibilidades e da influência da TI no tamanho do negócio, reduzindo as necessidades de

pessoal com a oportunidade de montar grandes equipes, eletronicamente, para trabalhar por

tarefas, enquanto estas durarem, proporcionando, portanto, arranjos mais flexíveis nas

estruturas de pessoal das organizações.

A arquitetura dos negócios em um hospital refere-se à maneira como um hospital se

organiza. Inclui estruturas departamentais, descrições de funções, fluxo de trabalho,

sistemas de medida de desempenho e outros grupos organizacionais, como equipes e
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comitês. BOURKE (1994, p. 43-52) discute a cadeia de valor de hospitais e organizações

de saúde, concluindo que Sistemas de Informação em conjunto com uma boa arquitetura de

negócios podem quebrar obstáculos físicos de distância no fluxo de trabalho, acrescentar

valor às habilidades das equipes e apoiar o desenvolvimento de novos serviços e atividades

de rotina.

2.6 Estágios de Informatização

Diversos autores desenvolveram estágios para classificar os processos de informatização.

Uma forma de classificação é a apresentada por BENJAMIN e BLUNT (1992), que

sugerem quatro estágios fundamentais para a identificação da TI nas organizações. Cada

estágio é definido pelas funções que a TI pode desempenhar de modo a prover suporte mais

efetivo às organizações.

Automação me:) Acesso Filtragem
Modelagem

da
informacão

Figura 8 - Estágios de Informatização I

Automação - Esse estágio é caracterizado pela adaptação dos processos manuais a novos

métodos automatizados, gerando enorme volume de dados. A automação, no entanto, não

resolve a questão de acesso à informação, que fica limitada a relatórios, de utilidade

questionável, para diversos níveis na organização.

Acesso à informação - É caracterizado pela adoção de sistemas automatizados, em geral

melhores em coletar informação do que em disseminá-la. São baseados em sistemas de

transação on-line, computadores pessoais e redes permitem melhor acesso à informação.
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Filtragem da informação - É o estágio no qual se encontram hoje a maioria das empresas

e é caracterizado pela necessidade de informação relevante e de comunicação entre os

gerentes e demais trabalhadores. Assumindo o acesso à informação como um fator crítico

de sucesso para as atividades de negócios, habilitar filtros e visões para as informações da

organização torna-se um grande desafio a ser vencido para alcançar o estágio seguinte.

Modelagem da informação - Esse patamar, ainda a ser alcançado por muitas organizações,

é caracterizado por questões que passam a ser não mais "Que informação?", mas "O que

fazer com a informação?". A base desses sistemas modelados são os Sistemas de

Informação Executiva (SIE) e os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), que requerem

esforços indutivos e vão além de ordenar e filtrar dados estáticos, baseados em funções e

conteúdo. Os novos modelos devem implementar descrições das políticas e estruturas,

habilitando, portanto, a exploração das implicações das mudanças. Esses modelos possuem

grande complexidade técnica, com a capacidade de influir na estrutura social e política das

organizações, requerendo grande habilidade para lidar com a organização como um todo.

Outro modelo que pode ser usado para identificar o nível de desenvolvimento dos Sistemas

de Informação (SI) de uma organização é o dos "estágios essenciais" de MEIRELLES

(1994, p. 409):

Manual Automação Integração

Figura 9 - Estágios de Informatização 11
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Os estágios de NOLAN (1979), citados por MEIRELLES (1994, p. 409), apresentam outra

forma de identificar os processos de informatização:
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9
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Maturidade

Figura 10- Estágios de Informatização 111

LORENZI e RILEY (1995, p. 21) apresentam etapas típicas da implementação de Sistemas

de Informação em Saúde (SIS).

• Descontentamento, com a conscientização crescente de que um sistema ou processo

existente é insatisfatório para atender a necessidades atuais ou projetadas.

• Conceituação, pela análise da necessidade, das forças envolvidas e conflitos possíveis,

com desenho conceitual do novo sistema.
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• Planejamento ou preparação de um plano de implementação, incluindo especificações

detalhadas, tempos e recursos.

• Desenvolvimento, a etapa de criação do novo sistema e dos novos processos de

operação. Geralmente este é o estágio em que se toma mais tempo.

• Testes, etapa em que são testadas as funcionalidades do novo sistema e a sua adequação

ao ambiente operacional onde será inserido.

• Transição, momento em que o novo sistema é colocado em prática. A transição pode

ser gradual, ou seja, um ou mais sub-sistemas por vez, ou radical, com todo o sistema

implementado de uma única vez.

• Adaptação, período imediatamente posterior à transição, quando ocorrem a avaliação e

a correção dos impactos do sistema em termos de demandas não previstas e exceções

não consideradas inicialmente.

• Aceitação, período em que o sistema se toma o novo modus operandi e incorpora as

práticas organizacionais. A aceitação de um sistema, quando bem desenvolvido nas

etapas anteriores, geralmente resulta em processos e sistemas bastante duráveis, que

podem passar anos sofrendo apenas mínimas mudanças.

• Descontentamento, manifestado na medida em que o ambiente externo e interno

mudam e o sistema passa a se apresentar como inadequado, dando início a todo o

processo novamente.

Esse modelo está representado na figura a seguir:
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Figura 11 - Estágios para implementação de Sistemas de Informática em Saúde
FONTE: LORENZI, 1995. p.22.

2.7 Sistemas de Informação

Um Sistema de Informação (SI) deve ser entendido dentro do contexto das pessoas que o

usam (usuários diretos ou indiretos), da organização e do setor em que atuam. Pode ser

entendido como sendo o. componente de demanda da organização para as suas questões de

informação operacional e gerencial. A Tecnologia da Informação (TI), por sua vez, pode ser

compreendida como sendo o componente de oferta de soluções e alternativas para a
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implantação de SI. TI e SI, dentro dessa ótica, são elementos dos processos de avaliação e

escolha de opções de informação e Informática para as organizações de saúde.

A Tecnologia da Informação (TI) tem sido tradicionalmente representada por componentes

de hardware e software e, mais recentemente, pelos componentes de telecomunicações, que

tendem a se tomar cada vez mais relevante (LUFTMAN, 1996).

Um Sistema de Informação (SI), por sua vez, pode ser definido como um conjunto de

procedimentos organizados que, ao serem executados, provêm informação de suporte à

organização (LUCAS, 1994, p. 17). Um SI em geral processa dados, de maneira

informatizada ou não, e apresenta esses dados para os usuários, indivíduos ou grupos. As

pessoas usuárias da informação são as responsáveis pela sua interpretação. A forma como

se processa essa interpretação, uma atividade inerentemente humana, é extremamente

importante para a compreensão sobre como uma organização reage às saídas do sistema.

São diversos os possíveis resultados para uma organização quando recebe as saídas de um

SI. Muitos sistemas são usados rotineiramente para efeitos de controle e poucas vezes como

subsídio para o processo de tomada de decisão. Um sistema de agendamento de consultas

ou de exames, ou um sistema de controle de estoque, por exemplo, requerem pouca atenção

dos níveis diretivos da organização. Em geral são aplicações altamente estruturadas e

previsíveis, sendo necessária somente a atenção às exceções. Em contrapartida, outros

sistemas são mais voltados ao planejamento estratégico da organização, como os sistemas

de priorização e alocação de investimentos. Nesses casos, os sistemas mais adequados são

os de suporte à decisão dos gerentes e os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), conforme

definidos por KEEN e MORTON (1978).

A Tecnologia da Informação (TI) tem um papel fundamental nos Sistemas de Informação

(SI). Embora os SI sejam anteriores ao fenômeno da computação eletrônica e em alguns

casos não dependam em absoluto de um computador, a explosão da informação e as

necessidades de processar grandes volumes de dados requerem o uso de componentes da TI,

ou seja, das novas ferramentas de hardware, software e telecomunicações disponíveis.
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Para que se possa tomar uma decisão é preciso obter informações que a sustentem. Define-

se informação como o significado que o homem atribui a um determinado dado, através de

convenções e representações. O número 39, por exemplo, apresentado desta forma, por si

só, é um dado que pouco significa. Esse mesmo número, quando situado dentro de um

contexto, do tipo "temperatura do corpo humano" ou "peso de um adolescente", assume

contornos completamente diferentes, representando então uma informação. Essa

informação, quando julgada de forma comparativa a uma base de conhecimento, pode ser

usada para a tomada de decisão. Assim, a leitura de 39 graus na temperatura de um paciente

indica que uma decisão precisa ser tomada, tomando necessária assim uma ação. Essa

decisão pode ser a prescrição de um antitérmico ou a realização de exames complementares

para diagnóstico.

Vale dizer que a informação constitui-se em suporte básico para toda atividade humana e

que todo o nosso cotidiano é um processo permanente de envio e recebimento de

informação. No caso de instituições, empresas e organizações, conhecer seus problemas,

buscar alternativas para solucioná-los, atingir metas e cumprir objetivos requer

conhecimento e, portanto, informação. Por isso, pode-se dizer que não é possível exercer

gerência em qualquer setor se não houver um sistema de apoio à decisão que se sustente na

informação.

As informações que os executivos realmente necessitam são aquelas que agregam

verdadeiro valor à sua função, podendo ser classificadas em quatro grandes categorias: as

fundamentais, as de produtividade, as de competência e as de alocação de recursos

(DRUCKER, 1995, p. 121).

• Informações fundamentais são derivadas do fluxo de caixa e dos índices de liquidez,

por exemplo. Equivalentes às medidas de peso, pulso, temperatura e pressão obtidas em

exames clínicos, são aquelas que em caso de anormalidade indicam um problema e

remetem à busca de uma solução.

• Informações de produtividade são aquelas que lidam com ferramentas para

diagnóstico organizacional. Alguns exemplos são as medidas de produtividade por
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empregado, medidas de produtividade de serviços, a produtividade do conhecimento.

As análises de valor agregado, que medem os efeitos da produtividade considerando

todos os fatores de produção, e as análises de benchmarking, que coinparam o

desempenho de sua organização com o das melhores do setor, também se situam nessa

categoria.

• Informações de competência são aquelas que medem habilidades de fazer bem as

coisas que outros não são capazes de fazer, ou são capazes de fazer apenas

razoavelmente, observando as tendências de mercado, os competidores, e inovando com

informações de competência própria e de monitoramento do mercado. Na busca pela

competitividade, as empresas podem se reestruturar de forma a tomarem-se menores,

promover a reengenharia e aproveitamento contínuo para ficarem melhores, ou

reinventar-se, mudando de estratégia para se tomarem diferente (HAMEL e

PRAHALAD, 1990, p. 16).

• Informações de alocação de recursos são aquelas que se referem a recursos, quase

sempre escassos, de pessoal e capital. Elas compõem um conjunto de informações que

em geral se convertem em ações, que podem ser determinantes do sucesso ou fracasso

de uma organização.

Dimensões e tipos de Sistemas de Informação

É importante reconhecer que Sistemas de Informação podem ser classificados segundo

diversas categorias. Um modelo bastante adotado é o de GORRY e MORTON (1971), que

os classifica segundo duas dimensões: tipo de decisão com que trabalham (estruturada,

semi-estruturada e não estruturada) e nível hierárquico a que se destinam (controle

operacional, controle gerencial, planejamento estratégico). MEIRELLES (1994, p. 413)

acrescenta mais uma dimensão a esse modelo: a dimensão funcional relativa às áreas de

sub-organização (finanças, marketing, RH, produção etc.). Essas dimensões principais são,

em resumo:

/
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Dimensão Hierárquica

• Planejamento estratégico, voltado para as decisões que norteiam os rumos da

organização.

• Controle gerencial, direcionado para o uso eficiente é efetivo dos recursos da empresa

para alcançar seus objetivos.

• Controle operacional, dirigido para a execução das tarefas essenctais ao

funcionamento da organização.

GORRY e MORTON (1971) definem ainda características para a informação referentes ao

seu enquadramento nas dimensões hierárquicas:

Categoriasl Gcontrole~ Controle Planejamento
Características Operacional Gerencial Estratégico

Certeza Alta ••• ~ Baixa

Nível de Detalhe Detalhado ••• ~ Agregado

Horizonte de Tempo Presente ••• ~ .. Futuro
"o,,"

"
Freqüência de Uso Freqüente ••• ~ Infreqüente

Fonte Interna ••• ~ Externa

Abrangência Estreita ••• ••• Ampla

Tipo Quantitativa ••• ~ Qualitativa

Duração Atual ••• ~ Longa ,..

Figura 12 - Características da Informação em cada Nível Hierárquico da

Organização

/
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Dimensão do Tipo de Decisão

• Decisão estruturada - Atividades estruturadas são definidas como aquelas que podem

ser automatizadas e não dependem de intervenção direta do gerente, sendo o foco dos

sistemas de controle operacional.

• Decisãosemi-estruturada - As atividades intermediárias, semi-estrutradas, são aquelas

onde os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) encontram maior potencial de

desenvolvimento.

• Decisão não-estruturada - Atividades não-estruturadas têm como ponto central o

processo de julgamento e decisão do gerente, dificilmente podendo ser automatizadas.

Seguem abaixo alguns exemplos ajustados ao quadro de referência de MEIRELLES (1994,

p. 413) e adaptados para a área de saúde:

Tipo de Decisãol Controle Controle Controle Apoio
Atividade Operacional Gerencial Estratégico Necessário

Pedido de Programação de Localização de ...Processamento
Estruturada estoque campanha de unidades de eletrônico de

vacinação salÍlde dados

Definição de Definição de Definição de Sistemas de

Semi-estruturada
turnos de orçamento para \ prioridades para apoio à decisão .
trabalho e material de ações de saúde
plantões consumo

Entrevista de Contratação de Definição de Intuição
relações gerentes atividades de humana

Não estruturada públicas com pesquisa
pacientes

Figura 13 - Tipos de Decisão e Atividade em cada Nível Funcional da Organização

Os Sistemas de Informação podem ser ainda definidos segundo outras classificações

freqüentemente usadas na literatura, tais como: Sistemas de Informação Transacional (SIT),

Sistemas de Informação Gerencial (SIG), Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), destacados
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aqui como os mais relevantes, dentre outros identificados por MEIRELLES (1994, p. 406).

Cabe observar que as fronteiras entre esses diversos sistemas não são muito nítidas, nem

essas são as únicas formas de se referir a sistemas de informação. Sistemas Gerenciais, por

exemplo, podem ser também considerados Sistemas de Apoio à Decisão. A diferenciação

entre esses sistemas é usualmente definida pela possibilidade de se estruturar ou não a

decisão, e consequentemente informatizar esses sistemas ou não. Algumas das

características desses sistemas são:

Sistemas de Informação Transacional (SIT)

• Apoiar tarefas estruturadas, onde são claros os procedimentos, as regras de decisão e os

fluxos de informação.

• Buscar a eficiência, que pode ser traduzida em redução de custos, tempo ou pessoal, ou

ainda no aumento de produtividade.

• Influenciar os gerentes apenas com relevância indireta.

Sistemas de Informação Gerencial (SIG)

• Ajudar os gerentes no processo de tomada de decisão em tarefas semi-estruturadas.

• Apoiar, e não substituir, o julgamento do gerente.

• Aumentar a efetividade do processo da decisão, em vez de simplesmente aumentar sua

eficiência.

Sistemas de Apoio à Decisão (SAD)

• Dar suporte às decisões, ao prescindir de estruturação suficiente para que recursos

analíticos ou computacionais possam fornecer apoio. ao discernimento e julgamento do

gerente.

• Aumentar o alcance e a capacidade do gerente, assim como sua efetividade.
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• Depender dos gerentes para a criáção de uma ferramenta de suporte, sob o seu próprio

controle, não objetivando automatizar o processo de decisão, predefinir objetivos ou

impor soluções.

2.8 Indicadores de Saúde

Indicadores de saúde são definidos como formas numéricas ou não, obtidas a partir dos

sistemas de informação, sendo o output de um conjunto de dados coletados, utilizados para

mensurar as atividades realizadas, ou o grau de risco de um evento ou agravo à saúde

(CARVALHO e EDUARDO, 1998, p. 22). De forma geral, indicadores são usados para

atribuir valor a dados ou aspectos de uma realidade que se deseja conhecer, quantitativa ou

qualitativamente, e, a partir desse conhecimento, intervir para alcançar metas e objetivos.

o desenho de um sistema de informação em saúde envolve a definição dos indicadores

mais apropriados para mensurar ou conhecer o que se quer avaliar ou monitorar. Apesar de

reconhecidamente importantes, é baixo grau de utilização dos indicadores de saúde, devido

a diversas questões de cultura organizacional (MALIK.e TELES, 2001). Uma das causas

principais para o baixo grau de utilização de indicadores na área da saúde é o

distanciamento entre os responsáveis pela coleta de dados daqueles que efetivamente

trabalham os dados para tomá-los informações, e dos processos de tomada de decisão que

deveriam utilizar esses dados (MALIK., 2000, p. 8). As propostas apresentadas a seguir

apontam alguns dos indicadores mais relevantes para a área de saúde.

Proposta da OMS

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é necessário, ao se realizarem avaliações
r

em saúde, um número mínimo de indicadores que possibilitem conhecer os principais

aspectos da situação de saúde da população e das práticas de saúde. Esses indicadores

podem ser definidos como específicos e não-específicos (OMS; 1981):

• Indicadores específicos são aqueles que refletem as mudanças decorrentes da

introdução de uma determinada medida de saúde.

(
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• Indicadores não-específicos são aqueles que se referem aos inúmeros fatores que

afetam o estado de saúde da população, como o desenvolvimento sócio-econômico, as

condições de vida, de habitação, de trabalho, dentre outros.

Dentro dessa concepção, a OMS (1981) classifica ainda esses indicadores em cmco

modalidades: da política sanitária, sociais e econômicos, da prestação de atenção à saúde,

da cobertura da atenção primária de saúde e do estado de saúde.

• Indicadores da política sanitária são aqueles relativos ao compromisso político de

alcançar saúde para todos, à distribuição de recursos suficientes para a atenção primária

em saúde, à eqüidade na distribuição de recursos, ao grau de participação da

comunidade na obtenção de saúde, à existência de estrutura orgânica e administrativa

adequada como estratégia nacional para o alcance de saúde e às manifestações práticas

de compromisso político em favor da saúde.

• Indicadores sociais e econômicos são aqueles relativos à taxa de crescimento da

população, ao Produto Nacional Bruto (PNB), ao Produto Interno Bruto (PIB), à

distribuição de recursos e gastos com a saúde, às condições de trabalho, ao índice de

analfabetismo de adultos, às condições de habitaçãoe à disponibilidade de alimentos

energéticos por habitantes.

• Indicadores da prestação de atenção à saúde são aqueles relativos à disponibilidade e

acessibilidade econômica e cultural, à utilização dos serviços e à qualidade da

assistência.

• Indicadores da cobertura da atenção primária de saúde são aqueles relativos ao

nível de cobertura sanitária, à disponibilidade de sistemas adequados de água e esgoto,

ao acesso das mães e crianças à atenção de saúde local, à assistência adequada ao parto,

à cobertura vacinal adequada das crianças contra as .principais doenças infecciosas

imunizáveis, à disponibilidade de medicamentos essenciais durante todo o ano, ao

acesso aos serviços de referência e à relação adequada de profissionais de saúde por

habitante, tanto no nível da atenção primária quanto da referência.

/
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• Indicadores do estado de saúde são aqueles relativos à percentagem de recém-

nascidos com baixo peso, às taxas de mortalidade perinatal e infantil e ao estado

nutricional e psicossocial das crianças.

Proposta do enfoque estratégico

Usando o enfoque do Planejamento Estratégico, ARTMAN (1990) propõe indicadores de

controle, situacionais ou de macroproblemas, além de indicadores das atividades

administrativas e de intenção e expectativa, orientados para um plano estratégico.

• Indicadores de controle são referentes a informações que comportam um significado

preciso sobre um tópico importante para o acompanhamento e a avaliação de algum

módulo de um plano estratégico, podendo ser de caráter qualitativo ou quantitativo. São

indicadores relativos ao cumprimento e ao impacto das operações, tais como os

indicadores econômicos, os indicadores políticos, os indicadores de cumprimento de

avaliação e os indicadores do impacto das operações.

• Indicadores econômicos referem-se à situação econômica em geral, como emprego,

desemprego, inflação, salário e gastos públicos. Servem para o acompanhamento de

um plano global ou para situar operações específicas.

• Indicadores políticos apontam o grau de avanço ou deterioração política que certas

operações produzem, ou o grau de aceitação das mesmas. O indicador pode ser de

atitudes, de opiniões, de lideranças, do interesse da população pelos projetos e

operações de um plano estratégico.

• Indicadores de cumprimento das operações avaliam as metas estabelecidas pela

operação.

• Indicadores de impacto das operações permitem conhecer as conseqüências

positivas e/ou negativas de uma operação.

• Indicadores de atividades administrativas referem-se às unidades administrativas que

têm responsabilidades na execução, avaliação e controle das operações do plano. São
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utilizados para conhecer a capacidade de cumprimentode uma função. Nesta categoria

incluem-se os indicadores de balanço e estado financeiro, os de situação de caixa;

ingressos e gastos, os de produtividade, os de patrimônio e os de saneamento financeiro,

dentre outros.

• Indicadores de intenção e expectativa são de caráter qualitativo e têm como propósito

fundamental prever as atitudes futuras dos principais atores do processo.

Indicadores, em geral, podem se transfonnarem sinais, tais como os smais de

conformidade, atenção e alarme.

• Sinal de conformidade, quando o indicador está dentro da norma estabelecida.

• Sinal de atenção, quando existe a tendência de sair da norma.

• Sinal de alarme, quando o indicador estáfora da norma.

oModelo de Avaliação de Estrutura, Processo e Resultado

Para a constituição de sistemas de informação, assim como para se estabelecer um modelo

adequado de avaliação, deve ser considerado também o modelo proposto por

DONABEDIAN(1992) para avaliação de Estrutura, Processo e Resultado dos serviços de

saúde ou sistemas de saúde.

• Estrutura refere-se às características relativamente estáveis, como condições físicas,

organizacionais, equipamentos, recursos humanos.

• Processo refere-se ao conjunto de atividades desenvolvidas nas relações de produção

em geral e, no caso de serviços de saúde, entre profissionais e pacientes.

• Resultado refere-se à obtenção das características desejáveis dos produtos ou serviços,

sem erros, imperfeições ou adversidades, à melhoria do meio ambiente e do trabalho ou

às mudanças obtidas no estado dos pacientes ou do quadro sanitário, que podem ser

atribuídas ao cuidado médico prestado ou a tecnologias de saúde introduzidas.
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DONABEDIAN (1990) propõe sete atributos de qualidade, que podem ser considerados

como critérios ao se estabelecer o que será avaliado.

• Eficácia, definida como a capacidade do cuidado ou da atenção à saúde assumir sua

forma mais perfeita e contribuir para a melhoria das condições de saúde.

• Efetividade, definida como o quanto de melhorias possíveis nas condições de saúde é

efetivamente obtido.

• Eficiência, definida como a capacidade de obter a maior melhoria possível nas

condições de saúde, ao menor custo possível.

• Otimização, definida como a mais favorável relação entre custo e beneficio.

• Aceitabilidade, definida como a conformidade com as preferências do paciente no que

conceme à acessibilidade, relação médico-paciente, satisfação do usuário, conforto,

aparência, efeitos e custo do cuidado prestado;

• Legitimidade, definida como a conformidade com as preferências sociais em relação a

tudo mencionado anteriormente.

• Eqüidade, definida como a igualdade na distribuição do cuidado e de seus efeitos sobre

a saúde.

Os Indicadores de Estrutura, Processo e Resultado

Apesar da inegável importância das classificações da OMS, sua proposta é por demais

genérica, mais adequada à comparação de nações e regiões. A proposta do planejamento

estratégico por sua vez situa-se, sobretudo no plano político, em macro estruturas e sistemas,

pouco se atendo às formas de prestação do atendimento à saúde (EDUARDO, 1990). Esses

indicadores podem ser combinados com o modelo de avaliação de estrutura, processo e

resultado de DONABEDIAN (1992). Daí pode resultar uma nova proposta para a

configuração de sistemas de informação para a gerência em saúde e seus indicadores

(CARVALHO e EDUARDO, 1998, p. 25).
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Os indicadores de estrutura possibilitam uma análise das condições da estrutura dos

serviços e sistemas de saúde. Estão relacionados com o modelo de organização, seus

mecanismos de gestão e funcionamento e com o desempenho dos seus serviços, sendo

exemplificados a seguir.

• Produção de serviços - concentração das ações, cobertura, produtividade,

déficits/superávits, incrementos/decréscimos etc.

• Recursos humanos/folha de pagamento - número de profissionais por categoria/por

serviço/por habitante, perfil, gastos, produtividade etc.

• Instalações físicas/capacidade instalada - número de unidades por tipo/por habitante;

número de consultórios e de leitos/por habitante; grau de utilização e ociosidade etc.

• Referência/contra-referência - organização dos níveis de atenção à saúde (primário,

secundário e terciário) devidamente hierarquizados e referenciados etc.

• Legislação/processos/expedientes.

• Recursos financeiros/custos/despesas.

• Estoque - material de consumo em geral, medicamentos, vacinas, material permanente

e equipamentos médicos.

• Outros - tipo do modelo assistencial, políticas de saúde definidas, opiniões, aceitação

política, participação da população etc.

Os indicadores de processo tratam da avaliação das ações de saúde, especialmente voltada

para a resolubilidade dos serviços quanto às condutas e resultados alcançados no

atendimento aos pacientes e ao grau de satisfação dos usuários. Esses indicadores refletem

o processo pelo qual atua a instituição na busca de seus objetivos, informando sobre a

qualidade das atividades praticadas.

/
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• Normas/padrões de condutas técnicas - auditorias e revisão de prontuários,

supervisões, controle da qualidade das ações relacionadas com a saúde do indivíduo,

com o meio ambiente etc.

• Programas de saúde ~ percentuais ou taxas de eventos de alerta (acompanhamento de

doenças de caráter epidêmico ou acidental), acompanhamento da qualidade técnica do

procedimento médico prestado em determinadas doenças (do início do transtorno até a

alta, abandono ou óbito) etc.

• Resolubilidade do serviço - grau de satisfação dos usuários; estudos de procedência,

mudança do quadro sanitário, eficácia dos procedimentos, alcance de metas e objetivos

etc.

Os indicadores dos resultados retratam os resultados dos serviços e os efeitos positivos,

ou negativos, sobre a saúde da população. Esses indicadores apontam as eventuais

mudanças ocorridas pela introdução de ações de atenção à saúde, de novas tecnologias

médicas ou de medidas sociais e econômicas tomadas.

• Demográficos/sociais/econômicos - taxas de crescimento, dependência, estrutura

etária, nível de emprego e renda, escolaridade, condições sanitárias, habitação,

condições de trabalho, lazer etc.

• Mortalidade - mortalidade infantil, mortalidade geral, por causa, idade, sexo etc.

• Morbídade hospitalar - distribuição das internações por causa, idade, sexo, altas,

óbitos, média de permanência, custos, taxas de ocupação, infecção hospitalar etc.

• Morbidade ambulatorial - distribuição dos atendimentos ambulatoriais por causa,

idade, sexo, procedimentos, encaminhamentos, procedência, custos etc.

• Morbidade domiciliar e de outros espaços coletivos - distribuição das causas de

doenças relatadas pela população no domicílio e outros espaços, pesquisas de

morbidade etc.
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• Vigilâncias à saúde/vigilância epidemiológica e sanitária - incidência e prevalência

de doenças de notificação compulsória, percentuais de serviços de saúde por grau de

risco epidemiológico, em acordo ou desacordo com padrões técnicos, percentual de

problemas de qualidade dos serviços, número de denúncias etc.

Na atividade de planejamento em saúde e gerência são necessários dados inter e extra-

setoriais, gerados pelas mais diversas fontes, tais como censos, pesquisas populacionais,

estatísticas vitais, produção e utilização de serviços, dentre outras. CARVALHO e

EDUARDO (1998, p. 27) propõem ainda a classificação das informações segundo sua

natureza, origem e finalidade. Segundo essa classificação, os Sistemas de Informação em

Saúde podem ser os de informações estatístico-epidemiólogicos, os de informações clínicas

e os de informações administrativas.

• Informações estatístico-epidemiológicas incluem o conhecimento da mortalidade e

suas causas determinantes, do padrão de morbidade da população ou da demanda

atendida pelos serviços, dos aspectos demográficos, sociais e econômicos e suas

relações com a saúde da população. Incluem-se neste grupo aqueles fatores que

permitem o conhecimento do grau de acesso da população aos serviços, isto é, da

produção e utilização, da qualidade técnica dos procedimentos de saúde prestados e do

grau de satisfação do usuário.

• Informações clínicas referem-se aos dados clínicos sobre o paciente, desde sua

identificação, problemas de saúde relatados, diagnóstico médico, exames clínicos,

laboratoriais, radiológicos ou gráficos, procedimentos cirúrgicos realizados,

medicamentos prescritos, dentre outros.

• Informações administrativas, não específicas apenas do Setor Saúde, são as de

controle de estoque, materiais, equipamentos, gestão financeira, dentre outras funções.
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2.9 O Enfoque da Gerência do Conhecimento

)

A gerência, como prática, pode ser considerada antiga. Como disciplina, entretanto, passou

a ser estudada a fundo a partir do século XX, especialmente no período que se seguiu à

Segunda Grande Guerra (DRUCKER, 1995, p. 250). Na era da Sociedade da Informação

deste início de século, a disciplina da Gerência deve evoluir para além do enfoque

tradicional, deixando de ser tratada como um simples conjunto de ferramentas e técnicas,

para tratar daquilo que é a sua essência: o trabalho do conhecimento. A gerência deve,

portanto, tomar o conhecimento produtivo e inovador. Produtividade e inovações são

funções diretas do conhecimento. Conhecimento aplicado a tarefas previamente conhecidas

implica produtividade, enquanto que conhecimento aplicado a tarefas novas e diferentes

implica inovação.

As definições para conhecimento são diversas. De acordo com o dicionário Aurélio

(FERREIRA, 1999), conhecimento refere-se a idéias, noções, informação, notícia, ciência,

experiência, discernimento, critério, apreciação. É claro que, pela diversidade de definições,

conhecimento não é um conceito simples. O conceito de conhecimento está intimamente

associado a dados e informações. Dados e informações estão disponíveis em geral em

formatos tangíveis. Dados podem ser descritos como fatos, eventos, observações.

Informações são as mensagens derivadas da interpretação dos dados. O conhecimento, por

sua vez, é marcado por fatores intangíveis, tais como intuição humana, valores e contextos,

por exemplo, tomando sua administração mais complexa. Gerenciar dados e informações é

prática comum, bastante apoiada pelas Tecnologias da Informação (TI) na Era Digital. Já

administrar conhecimento é uma prática ainda muito recente e carregada de desafios.

Dentro de uma organização, em geral, os dados são originados por seus membros e, ao

mesmo tempo, disponibilizados para eles; a informação, por sua vez, está disponível apenas

para um grupo mais seleto de pessoas. Já o conhecimento é um valor que na maioria das

vezes é propriedade de um indivíduo ou de um seleto grupo de indivíduos. O desafio

consiste em tomar disponível para a organização o conhecimento que está disponível

apenas na mente dessas pessoas. Dados e informações podem ser adquiridos, comprados e
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possuídos, enquanto o conhecimento é a "capacidade para a ação efetiva", ou, a informação

em ação, orientada para a finalidade da decisão (SENGE, 1997, p. 136). Assim,

conhecimento não é uma capacidade que se adquire, mas uma capacidade que se conquista.

Coletar e compartilhar o conhecimento é a meta da chamada Gerência do Conhecimento

(GC). O problema organizacional a ser resolvido pela GC é derivado do fato de o

conhecimento adquirido por experiência pessoal ser dificilmente reutilizado quando não é

registrado ou compartilhado de uma maneira eficaz. A proposta da GC é evitar os erros já

cometidos no passado, garantir aquelas melhores práticas de negócios ou, ainda,

simplesmente organizar aquilo que cada membro da organização sabe acerca de seus

empregados, clientes, fornecedores e parceiros. Essa função não é um produto que pode ser

adquirido, mas uma prática de compartilhamento e aprendizado (SENGE, 1997, p. 136).

Sua chave é transformar conhecimento implícito em conhecimento explícito.

ANGUS e PATEL (1998) propõem um modelo de referência para os componentes da GC

que deve ser composta pelas atividades de trabalho da informação: coleta, organização,

refino e disseminação.

• Coleta é a atividade de trazer a informação para dentro do Sistema de Informação (SI).

A coleta deve levar em conta que dados e informações podem estar disponíveis em

diversos formatos, tais como texto, voz e vídeo. Essas informações devem ser buscadas

de forma ativa e sistematicamente integradas ao SI da empresa.

• Organização é o processo de associar itens a objetivos, estabelecer contextos e torná-

los acessíveis. Os processos de indexação, filtragem e ligação de dados são

fundamentais para a organização das informações.

• Refino é o processo de agregar valor e descobrir novos relacionamentos entre as

informações disponíveis, através de abstração, síntese e compartilhamento. São

processos dessa categoria a simulação, a colaboração, a síntese e o garimpo de

informações.
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• Disseminação é tomar o conhecimento disponível a quem vai usá-lo. Nessa categoria,

estão os mecanismos de compartilhamento, alerta, fluxo de trabalho e as tecnologias

push de informação.

Cada um desses processos é apoiado por tecnologias distintas e desenvolvido através de

automação e/ou intervenção humana. Como cada uma das etapas do processo de GCé

apoiado por um produto diferente, são fundamentais a reengenharia de processos e a

integração das tecnologias necessárias para a execução da GC.

Os sistemas de GC podem ser classificados ainda segundo o tipo de conhecimento com que

trabalham e segundo a audiência a que se destinam.

• O tipo de conhecimento pode ser emergente ou histórico. Conhecimento emergente é

aquele que se aplica a indústrias onde a informação flui e se desenvolve com maior

rapidez, tais como os setores farmacêutico e financeiro, por exemplo. Conhecimento

histórico é aquele que é coletado incrementalmente de forma a construir um arquivo de

apoio à decisão, tal como na área de diagnóstico médico, nos setores de seguros,

advocacia, legislação e gerência de projetos.

• A audiência do sistema pode ser restrita a um indivíduo ou a grandes grupos e é

determinante da forma de disseminação do conhecimento adotada. Em sistemas

voltados para o indivíduo, ou para um determinado ramo da hierarquia organizacional, a

segurança e privacidade da informação são fatores determinantes. Para aqueles sistemas

voltados para grandes audiências, a democratização da informação é a tônica.

A inteligência coletiva da organização está embutida nas pessoas, em suas experiências e

habilidades. Está distribuída também na estrutura da organização, em suas bases de dados,

processos e políticas. A Gerência do Conhecimento é, portanto, uma atividade que deve

receber ampla atenção dos executivos de Informática (DAVENPORT, 1998, p. 114).

O potencial da GC na.melhoria dos processos e das atividades dos negócios tem sido

explorado em diversos segmentos da economia. A saúde é um desses setores. A atividade

médica é reconhecidamente uma função do conhecimento. Os profissionais desse setor são
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verdadeiros trabalhadores do conhecimento. O compartilhamento de conhecimento entre os

profissionais/médicos e clientes/pacientes é parte integrante do desenvolvimento da

atividade médica. Conceitos de GC têm sido aplicados em muitos casos para que tal

conhecimento seja efetivado de uma maneira mais ampla, documentada e disponível.

Segundo proposta de Gerência do Conhecimento da empresa de consultoria ERNST &

YOUNG (1998), os beneficios podem ser diversos, tais como:

• conexão dos clientes com os provedores através de compartilhamento de dados pessoais

de saúde, dados de antecedentes familiares, listas de discussão e de chat, organizados

por interesse, demografia e patologia para aconselhamento clínico;

• troca eletrônica de documentos, reduzindo o ciclo de recebimento e reembolso;

roteamento de formulários e compartilhamento de experiências do provimento de

conhecimento e apoiojust-in-time para os provedores de serviços;

• estabelecimento de melhores práticas para prescrições e terapias paraos pacientes e sua

comunicação com os diversos níveis de provedores de serviço e

• aplicação de Intranet para melhorar a colaboração entre serviços com práticas

semelhantes dentro de redes de prestadores de serviço.

Algumas organizações de saúde, por exemplo, mantêm repositórios eletrônicos de

documentos descrevendo seus procedimentos mais bem sucedidos conforme relatado por

HIBBARD (1997), citando o caso de uma Intranet conectando 340 hospitais nos EUA. Uma

equipe interna de funcionários visita regularmente cada um dos centros cirúrgicos,

identifica as melhores práticas de cada um deles e publica os resultados na Intranet,

compartilhando esse conhecimento com toda a organização.

2.10 Os Sistemas de Informação Hospitalar (SIH)

A definição ampla da Informática médica envolve os Sistemas de Informação Hospitalar

(Slli). Esses sistemas têm como objetivo coletar, armazenar, manipular e apresentar
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informação e, por fim, apoiar a prática eficiente e eficaz dos profissionais e administradores

de saúde. O hospital pode ser entendido como uma fábrica de informação, gerada por

indivíduos, seções e departamentos.

Os SIH podem ser classificados segundo diversas categorias, além daquelas relativas a

qualquer Sistema de Informação (SI). FEASTER et alii (1996), por exemplo, categorizam

as aplicações de Informática em Saúde segundo a sua funcionalidade, sendo os principais

sistemas os voltados para: administração/comunicação, reembolso/transações, prática

médica/atendimento ao paciente, qualidade/resultados e educação do paciente.

Outros autores, como AUSTIN e BOXERMAN (1997, p. 5, 263-383), por exemplo,

propõem a classificação dos sistemas de informação hospitalar em quatro grandes

categorias, segundo o seu tipo: clínica, administrativa, apoio à decisão estratégica e

aplicações de relacionamento eletrônico.

• Sistemas de informação clínica são aqueles que dão apoio ao atendimento do paciente

e proporcionam informações para planejamento e gerência. Incluem o prontuário

eletrônico, as interfaces com instrumentação médica, os sistemas de suporte à decisão

clínica de diagnóstico e planejamento de tratamento, além daqueles sistemas de suporte

à pesquisa e educação médica.

• Sistemas administrativos são aqueles que não são relacionados com o atendimento do

paciente, mas dão suporte operacional à atividade hospitalar. Incluem os sistemas

financeiros, tais como folha de pagamento, estoque, compras, automação de escritório,

dentre outros.

• Sistemas de apoio à decisão estratégica são aqueles que facilitam a atividade de

decisão dos executivos no planejamento estratégico, gerencial, de controle e o

gerenciamento de desempenho e resultado. Esses sistemas são resultantes do conjunto

de informações internas e externas.

• Sistemas de relacionamento eletrônico são aqueles que integram a organização

através de TED (Troca Eletrônica de Dados) com outras organizações externas, tais
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como as seguradoras, governos, bases de dados regionais e nacionais e organizações

parceiras de negócios, afiliadas ou irmãs.

São diversas as dificuldades com o manejo da informação hospitalar. Muitas vezes, o

retorno da informação para os tomadoresde decisões clínicas é complicado, lento e

fracamente coordenado. Os registros médicos e de enfermagem ainda são baseados eni

papel na maioria dos hospitais. Estudos relatam que 50% dos registros médicos baseados

em papel hoje foram perdidos completamente ou contêm dados incompletos, e ainda que

cerca de 30 % das prescrições de tratamento médico nunca são documentadas (HOGARTH,

1998). Além disso, são comuns as resistências à implantação dos prontuários, que são

muitas vezes entendidos como instrumentos burocráticos e de controle abusivo,

dificultando ainda mais o seu uso (MALIK, 2000, p. 8).

De fato, o prontuário do paciente baseado em arquivos de papel apresenta inconveniências

amplamente reconhecidas, como, por exemplo, o fato de muitas vezes ser indecifrável,

incompreensível, incompleto, incorreto, inacessível (é uma cópia só e pode estar em uso ou

mal arquivada quando desejada), sem uniformidade ou padrão, de transmissão lenta

(precisa ser carregado até o local do uso), sem segurança (qualquer um que acesse o arquivo

fisico pode acessá-lo) e volumoso.

o rico ambiente de informação do hospital (laboratório, radiologia, farmácia, internação,

transferência, alta, contabilidade etc.) ainda não está convenientemente apoiado pelas novas

tecnologias da informação. Muitas das informações que os profissionais de saúde

necessitam para conduzir seu trabalho estão guardadas a sete chaves em sistemas de

informação ultrapassados, de dificil acesso e compreensão (SMITH e NELSON, 1999, p.

31).

Em muitos casos somos vítimas de processos legados que resultaram em ilhas de

automação. Essas ilhas são visíveis, por exemplo, em muitas organizações de saúde que

adotam algum grau de informatização em seus processos administrativos. Nelas, os

diversos sub-sistemas informáticos que lhes dão suporte são em geral bastante

desintegrados. São muito freqüentes os sistemas hospitalares nos quais os diversos módulos
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que o compõem não trocam informações adequadamente, resultando em processos

paralelos, duplicação de esforços e redundância de dados (CARVALHO, 1998).

Para SLACK (1997, p.157), as soluções de software integrado para área médica pecam por

não atender às necessidades dos médicos e usuários em geral. Ao invés disso os sistemas

são "vendidos" para os executivos administrativos e financeiros, para os diretores de

departamento. O resultado são sistemas hospitalares de enfoque financeiro, administrativo

ou departamental, que podem atender às necessidades dessas funções, mas não atendem às

necessidades do corpo clínico e da atividade médica.

Esse tipo de problema é ainda agravado nos casos em que são adotados módulos de

sistemas hospitalares de fabricantes distintos, que muitas vezes não utilizam padrões que

possibilitam a integração de seus sistemas. São muito freqüentes os casos em que o

desenvolvimento das soluções é orientado para a solução do problema departamental (a

farmácia, o laboratório, o agendamento, o faturamento), não resultando, ao final, em um

sistema integrado que reflita as atividades e as necessidades da organização como um todo.

Além da fragmentação dos sistemas, especialistas da indústria de Informática e do Setor

Saúde nos EUA comentam que as soluções oferecidas por vendedores de software para

sistemas hospitalares estão defasadas em relação às novas tecnologias em cerca de dez anos

(WILLARD, s.d.). Enquanto isso, observa-se a adoção dessas novas tecnologias de forma

muito mais acelerada em outros setores de produção e de serviços. Tal defasagem também

pode ser observada em parcelas do mercado brasileiro.

Toma-se assim necessário buscar parâmetros e modelos que permitam balizar o sucesso e o

fracasso da Informática em Saúde. O sucesso na implementação da Informática em Saúde

pode ser medido pelo alcance da gerência eficiente de projetos e da satisfação dos

envolvidos (LORENZI e RILEY, 1995, p. 6).

A consecução de objetivos padrão depende de boa gerência de projetos, realizados no

prazo, dentro do orçamento e em cumprimento às especificações técnicas propostas. Tal

eficiência na gerência de projetos também é apontada por ALBERTIN (2001) como

determinante do sucesso de projetos de TI. MATTINGLY (1997, p. 80-102) discute
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diversas técnicas para o planejamento e a gerência de projetos que podem ser de utilidade

para projetos de Informática em Saúde. Já a satisfação dos envolvidos no projeto e dos

usuários finais dos sistemas implica o atendimentodas suas necessidades. APPLEGATE et

alii (1996, p. 68) recomendam a participação dos usuários nas etapas de desenho,

construção, operação e manutenção de sistemas a fim de evitar pontos de atrito com a

equipe de desenvolvimento da TI.

Para garantir o sucesso de um srn, além das questões descritas acima, SLACK (1997, p.

87) recomenda alguns princípios técnicos que devem ser adotados no nível do

desenvolvimento e da implementação do Sistema de Informação.

• Coleta de dados no ponto de entrada e não em papel, adotando na maior extensão

possível o uso de interfaces para transferência de dados entre equipamentos de

laboratório ou de monitoramento. No caso da necessidade de entrada manual de dados,

a interface do sistema deve ser simplificada, com o uso de leitores decódigo de barra e

telas sensíveis de toque, por exemplo.

• Disponibilização imediata da informação coletada em terminal ou capturada através de

interfaces com equipamentos de diagnóstico ou de laboratório, evitando a necessidade

de processamento de relatórios.

• Tempo de resposta rápido, pois a informação consultada no sistema pode ser vital e o

tempo dos médicos e enfermeiras que solicitama informação é precioso.

• Confiabilidade dos equipamentos e do software, de forma a evitar defeitos, interrupções

ou perda de dados, que podem gerar a insatisfação dos usuários ou, no caso da falta da

informação, resultados indesejados para os pacientes.

• Confidencialidade dos dados, promovendo o acesso às informações do sistema com

base em múltiplos níveis de autorização.

• Facilidade de uso do software, por meio da adoção de interfaces gráficas e intuitivas,

minimizando a necessidade do uso de um manual de operações.
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• Adoção de registro único para o paciente, integrando todas as suas informações

disponíveis através de uma única interface.

o fracasso, por sua vez, pode ser em geral classificado de acordo com três grandes

categorias: técnicas, gerência de projeto e questões organizacionais (LORENZI e RILEY,

1995, p. 6).

• Questões técnicas estão relacionadas com pioneirismo ou obsolescência. Investir no

"estado da arte" e em tecnologias emergentes implica o risco de adotar tecnologias

instáveis ou imaturas. Adiar esses investimentos, aguardando demais pelo

amadurecimento das tecnologias, pode incorrer em um atraso dificil de ser recuperado.

A questão principal no caso é equilibrar o mix de tecnologias entre aquelas já

consolidadas e aquelas de ponta. LAUDON e LAUDON(1995, p. 105-215) discutem as

fundações técnicas da TI, indicando algumas das tecnologias envolvidas.

• Questões de gerência de projeto estão relacionadas com as especificações e resultados

esperados, os prazos e datas para completar as tarefas necessárias e o cumprimento dos

orçamentos financeiros e de recursos humanos e fisicos projetados.

• Questões organizacionais estão relacionadas com pressões internas e externas. Os

impactos e opções gerenciais da implementação de sistemas trazem mudanças para a

organização e para as pessoas envolvidas. Os administradores da organização e gerentes

do processo da Informática devem estar preparados para enfrentar resistências e

negociar conflitos. MEIRELLES (1994, p. 489) reforça que a resistência dos usuários,

dentre outras, é uma questão importante, pois "mudanças provocam uma resistência

política ao sistema", reconhecendo que "a antecipação, a negociação da mudança e a

administração das implicações políticas dos sistema" são fundamentais.

Sistemas de Informação eficientes são uma forma de garantir o sucesso clínico e de

negócios das organizações de saúde em um ambiente em mudança. O sucesso da

reengenharia de organizações de saúde está ligado a alguns fatores comuns encontrados em

processos semelhantes de reengenharia em outros setores. De fato, a Informática vai além
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da automação: enquanto automatizá! é aplicar a tecnologia para auto-ação, auto-regulação e

auto-correção, informatizar agrega valor ao processo de trabalho (ZUBOFF, 1995, p. 4-16).

A tecnologia inteligente da Informática é caracterizada pela interação dinâmica da

tecnologia e seus usuários com vistas à produção de novas informações, que podem ser

usadas para o aprendizado de novos e complexos processos. A Informática aplica

tecnologia, que transforma objetos, eventos e processos em dados, para, posteriormente,

apresentar esses dados, quando se transformam em informação, a ser usada e interpretada

pelos usuários.

DAWSON e SHEATS (1998, p. 48- 49) indicam, em concordância com BALL (1990),

LORENZI e RILEY (1995, p. 6) e APPLEGATE et alii (1996, p. 68), que alguns fatores

são fundamentais para o sucesso dos SIH e para a adoção eficiente da TI. Em primeiro

lugar, o apoio e a liderança da alta direção através da visão e comprometimento de alocação

de recursos humanos, financeiros, tecnológicos e tempo. Em segundo lugar, o

gerenciamento eficaz de projetos, através de técnicas estruturadas e reconhecidas de

acompanhamento de projetos. E em terceiro lugar, a participação, desde o início do

processo, de todas as partes envolvidas, através da comunicação clara de objetivos.

2.11 Tecnologia da Informação em Saúde

Apesar das dificuldades e das características peculiares do Setor Saúde, que tendem a

dificultar a adoção bem sucedida da Tecnologia da Informação (TI), há diversos casos bem

sucedidos documentados para esse setor, indicando linhas gerais que podem contribuir para

o sucesso. Alguns desses casos, das tecnologias envolvidas, das estratégias organizacionais

e de suas recomendações são descritos a seguir.

Bancos de dados eletrônicos são fundamentais para o armazenamento de grandes volumes

de informações. SMITH e NELSON (1999, p. 31) propõem o enfoque de Data Warehouse

e de Clinicai Repository of Data como solução para a disponibilidade de informação para

apoio à decisão. Tomando a informação disponível no local e no momento desejado, de

forma consolidada e personalizada, e em formatos facilmente inteligíveis, adaptados às
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necessidades dos profissionais da área médica, os bancos de dados eletrônicos podem

representar grande desenvolvimentô organizacional no Setor.Saúde.

Uma infra-estrutura adequada é fundamental para a implementação de redes de

computadores. DIMMOND, BURGESS e MARRA (1999, p. 14) propõem o desenho de

LAN (Local Area Networks) e WAN (Wide Area Networks), sempre partindo do

entendimento das necessidades dos usuários. Em outras palavras, a estratégia

organizacional para o futuro deve ser capaz de proporcionar a visão de aplicações e

sistemas de informação que, por sua vez depende de uma infra-estrutura adequada. A

recomendação geral desses autores para o ambiente de LAN é, em resumo, garantir

qualidade, largura de banda e gerenciamento. No ambiente da WAN, a recomendação geral

é garantir conexão com a Internet de forma a possibilitar entrega de serviços e o contato

com os clientes, pacientes e médicos via Internet, além de possibilitar serviços multimídia.

Prontuários eletrônicos de pacientes já são uma realida:de em muitas instituições de saúde.

TANG e HAMMOND (1997, p. 6) indicam que o seu desenvolvimento geralmente tem

como ponto de partida os dados e como ponto de chegada a interação dos clínicos com o

sistema. O prontuário eletrônico eficiente deve, portanto, transformar dados em informação

efetivamente utilizada. Os autores descrevem cinco dos principais atributos do prontuário

eletrônico.

• Visão integrada dos dados do paciente - o prontuário eletrônico deve possibilitar o

acesso a todos os dados do paciente, independentemente de onde o dado foi adquirido.

• Acesso a bases de conhecimento - o acesso ao prontuário eletrônico deve incluir

também o acesso às informações externas, de bases de dados de referência médica; que

possam ser usadas em beneficio do atendimento.

• Entrada de dados em todos os pontos de atendimento - este atributo deve, segundo

indicam alguns estudos, influenciar, junto aos médicos, os pedidos de medicamentos e

procedimentos, com o objetivo de melhorar os resultados do paciente, (MCDONALD

(1976, 1984; citado por TANG e HAMMOND, 1997, p. 7). Proporciona assim o
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compartilhamento de diagnóstíéos e procedimentos usados pelos profissionais de saúde.

Tal possibilidade reflete de forma significativa no custo e na qualidade do atendimento.

• Comunicação integrada - o prontuário eletrônico deve estar pronto a lidar com

atendimentos e procedimentos realizados em diferentes locais, inclusive o atendimento

domiciliar, através de uma infra-estrutura de comunicações que permita o

compartilhamento desse prontuário.

• Suporte à decisão clínica - os sistemas de prontuário eletrônico básicos já oferecem

soluções para interações medicamentosas e alertas para resultados anormais em testes

de laboratório. Mas poucos sistemas possibilitam o apoio à decisão clínica com alto

grau de conhecimento embutido e elaboração de opiniões e recomendações de melhores

práticas e de casos similares.

COIERA (1997, p. 57-73) discute o registro médico eletrônico e suas características,

ilustrando a sua complexidade com a figura a seguir:
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Figura 14 - O prontuário do paciente e seus componentes
FONTE: COIERA, 1997, p.59.

Os sistemas de prescrição computadorizada baseada em regras e em evidências já provaram

seu valor na prática médica, contribuindo para a segurança e resultados positivos nos casos

em que tal prática foi adotada. NIGHTINGALE et alii (2000) confirmam em seus estudos

que as prescrições computadorizadas são mais completas, legíveis e claras e que os erros de

transcrição foram eliminados. Tais sistemas dão apoio à decisão no momento da prescrição

e, segundo o mesmo estudo, têm boa aceitação por parte de médicos.. enfermeiras e

farmacêuticos.

Ao estudar Sistema de Apoio à Decisão (SAD) na área clínica, BRAILER (1996) identifica

que esse sistema é ferramenta importante para detectar problemas, com implicações

positivas em aspectos clínicos e econômicos do atendimento ao paciente, ao permitir



74

identificar causas prováveis para as doenças, possibilitando monitorar testes, prescrições,

terapias e intervenções de uma forma mais eficiente.

GANSLANDT (2000) aponta inúmeras vantagens da adoção da Informática médica,

indicando em seus estudos que o registro de procedimentos médicos em sistemas de

computador se provou vantajoso nos processos clínicos, ao permitir maior velocidade de

acesso à informação, observando a padronização da entrada de dados, com checagens de

validação.

No entanto, uma questão que ainda precisa ser melhor resolvida nos sistemas de informação

para a saúde é da identificação do paciente. Diversas opções para melhor identificar

pacientes são apresentadas por GABLER (1996), que argumenta que o 'ca1canhar-de-

aquiles' dos sistemas de informação computadorizados de saúde é realmente a identificação

do paciente, indicando que de 5% a 10% dos bancos de dados de pacientes possuem

entradas duplicadas. O ideal é que o identificador único acompanhe o paciente em todo e

qualquer atendimento, dando acesso ao seu prontuário eletrônico onde quer que esteja

armazenado.

Aspectos organizacionais de comprometimento e aculturação são fundamentais na

convergência do uso de indicadores de qualidade em saúde e de sistemas de informação

hospitalares (RATH et alii, 1999). A base de um projeto para gerenciamento de qualidade

por meio de indicadores deve ser a pré-definição dos indicadores propriamente ditos, que

vão servir como referência para os sistemas de informação hospitalares. No entanto, a

maioria das atividades de gerenciamento de qualidade em hospitais está restrita a uma

especialidade médica ou doença em particular. A atividade de coleta de informações para

qualidade muitas vezes dá-se em paralelo com outros procedimentos e documentação da

prática clínica.

ÉVRETVEIT (2000) ressalta que há mais para melhorar além da qualidade e dos custos em

saúde, na Europa, apresentando diversas razões para a adoção de programas de TQM (Total

Quality Management), dentre elas a insatisfação cada vez maior dos pacientes com o tempo

de espera e com a forma como são tratados. O autor aponta que 7% dos pacientes recebem
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medicação errada, 45% deles são vítimas de algum tipo de erro médico e que, de todos os

erros em anestesia, 8% são devidos à falha humana e 92% a falhas de sistemas. Tais

observações indicam espaço para melhoria através de programas de qualidade e sistemas de

informação eficientes.

Um fator fundamental para o sucesso de sistemas de apoio à decisão médica é a interação

entre os desenvolvedores e os usuários desses sistemas, por meio de um diálogo que leve à

clara descrição dos problemas e respostas por parte dos especialistas no conhecimento

médico. Esse diálogo deve possibilitar a compreensão e a implementação correta dos

sistemas pelos desenvolvedores. A questão técnica já conta com a disponibilidade de

diversas ferramentas de software adequadas ao desenvolvimento e implementação de

sistemas. No entanto, as interações pessoais tomam cerca de 40% do tempo de

desenvolvimento dos sistemas de apoio à decisão (VON EIFF e ZIEGENBEIN, 1999),

requerendo novos métodos para capturar a riqueza potencial da interação humana, de forma

a garantir a aceitação e minimizar a necessidade de correções futuras dos sistemas

implantados.

Uma forma de garantir o sucesso na adoção e gerenciamento de TI em hospitais é, de fato, a

criação de comitês multidisciplinares (SHABOT, 1999). Esses comitês devem ser

compostos de profissionais médicos, da administração hospitalar e do departamento de

Informática. O autor recomenda a adoção de documentos técnicos definindo a arquitetura

da tecnologia, sendo desenvolvidos e aprovados pelos comitês. Ao serem concluídos, esses

documentos servem assim como modelo de referência para a compra ou desenvolvimento

dos módulos do Sistema de Informação Hospitalar (SIH).

Os comitês multidisciplinares são propostos também por BEIRD (2000), em seus estudos

sobre desenho e operação de PACS (Picture Archiving and Communication System) em um

hospital. Tais sistemas requerem muita atenção das equipes de TI, dada a alta demanda por

infra-estrutura e largura de banda, como forma de garantir que o pré-requisito de

informação correta no momento desejado seja atendido. A audiência do sistema de PACS é

diversa, composta por radiologistas, administradores hospitalares, médicos e a equipe de

TI/SI. O comitê multidisciplinar deve levar em consideração cada elemento da audiência,
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seus aspectos e os impactos da tecnologia em seus processos. Cada membro deve delinear

suas necessidades muito claramente antes de partir em busca da melhor solução no

mercado. O sistema de PACS deve levar em consideração o Sistema Hospitalar Integrado,

pois não deve resultar em mais uma ilha de automação.

O enfoque multidisciplinar também é discutido por WEST (1999) dentro do conceito de

IAIMS (lntegrated Advanced lnformation Management Systems) adotado na National

Library 01Medicine (NLM). O autor ressalta que o conceito evoluiu da ênfase na tecnologia

para a ênfase na organização, resultando assim em uma integração mais efetiva da

Informática Médica com a estratégia organizacional. .A Informática assume um papel

importante nas organizações de saúde, nas atividades de assistência ao paciente, no ensino e

na pesquisa. IAIMS é um conceito que deve ser compreendido e trabalhado por

profissionais da área médica, da área de Informática e da biblioteca, cada um contribuindo

com seu conhecimento para tomar viável a integração da TI em hospitais e centros

acadêmicos.

A Troca Eletrônica de Dados (TED) tende a se consolidar cada vez mais como a forma de

comunicação padrão entre as organizações que estão adotando o comércio eletrônico,

conforme indica DOUKIDIS (1996), que recomenda ainda uma arquitetura de referência

para TED em saúde.

FEASTER et alii (1996), HOGARTH e SABBATINI (1998) e SABATTINI (1999)

indicam algumas tendências para SI e TI em saúde, aqui agregadas de forma resumida.

Algumas das tendências para o século XXI na área de Informática Médica, segundo esses

autores, são descritas a seguir.

• O crescimento da adoção do registro médico eletrônico, movido por exigências legais,

econômicas e de qualidade, com a adoção de padrões WEB e multimídia.

• A facilitação dos processos de pesquisa clínica, tais como a medicina baseada em

evidências, dada a capacidade de usar o poder computacional para análises mais

complexas sobre bases de dados de registro médico eletrônico.
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• A adoção de prontuários médicos de bolso, ou cartões de saúde, através de smart cards

ou outros tipos de cartão pessoal. Esse assunto tem sido discutido dentro da proposta do

cartão nacional de saúde (LEÃO, 1997; MOURA, 1997; CARVALHO, 1998;

STAMMER 2001).

• A adoção de linguagens comuns, tais como a CID (Classificação Internacional de

Doenças), a tabela de codificação dos procedimentos médicos da AMB (Associação

Médica do Brasil), a UMLS (Unified MedicaI Language System) e o SNOMED

(Standard Nomenclature of Medicine). Além desses padrões, o HL-7 (Health LeveI

Seven), aderente à sétima camada da arquitetura OSI (Open Standards Interface) tende a

ser uma linguagem comum para comunicação entre sistemas de saúde de diferentes

fabricantes.

• A adoção de radiografias digitais nas redes de computadores, os PACS (Picture

Archival Computer Systems), com possibilidade de integração com browsers via

Internet, com a adoção do padrão DICOM (Digital and Communications in Medicine),

amplamente utilizado para a indexação de imagens e de informações de texto descritivo,

como nome, número de registro do paciente, laudo radiológico etc.

• A adoção da Medicina Virtual ou Telemedicina, com tecnologias de telepresença,

possibilitando interação entre o médico e o paciente e/ou equipamentos de

monitoramento de forma remota. Esse assunto é discutido com maiores detalhes em

OTA (1995) ou MARTÍNEZ (2001).

• Crescimento das comunidades virtuais e sites de apoio ao paciente e ao médico,

exemplificados por HOGARTH e SABBATINI (1998) que citam a existência de um

banco mundial com mais de dois milhões de doadores de medula óssea de vários países

cadastrados, para fins de transplante, que pode ser consultado através da Internet. Os

autores citam também a MEDLINE, base de dados bibliográficos elaborada e mantida

pela NLM (National Library of Medicine) dos EUA, disponível para consulta gratuita

pela Internet, contendo nove milhões de referências bibliográficas.
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• A migração dos sistemas centralizados em equipamentos de grande porte, mainframes,

para sistemas distribuídos em rede, com uso de padrões abertos como TCP-IP, HTTP,

FTP, Intranets, dentre outros.

• O desenvolvimento da chamada estação de trabalho médica, equivalente ao já popular

Ponto de Venda (PDV) do comércio, voltado, no caso da saúde, para o Ponto de

Assistência (PDA), distribuído de forma onipresente em qualquer local onde seja

necessário registrar um evento ou consultar uma informação.

A Informática Médica no Brasil tem avançado de forma notável, conforme ressalta

SABATTINI (1998), relatando experiências pioneiras na década de 70 e crescimento

substancial nas décadas de 80 e 90 por meio da criação de sociedades de Informática em

Saúde, da publicação de revistas e da incorporação dessa disciplina em diversos cursos

superiores de graduação e pós-graduação.

CAMAROTTA (1998) lembra que modernas metodologias de desenvolvimento de sistemas

têm sido aplicadas no Brasil, tais comoa 00 (Orientação a Objetos) que, levando em conta

microbases de dados de enfoque tridimensional para planejamento, estrutura de saúde e

sistemas de informação, obteve bons resultados no desenvolvimento eficiente de sistemas

para o Hospital Universitário de Brasília.

Um número significativo de aplicações hospitalares vêm merecendo destaque no Brasil. O

Hospital Sírio Libanês de São Paulo, de reconhecida excelência em diversas áreas, mereceu

a classificação de "maior inovador do segmento de serviços" na pesquisa anual das "100

Mais Inovadoras em TI" do ano de 2001 conduzida pela revista Information Week do Brasil

(SANTOS, 2001). Foi relevante na premiação o foco no cliente adotado na automação do

laboratório de análises clínicas, que reduziu a possibilidade de erro humano a praticamente

zero. O sistema disponibiliza também os resultados via WEB, para comodidade de

pacientes e médicos.

Ainda no Setor Saúde, SANTOS (2001) destaca o Laboratório Fleury de São Paulo, pelo

sucesso na adoção de tecnologias WEB, conseguindo entregar de forma rápida e segura

resultados pela Internet aos seus clientes por um custo unitário de entrega dez vezes menor
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que o custo de retirada tradicional em papel, sem falar na comodidade e satisfação para os

clientes. O Laboratório Fleury de São Paulo se comunica com praticamente todas as

empresas pagadoras e empresas do segmento de planos de saúde por meio eletrônico,

adotando a TED (Troca Eletrônica de Dados) com seus parceiros de negócios desde 1997.

o Hospital Albert Einstein de São Paulo, também de reconhecida excelência, mereceu

destaque na área de TI pela premiação do "Melhor Uso de Tecnologia" conduzido

anualmente pela revista Infonnation Week do Brasil (PRÊMIO, 2001). Destacou-separa

esta premiação a solução criativa na adoção de uma tecnologia sem fio baseada em PDA

(Personal Digital Assistants), digna de destaque em nível mundial pelo padrão tecnológico

e pelo sucesso na integração com a rede existente. Não sem as dificuldades esperadas,

conforme relata o artigo, tais como resistência dos usuários, grande necessidade de

confidencialidade das informações, necessidade de adaptação de software, dentre outras.

o Hospital Santa Paula de São Paulo adota atualmente um sistema de comércio eletrônico

de compras de materiais de uso hospitalar através da Internet. O objetivo é reduzir os custos

das compras de materiais, através da simplificação do processo e da possibilidade de

negociar preC;osmelhores através decompra direta e cotações mais amplas (PERIN, 2000).

No entanto, apesar de diversos casos de sucesso, segundo MARIN (1998), a maioria dos

Sistemas de Informação Hospitalares (SIH) brasileiros não atende; por exemplo, à natureza

da atividade da enfermagem, requerendo ainda muita pesquisa e investimentos para

possibilitar SIH efetivamente integrados.

Diversos hospitais e organizações de saúde já usam a Internet para entregar serviços,

estabelecer ligações com parceiros de negócios e disponibilizar informações sobre suas

atividades para pacientes e para a comunidade. MALEC (1997) indica algumas das

principais possibilidades que se abrem com o uso de Internet na área da saúde, descritas a

seguir.

• A melhoria dos processos de negócios e serviços, por meio de serviços aos pacientes,

busca de informação médica, recrutamento e seleção.
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• O estabelecimento de relações com organizações externas, por meio de serviços de

compras de materiais e medicamentos e serviços de aprovação de. procedimentos e

reembolso com seguradoras.

• O aumento de participação de mercado e estabilidade, por meio das funções de

propaganda e marketing institucional e do provimento de informações sobre serviços,

instalações, beneficios e vantagens.
';-' .. ,::;;
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• A disponibilização de serviços públicos orientados à comunidade, por meio do

compartilhamento de informações para promoção da saúde, sobre hábitos e estilos de

vida saudáveis, bem-estar, além de informações sobre doenças específicas.

O acesso a informações via Internet é uma realidade que se faz notável em vários setores.

Não poderia ser diferente no Setor Saúde. Ao analisar o desenvolvimento de um VEMR

(Virtual Electronic Medicai Record), desenvolvido para acesso a partir de um WEB

browser qualquer, KAZMER (1999) aponta inúmeras vantagens da disponibilização de

informações via WEB e recomenda a adoção de tecnologias baseadas na WEB para a

obtenção de vantagem estratégica. O objetivo do VEMR é substituir, em muitas situações, a

necessidade do uso de papel, proporcionando a visão do registro do paciente através da

Intranet e da Internet de forma segura. A principal funcionalidade do VEMR pode ser

resumida como a possibilidade de coletar, organizar e coordenar informações díspares de

diversos sistemas de informação (agendamento, laboratórios, farmácia, faturamento etc.),

para então criar um registro 'virtual' disponibilizado pelaWEB.

NISHIBORl (1999) concorda com o papel fundamental da Internet apresentando inúmeras

oportunidades para o Setor Saúde, exemplificando dentre elas a entrega de informações aos

clientes, médicos e pacientes, através de home pages institucionais e de e-mail, a

possibilidade de consulta on-line e a adoção de sistemas de controle de qualidade e

benchmarking comparativo, dada a possibilidade de acesso a informações de outras

instituições na própria Internet.

A relevância crescente da Internet em saúde tem levado algumas empresas fornecedoras de

acesso banda larga a adotarem no Brasil o público médico como alvo para seus canais de
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acesso de alta velocidade (MÉDICOS, 2000). Alguns provedores oferecem acesso gratuito

aos médicos de maior relacionamento com laboratórios e hospitais. Outros já falam em

planos para oferecer serviços de áudio e vídeo especiais para possibilitar assessoria

diagnóstica à distância entre médicos e pacientes.

Ainda assim, embora as oportunidades sejam enormes para o uso da Internet e do comércio

eletrônico no Setor Saúde, convém adotar. uma postura precavida para. não criar

expectativas por demais exageradas, pois:

"Managers should be cautiously optimistic about healthcare e-commerce.

They. should recognize that positioning the supply chain for e-commerce is a

long-term, industrywide transformation initiative that may potentially

enablethe healthcare industry to implement new services faster, leverage its

investments in health information networks, and reduce the cost of patient

care. " (AGGARWAL e TRAVERS,2000)

Os temas estudados neste capítulo, referentes ao Setor Saúde, às estratégias de TI e SI em

geral, à TI e SI aplicadas ao Setor Saúde em particular, e aos indicadores de saúde trazem à

tona uma série de questões que merecem um estudo mais aprofundado. Para esse

aprofundamento são identificados a seguir novos temas, relativos agora à metodologia

adotada nesta tese, para, por fim, com a apresentação dos resultados, oferecer o perfil e o

cenário de uma organização de saúde a partir da ótica dos Fatores Críticos de Sucesso

(FCS).

\' ..
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3. METODOLOGIA

3.1 Uma Avaliação Qualitativa

Sistemas de Informação em Saúde e indicadores para a saúde são os mais diversos e podem

ser classificados segundo uma enorme variedade de critérios, conforme observado na

revisão teórica. Para a pesquisa, partiu-se da idéia de que pesquisar a fundo uma

organização de saúde através da ótica dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) permitiria

compreender quais são as motivações individuais e organizacionais dos profissionais de

nível executivo desse tipo de organização. Dentro desse pressuposto, podem ser

identificadas as questões mais relevantes nos níveis individual e organizacional.

Para melhor estudar os requisitos de informação do InCor, optou-se pelo enfoque de FeS.

Para tanto, foi adotada uma "mentalidade de avaliação", conforme proposto por

FRIEDMAN e WYATT (1998, p. 11). Tal mentalidade incluiu a consciência de que todo

estudo possui restrições. Este estudo deparou-se com questões subjetivas, tais como a

confrontação entre as opiniões reservadas dos entrevistados com opiniões tomadas públicas

e a sua prática.

Convém observar que o simples fato de se estar conduzindo o estudo pode ter produzido

algumas mudanças no ambiente estudado, dado importante para a contextualizaçãoda

pesquisa. Não se pretende aqui supor que tais mudanças ocorreram de fato no decorrer da

pesquisa, nem tampouco ignorar esses. efeitos. Afinal, a pesquisa não foi um processo

simples. Cada entrevistado teve, por exemplo, a oportunidade de refletir sobre os seus FCS
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e com isso adotar mudanças na sua prática. A diretoria do InCor recebeu relatórios e teve

reuniões para discussão dos resultados parciais, o que pode ter acrescentado informações

sobre as áreas que mudaram os rumos da organização. Pois conforme indicam FRIEDMAN

e WYATT (1998, p. 208), uma das principais vantagens dos estudos qualitativos é a sua

capacidade de prover um conhecimento mais aprofundado, através da reflexão por parte dos

participantes do processo, em especial dos entrevistados, acerca do seu próprio trabalho e

da análise compartilhada das possibilidades para caminhos futuros.

As questões principais deste trabalho, ao enfocar os FCS e buscar a sua ligação com o

desenho de sistemas de informação e coma estratégia organizacional, envolveram o estudo

da dinâmica do processo decisório e estratégico das funções clínicas e administrativas do

InCor. Como essas questões não poderiam ser facilmente categorizadas em entidades

discretas, conforme seria esperado em estudos quantitativos, o enfoque qualitativo foi o

mais adequado naquele momento, através do desenvolvimento do estudo de caso. O

aprofundamento deste estudo, resultado das entrevistas, reflexões, discussões com

especialistas, apresentação dos resultados parciais e apoio explícito da alta direção do

InCor, resultou no conjunto de observações desenvolvidas na tese.

3.2 Um Processo de Construção

o estudo de caso no InCor foi sendo construído e aprofundado dinamicamente durante o

andamento do processo de avaliação dos FCS.FRIEDMAN e WYATT (1998, p. 21,207)

definem os componentes da "mentalidade de avaliação" com características que foram

observadas atentamente na condução deste estudo.

• Adequação do estudo ao problema - O trabalho das entrevistas foi um processo de

avaliação e pesquisa que derivou de necessidades reais e práticas dos executivos

entrevistados, orientados por questionamentos acadêmicos. O enfoque da utilidade

prática do trabalho foi fundamental para a aceitação e o apoio ao estudo por parte da

organização estudada. Ainda assim, o estudo se envolveu de rigor e questionamentos

teóricos tanto em sua fase de preparação quanto na fase que se seguiu às entrevistas.
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• Coleta de dados relevantes - Para este trabalho de pesquisa não se partiu de um

modelo referencial estreito para as questões discutidas. As entrevistas foram

conduzidas de forma aberta, não seguindo um questionário, mas apenas um roteiro,

pautado pelos FCS dos executivos, tal· como costuma acontecer em outros estudos

qualitativos em que se visa mais ao aprofundamento e reflexão que à quantidade de

informações.

• Adequação ao contexto - Levou-se em conta a "ecologia" do estudo, ou seja, os

recursos informacionais da organização, seus usuários, os tomadores de decisão,que

por sua vez estão envolvidos em um contexto organizacional, social e cultural. A

compreensão e descrição desse contexto foram fundamentais para a condução do

trabalho.

• Dinamismo do trabalho - Novas questões importantes foram sendo levantadas

durante toda a condução da pesquisa. O desenho inicial do trabalho foi apenas o ponto

de partida. Como em muitos casos de avaliação qualitativa, as questões não costumam

ser conhecidas previamente e com precisão. Assim, foram sendo construídas e

compreendidas mais profundamente ao final de cada etapa do processo das entrevistas

e das posteriores reflexões e discussões com a alta direção do InCor sobre os resultados

preliminares. O processo de avaliação desenvolvido neste trabalho foi evoluindo,

portanto, à medida que novas questões foram sendo identificadas.

3.3 Um Estudo Qualitativo "Subjetivista"

Dentro da proposta de estudo qualitativo aqui desenvolvida, convém observar algumas

definições fundamentais para estudos subjetivistas e objetivistas, conforme a terminologia

adotada por FRIEDMAN e WYATT (1998, p. 24). Segundo essa terminologia, o termo

subjetivista refere-se a estudos que levam em conta a subjetividade, enquanto o termo

objetivista refere-se a estudos que procuram preservar, acima de tudo, a objetividade. São

relevantes assim, tanto os estudos qualitativos, mais subjetivistas, quanto os quantitativos,

mais objetivistas. Evita-se aqui, portanto, adotar os termos "subjetivos" ou "objetivos",



85

dada a conotação errônea que podem carregar, favorecendo a precisão do segundo tipo,

contra a dispersão intelectual do primeiro. De fato, tanto os estudos objetivistas quanto os

estudos subjetivistas têm suas aplicações e seu valor.

A validade, o rigor e o valor dos estudos subjetivistas, quando bem conduzidos, são

amplamente reconhecidos (FRIEDMAN e WYATT, 1998, p. 205). O conhecimento

alcançado através desses estudos é tão valioso quanto aquele derivado de estudos

objetivistas. De fato, os estudos subjetivistas podem ser tão "objetivos" quanto qualquer

outro. Os estudos subjetivistas trazem até mesmo vantagens, como por exemplo a facilidade

de leitura da narrativa e interpretação dos resultados. Os resultados do presente estudo no

InCor estão apresentados em formato de relatório narrativo, acompanhado de .algumas

tabelas ilustrativas, não requerendo, portanto, conhecimentos técnicos de métodos

quantitativos ou estatísticos para sua interpretação. Este estudo pretende descrever de forma

reflexiva uma situação, contribuindo para um aprofundamento do conhecimento, já que

"Subjectivist studies do not seek to prove ordemonstrate. They strive for [. ..] 'thick

description' [ ..] leading to deeper understanding of the phenomenon under study. They

offer an argument; they seek to persuade rather than demonstrate." (FRIEDMAN e

WYATT, 1998, p. 211).

HOUSE (1980), citado por FRIEDMAN e WYATT (1998, p. 26), classifica métodos e

enfoques de avaliação em oito categorias, das quais a metade pode ser classificada como

objetivista, enquanto a outra metade como subjetivista. São objetivistas os estudos

comparativos, os de enfoque objetivo, os facilitadores de decisão e aqueles livres de metas.

São subjetivistas os estudos quase-legais, as críticas de arte, os painéis de especialistas e,

por fim, os esclarecedores/iluminadores.

Com base no modelo descrito, o estudo realizado no InCor, através da metodologia FCS, é

essencialmente um estudo subjetivista esclarecedor/iluminador, de natureza qualitativa,

pois a categoria de estudos esclarecedores/iluminadores representa os pontos .de vista

daqueles usuários dos recursos, no nosso caso, recursos informacionais. O objetivo foi a

compreensão e não o julgamento de uma situação.
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Foi característica fundamental desta pesquisa a necessidade de imersão da investigação no

ambiente estudado e o fato de os desenhos não serem rigidamente predeterminados, mas

desenvolvidos dinamicamente na medida em que se acumulava experiência. Assim, o

estudo foi construído com um conjunto mínimo de questões balizadoras, aprofundadas

durante o processo.

Convém observar que, ainda que seja um estudo subjetivista, a metodologia FCS conta com

um componente quantitativo no que se refere à categorização dos fatores para cada

indivíduo, sua priorização segundo uma ordem de classificação e posteriormente o

cruzamento comparativo desses fatores dentre os diversos entrevistados para identificar

aqueles FCS comuns à organização. Essa avaliação objetivista, segundo a metodologia

proposta, não seguiu os rigores de métodos estatísticos, mas foi muito mais resultado da

interpretação concordada entre o investigador e os entrevistados.

o estudo no mCor, como processo de trabalho de um estudo subjetivista, é de desenho

emergente e exploratório e não foi conduzido por hipóteses predefinidas ou planos exatos a

serem seguidos, tal como seria se fosse um estudo objetivista quantitativo, de acordo com

FRIEDMAN e WYATT (1998, p. 210). Este estudo iniciou-se com questões orientadoras,

que estimularam os estágios iniciais da pesquisa. A investigação foi incremental, sempre

aberta a complementos quando novas questões surgiam.

A finalização do projeto derivou do reconhecimento de que apenas pequenos beneficios

adicionais poderiam ser alcançados, e somente com grande custo de esforço e tempo,

segundo recomendado por KAPLAN e MAXWELL (1997, p. 47). Este estudo foi indutivo

nos seus procedimentos, uma vez que não se conhecia a priori o bastante sobre as
)

perspectivas e situações dos participantes no ambiente estudado, e não se podia, portanto,

formular hipóteses a serem testadas. O estudo de caso foi então sendo desenvolvido e

testado durante o processo de coleta e análise de dados.

Posteriormente, reflexões feitas à luz de revisão bibliográfica e discussões com especialistas

contribuíram para melhor documentar o caso. YIN (1998, p. 25) aponta que o estudo de

caso deve ser similar a outros previamente estudados, portanto passível de ser amparado por
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literatura anterior. Portanto, adotou-se a revisão da metodologia FCS e de casos de sua.

adoção, além da revisão do Setor Saúde e do tema Informática em Saúde, como forma de

contextualizar a organização estudada e as características do setor em que se insere.

3.4 Um Guia para a Pesquisa

Pesquisas qualitativas são usadas tipicamente na compreensão e na percepção de um

problema dentro de um contexto. Para KAPLAN e MAXWELL (1997, p. 51) as questões

principais. dos estudos qualitativos são, em geral, "O quê?", "Como?" e "Por quê?". Uma

pergunta fundamental é "O que se passa por aqui?". No caso específico, a questão

fundamental foi: "Quais são os FCS por aqui?". Essa questão foi progressivamente

estreitada, focalizada e detalhada durante o processo das múltiplas entrevistas com os

executivos do InCor. Para responder a essas questões, tomou-se necessário compreender a

maneira como os executivos conduzem suas atividades, qual a sua missão pessoal e seu

papel na organização, de forma a construir, conceituar e contextualizar as situações em

efeito na organização.

Alguns passos foram seguidos para a condução desta pesquisa de forma a facilitar o alcance

dos resultados esperados, em concordância com o proposto por KAPLAN e MAXWELL

(1997, p. 53), iniciando com a abertura de uma entrada para o ambiente estudado, seguido

pelo desenho da pesquisa, pela coleta, análise e apresentação dos dados e, por fim, pela

validação da pesquisa.

• Abertura de uma entrada para o ambiente estudado - O processo de avaliação

iniciou-se com a obtenção de acesso e permissão do InCor para conduzir o trabalho. O ."

apoio da Direção Executiva, através do agendamento das entrevistas e da distribuição ~l
de material impresso' preparatório para as entrevistas, sempre com a maior boa vontade

e compreensão, foi fundamental.

I
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• Desenho da pesquisa- O método adotado para esta pesquisa teve flexibilidade bastante

para seguir um fluxo interativo de construção e refino, à medida que os dados foram

coletados, analisados e continuamente revistos.

• Coleta de dados - A avaliação qualitativa implicou imersão direta e envolvimento com

o ambiente estudado, configurando a pesquisa de campo, realizada através de freqüentes

e constantes visitas durante o estudo. Assim, o pesquisador tomou-se o instrumento

para a coleta e análise de dados e todas as impressões e observações transformaram-se

em dados relevantes para a pesquisa. As principais fontes de dados para a pesquisa

foram a observação, as entrevistas e a análise de documentos e textos. A maior ênfase

foi dada às entrevistas, embora a observação do InCor em visitas acompanhadas e a

análise de documentos e textos fornecidos pela instituição. tenham ajudado bastante na

compreensão do contexto.

• Análise dos dados - O objetivo principal da análise qualitativa dos dados foi a

compreensão do InCor através da busca por coerência e ordem, de forma sintética. A

análise dos dados foi uma atividade contínua, realizada e compilada a cada entrevista, a

cada visita, a cada observação, a cada leitura relacionada com o objeto de trabalho.

• Apresentação dos dados - Os resultados do estudo foram resumidos em sua grande

maioria em relatórios escritos com algumas tabelas de consolidação. Portanto, os dados

estão pouco habilitados a análises eletrônicas de manipulação, análise e redução, como

seria verificado em métodos quantitativos. Foram quatro as técnicas básicas usadas para

a apresentação dos resultados das análises dos dados neste estudo: a primeira, a

codificação, através da categorização dos FCS; a segunda, os memorandos analíticos,

através da descrição desses FCS, a terceira, as tabelas e modelos, através do

agrupamento dos FCS para a instituição e a quarta, a análise narrativa e contextual,

através da descrição das áreas pesquisadas no InCor. Essas técnicas tiveram como

objetivo facilitar a identificação de temas, o desenvolvimento de categorias e a

exploração de similaridades e relacionamentos entre os dados analisados.
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• Validação - Foi importante reconhecer o papel do investigador como instrumento da

pesquisa, pela participação em todas as etapas do projeto. Assim, ao coletar e analisar

dados, foram considerados ruídos, interesses, percepções, conhecimento e habilidades

que tiveram um papel determinante no estudo. Diferentes avaliadores muito

provavelmente teriam enfocado de maneira diferente o mesmo problema. Para

minimizar esses efeitos e garantir a validação dos dados, foram usadas as técnicas de

triangulação, através da obtenção de dados de diversas fontes dentro do lnCor durante o

processo e da revisão de casos na revisão bibliográfica e de feedback, através da

checagem dos resultados parciais, obtida em reuniões regulares com membros do lnCor

durante o processo das entrevistas, e, posteriormente, com outros especialistas na

medida em que o relatório da pesquisa tomava forma.

FRIEDMAN e WYATT (1998, p. 23, 213) indicam uma anatomia para estudos de

avaliação que simplifica bastante a compreensão das etapas e dos passos seguidos. Esse

modelo exemplifica de forma sucinta a seqüência lógica do estudo aqui realizado.

Lôoplnterativo

Imersão e
Coleta de

Dados

Coleta de
Dados

Relatório
PreliminarNeqoclacáo

Reorganização Relatório
Final

Figura 15 - Etapas de um Estudo Subjetivista
FONTE: FRIEDMAN, 1997, p.213.
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3.5 A Metodologia FCS: Fatores Críticos de Sucesso

Foi adotado neste estudo um enfoque que pudesse contribuir para a identificação de

oportunidades para o uso de Sistemas de Informação (SI) e Tecnologia da Informação (TI)

em hospitais. Acredita-se que a metodologia dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS)

apresentou-se como um poderoso instrumento no apoio à análise do caso InCor.

FCS, obviamente como o próprio nome sugere, representam aqueles fatores que são

críticos para o sucesso do indivíduo e de sua organização. A metodologia dos FCS parte do

pressuposto de que, é de crucial importância. para qualquer gerente, determinar suas metas

e verificar o seu alcance, ou não, através de medidas de desempenho. Igualmente valiosa é a

determinação consciente das variáveis estruturais que podem conduzi-lo ao sucesso ou ao

fracasso na persecução dessas metas: estes são os FCS.

ROCKART (1979), ao praticamente criar e introduzir a metodologia dos FCS, aponta o seu

potencial de impacto organizacional definindo: "CriticaI Success Factors thus are, for any

business, the limited number of areas in which results, if they are satisfactory, wi/l ensure

successful competitive performance for the organization." Mais tarde, ROCKART e

BULLEN (1981), ao documentar mais profundamente a metodologia, apontam o potencial

de impacto na função gerencial: "Criticai Success Factors are the few key areas of activity

in which favorable results are absolutely necessary for a particular manager to reach his

goals. "

Daí a relevância do método: os FCS são de tal importância que devem receber constante'

atenção. O registro e comunicação do desempenho em cada uma das áreas críticas

identificadas como FCS devem ser continuamente medidos e seus resultados devem estar

disponíveis de forma imediata e constantemente atualizados para seus responsáveis.

O método FCS é um procedimento adotado para a identificação precisa da informação

necessária para o desenvolvimento das atividades de trabalho de executivos. FCS são

aquelas áreas essenciais nas quais resultados favoráveis são absolutamente necessários para

um executivo alcançar as suas metas. Em outras palavras, FCS são aquelas poucas e
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importantes áreas onde resultados satisfatórios devem ser alcançados, aquelas medidas que

podem garantir alto desempenho do indivíduo e de sua organização.

Devido à importância fundamental dos FCS, os executivos devem ter informações

relevantes e indicadores apropriados para possibilitar identificar quais eventos estão se

desenvolvendo de acordo com seus planos e quais não estão, em cada uma de suas áreas de

responsabilidade.

o objetivo da compreensão dos FCS é tomar explícitos aqueles valores que são

fundamentais para os executivos. Em geral, esses valores limitam-se àqueles poucos fatores

de maior preocupação e dedicação dos executivos. Tal compreensão pode servir de apoio ao

processo de planejamento e comunicação dos executivos e da organização. Pode servir

também como suporte ao desenho e implementação de sistemas de informação que estejam

sintonizados com as reais necessidades das pessoas que vão alimentá-los e usá-los.

A identificação dos FCS no InCor foi feita através de entrevistas com executivos da

organização, preparadas e conduzidas de forma semi-estruturada e com o objetivo de

identificar tais fatores. FCS podem vir a ajudar a identificação e sistematização das

informações necessárias para o alcance do sucesso no trabalho dos profissionais, e, no

presente caso, os profissionais da área de saúde.

Tal enfoque pode se apresentar aqui particularmente útil dada a baixa penetração da TI em

hospitais quando comparada com outras organizações de outros setores, conforme já

mencionado, apontando a necessidade de instrumentos que alavanquem o melhor uso da TI

no setor. Essa sistematização pode, portanto, caracterizar-se como elemento importante

para uma melhor justificativa para a utilização da TI em hospitais e no Setor Saúde, embora

não tenha sido propósito do estudo generalizar nem comprovar tal possibilidade.

Alguns conceitos apresentam-se como básicos para a utilização dos FCS: estratégia,

objetivos, metas, indicadores e problemas (ROCKART e BULLEN, 1981).
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• Estratégia é o composto de missão, objetivos, políticas e recursos definidos de forma a

descrever e determinar como devem ser a organização e o ambiente em que a

organização irá se inserir no futuro.

• Objetivos constituem os vetores da direção para onde a organização tenciona se dirigir

de maneira genérica, sem detalhe de tempo e recurso.

• Metas mostram alvos específicos que devem ser alcançados dentro de um período bem

definido de tempo e com recursos determinados.

• Indicadores são os padrões, medidas e métricas que permitem a mensuração do

desempenho de cada um dos FCS. Podem ser quantitativos ou qualitativos.

• Problemas representam as tarefas específicas que crescem de importância quando o

resultado do desempenho é insatisfatório ou há mudanças negativas no ambiente.

Problemas podem afetar o alcance de metas ou o desempenho de FCS.

FCS têm caráter pessoal, isto é, cada executivo percebe determinados fatores como mais

críticos que outros. Diversas variáveis individuais são determinantes dessas diferenças, tais

como responsabilidade, situação, posição dentro da organização e perfil do profissional.:

Este caráter de individual percepção dos FCS é de especial importância para ressaltar que,

em relação a esses, não há um conjunto padrão de indicadores que podeniser usados ao

longo de toda a organização. FCS não são, portanto, limitados a um conjunto básico de

informações.

A maioria dos conceitos eSSenCIaIS,tais como estratégia, objetivos e metas, são bem

descritos e devidamente conhecidos na literatura de administração (ROCKART e

BULLEN, 1981). Entretanto, o conceito de FCS ainda não havia sido tão bem definido e

elaborado quanto esses outros até então. A revisão bibliográfica desta tese buscou

contribuir, assim, para preencher uma lacuna, ao trazer outras referências úteis para a,
·j!·r

'\\1

metodologia.
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FCS podem ser classificados de acordo com diferentes fontes (setor, estratégia/posição,

fatores ambientais, fatores temporais, posição gerencial), também como internos versus

externos, ou ainda de monitoramento versus construtivo/adaptativo. Essas formas de

classificação devem ser claramente entendidas para a avaliação dos FCS para organizações

e indivíduos (ROCKART e BULLEN, 1981).

Setor - Cada setor ou ramo de atividade tem seu conjunto de FCS, determinados pelo

próprio setor. Todas as organizações do setor devem prestar atenção a esses fatores. O Setor

Saúde tem certamente algumas características bastante peculiares, conforme ressaltado na

revisão bibliográfica.

Estratégia competitiva e posicionamento da empresa no setor - Cada empresa tem um

posicionamento e participação no setor em que atua. O InCor,conforme ressaltado

anteriormente, tem um posicionamento destacado e participação importante no Setor Saúde.

Fatores ambientais - São aqueles fatores sobre os quais a organização tem pouco controle.

Flutuações da economia e fatores políticos são alguns deles. Algumas mudanças recentes e

tendências para o Setor Saúde observadas na revisão bibliográfica ganham grande

relevância como um novo contexto que se configura.

Fatores temporais - São os fatores que se tomam críticos em um período particular de

tempo devido a acontecimentos extraordinários. Crises institucionais fazem parte dessa

categoria e devem ser levadas em consideração na definição dos FCS. Do ponto de vista da

instituição InCor não havia fatores temporais relevantes. No entanto foram identificados

fatores temporais relevantes para algumas das áreas entrevistadas.

Posição gerencial do executivo - Cada indivíduo tem suas preferências por determinados

FCS, em função de suas características pessoais, assim como, dependendo da posição que

ocupa na organização, entende determinados fatores como mais relevantes que outros. O

estudo levou tais diferenças em consideração, respeitando essas características e entendendo

que não haveria nenhum tipo de julgamento dos entrevistados, deixando-os livres para

emitir suas opiniões particulares. Posteriormente, na narrativa do caso, tomou-se o cuidado

de evitar apresentar opiniões que pudessem comprometer os entrevistados.
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Fatores internos - Cada indivíduo tem seus fatores internos relativos ao departamento que

gerencia e às pessoas com quem trabalha. A principal característica desses fatores é que se

referem a situações e questões dentro da esfera de controle e influência do executivo. Por

exemplo, gerenciamento de RH ou gerenciamento de estoques são fatores internos.

Fatores externos - Os fatores externos em geral são aqueles relativos a situações e questões

além do controle do executivo. Podem ser externos ao departamento gerenciado pelo

indivíduo ou ainda externos à própria organização. Por exemplo, disponibilidade de

recursos humanos qualificados para determinadas funções no mercado, preço e

disponibilidade de equipamentos e suprimentos dependem de fatores externos, dificilmente

influenciáveis pelo executivo.

Fatores de monitoramento - A necessidade de resultados operacionais em curto e médio

prazo leva muitos gerentes a fazer grandes esforços para monitorar o desempenho de sua

unidade e da organização. Controles financeiros, tais como previsão orçamentária versus

gastos efetivos, taxas de rotatividade de pessoal e de produtividade médica se enquadram

dentro desta classificação.

Fatores construtivos/adaptativos - São mais relacionados com a gerência de longo prazo,

assumindo que haja um controle razoável das operações de curto prazo ou um isolamento

do executivo das questões de curto e médio prazo. Os executivos, preocupados com essas

questões, em geral são orientados para o planejamento de mudanças e adaptações

necessárias à organização, para fazer frente às mudanças de ambiente e a novas forças

competitivas. Políticas de contratação e desenvolvimento de RH se enquadram, por

exemplo, dentro destas categorias.

Característica hierárquica dos FCS

Do ponto de vista da organização, os FCS são distintos daqueles FCS percebidos pelos

executivos de forma individual. Essa distinção é derivada do fato de haver diferentes níveis

hierárquicos de FCS que devem ser considerados. ROCKART e BULLEN (1981) propõe

um enfoque top-down, mais adequado para a definição de FCS, partindo daqueles fatores

críticos para a organização. Entretanto, ressalvam que, quando os FCS não são claros para a
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organização, podem ser inferidos a partir de uma análise cuidadosa dos FCS relacionados

por cada um dos executivos entrevistados, ou seja, partindo de um enfoque bottom-up. Para

o estudo de caso no InCor, foi preferido o enfoque bottom-up, dada a possibilidade de

construção de uma visão da organização a partir da observação de cada uma das suas

diversas áreas, objetivando assim a compreensão detalhada da organização.

Os níveis hierárquicos relevantes para FCS são:

FCS do setor - Estes fatores afetam todas e cada uma das organizações em um setor,

atingindo suas estratégias, seus objetivos e suas metas. Qualquer organização deve estar

consciente desses FCS de forma a desenvolver sua estratégia corporativa.

FCS da organização - Estes fatores são relacionados ao desenvolvimento de estratégias,

objetivos e metas de uma organização. Isso leva ao desenvolvimento de um conjunto de

FCS particulares para cada empresa, adaptados às suas próprias circunstâncias.

FCS da sub-organização - Os FCS da organização, por sua vez, servem como input para o

desenvolvimento dos FCS de cada uma. das unidades componentes dessa organização, as

sub-organizações, ou departamentos.

FCS individuais - Cada executivo responsável pelas sub-organizações tem seus próprios

critérios individuais para ponderar os FCS, em função de seu papel e de fatores temporais.

Como não seria possível generalizar FCS para o Setor Saúde a partir dos FCS obtidos no

InCor, a categorização de FCS do setor não foi alcançada. No entanto, foram avaliados no

estudo os FCS individuais e os FCS das sub-organizações estudadas, que se confundem,

pois os indivíduos, executivos responsáveis pelas áreas, identificaram os seus próprios FCS

para a função que exercem na sub-organização pela qual são responsáveis. Os FCS da

organização, no caso os FCS do InCor, foram identificados a partir da combinação dos FCS

individuais/departamentais, partindo do princípio de que os FCS mais freqüentes, conforme

observados no estudo, são consistentes com o desenvolvimento e o sucesso da organização

InCor.
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A figura a seguir apresenta a característica hierárquica dosFCS: 0 setor, as organizações, as
áreas e os indivíduos. Estão destacados em caixas sombreadas na figura os elementos dessa.

.' " .:~
f '. •

hierarquia que fizeram parte do estudo para a tese: a .organização -InCor e as áreas,

representadas pelos. seus gerentes.

Setor Saúde

FCS-n

Organiza cão A OrganizacãoB

FCS"1.
FCS~2

FCS-1
FCS-2

FCS-nFCS-n

Sub-Organiz~çao A

FC1)-1
F·CS~2

FCS-1
FCS-2

FCS-nFCS-n

Indivíduo A Indivíduo .B

FCS-1 FCS-1 FCS·1
FCS-2 FCS~2 FCS"2

...
FCS-n FCS~n FCS,n

Figura 16 - Característica hierárquica dos FCS

Alguns autores discutem os prós e contras da metodologia FCS. DAVIS(1979),p'or

exemplo, questiona a validade dos FCS a partir da observação de que é baixa a capacidade

do ser humano de construir modelos simplificados que reflitam corretamente a realidade;
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No entanto, o mesmo autor, DAVIS (1980), reconhece após pesquisar e refletir sobre o

tema, que a limitação humana é um fato que deve ser reconhecido, mas pode ser contornado

por uma boa preparação por parte do entrevistador. Tal preparação deve incluir, além do

conhecimento da metodologia FCS em si, o estudo preparatório de reconhecimento da

empresa e do ramo de negócios em que a empresa está inserida. Tal fato foi levado em

consideração na escolha do InCor, já que o objeto de estudo foi selecionado dentro da área

de especialização do entrevistador.

A metodologia FCS, quando avaliada por BOYNTON e ZMUD (1984), foi reconhecida

como uma metodologia com algumas vantagens e desvantagens.

• Vantagens: proporcionar apoio às atividades de planejamento, desenvolver um espaço

de reflexão e discussão sobre como SI podem atuar na organização, facilitara obtenção

de aceitação e reconhecimento conceitual pelos executivos entrevistados e servir como

uma ferramenta de alto nível para análise estruturada.

• Desvantagens: a dificuldade das gerências médias e baixas em identificar FCS úteis, a

dificuldade de reconhecer os FCS quando o executivo não está envolvido no

planejamento estratégico da organização, a dificuldade encontrada em alguns

executivos para expressar suas necessidades informacionais a partir dos FCS.

FCS são de grande valor quando se deseja construir um modelo conceitual das principais

facetas de uma organização, de seus departamentos e de seus executivos. BOYNTON e

ZMUD (1984) indicam, no entanto, que, porque alguns executivos podem experimentar

dificuldade em se expressar dentro da metodologia FCS, ela pode não ser universalmente

apropriada. Ainda assim, reconhecem que, quando aplicada com habilidade e técnica, as

dificuldades podem ser superadas.

A metodologia FCS proporciona ainda importantes e reconhecidas ferramentas para o

planejamento estratégico. Nos estudos de BOYNTON e ZMUD (1984), a reorganização

corporativa foi acelerada de forma positiva, dado que a simples explicitação dos FCS pelos

executivos sedimentou neles a noção dos seus próprios FCS e dos FCS organizacionais,

então tomados reconhecidos. Os mesmos autores reconhecem ainda os FCS como uma
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metodologia adequada e útil no planejamento de sistemas de informação, promovendo a

visibilidade de questões gerenciais e organizacionais em um plano conceitual. Concluem

que:

"In summary, there are two major findings regarding the CSF method as an

appropriate MIS methodology. First, CSFs can induce a structured design

process for electing both MIS plans and managerial information needs. This

structured approach lends a sense of consistency and completeness to these

MIS efforts by emphasizing and then refining important organizational or

managerial issues. Second, CSFs are generally more useful in MIS planning

than in requirement analysis. This is probably because MIS planning takes

place at a much more conceptual plane than requirements analysis."

(BOYNTON e ZMUD, 1984).

Diversos estudos aplicando os conceitos de FCS são descritos na literatura, geralmente com

resultados tidos como bastante satisfatórios. Alguns desses estudos são descritos a seguir.

HENDERSON (1984, p. 257) indica FCS como uma metodologia eficaz para introduzir a

perspectiva da alta direção, ou visão estratégica, no direcionamento do planejamento de

sistemas de informação. Em concordância com esta utilidade dos FCS, HUOT ARI e

WILSON (2001) concluem que a metodologia é "apropriada e produtiva possibilitando a

identificação de tipos de informação que podem ajudar a organização no seu planejamento

estratégico para o alcance da vantagem competitiva".

FORSTER e ROCKART (1989) apresentam uma bibliografia anotada com relatos da

adoção e discussões sobre a metodologia.

SABHERW AL e KIRS (1994) estudaram FCS para instituições acadêmicas e a

funcionalidade da TI nessas organizações, concluindo que o alinhamento dos FCS com a TI

facilita a percepção do sucesso da TI e o desempenho organizacional.
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GUYNES e VANECEK (1996) pesquisaram FCS com executivos de Informática de

dezesseis organizações de grande porte com relação à função de administração de dados e

de administração de bancos de dados. Os autores identificaram que os FCS para

administração de dados são: educar os analistas em metodologias de análise de dados,

integrar os modelos lógicos de dados aos modelos de negócios e desenvolver modelos

lógicos. Para a administração de bancos de dados os FCS são: desenvolver capacidade de

recuperação do banco de dados, efetuar sintonia fina no banco de dados para alcançar os

objetivos operacionais, determinar estruturas de dados e definir e implementar estratégias

de banco de dados.

GREENE et alii (1996) apresentaram os FCS para chefes de departamento em

Universidades britânicas, apontando a utilidade da metodologia para a identificação de

necessidades infonnacionais de executivos da área acadêmica.

FLYNN e ARCE (1997) discutem a adoção de ferramentas Computer Aided Software

Design (CASE) para facilitar a ligação entre os negócios e a TI, a geração de relatórios que

atendam às demandas dos FCS e a ferramenta de análise de cenário "What-if'para permitir

o estudo das variações nas prioridades dos FCS.

PEFFERS e GENGLER (1998) acrescentam técnicas de Personal Construct Theory (PCT)

baseadas em teorias das ciências sociais para garantir a facilitação do entendimento dos

FCS.

HUOTARI e WILSON (2001) analisam diversos casos de uso de FCS em instituições

acadêmicas e de negócios na Inglaterra e na Finlândia.

ALBERTIN (2001) ressalta a importância dos FCS ao pesquisar um conjunto de noventa e

nove empresas privadas. Os FCS identificados como os mais importantes são: apoio da alta

gerência, qualidade nas tarefas técnicas, acompanhamento e controle; planos e

cronogramas, definição clara. Nesse artigo, o autor reconhece contribuições para o valor

estratégico da TI nas. áreas de estratégia de negócios, economia direta e relacionamento com

clientes. Enumera diversas variáveis de projetos de TI importantes, tais como: apoio da alta
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gerência, importância do projeto, estratégia de negócio e envolvimento dos usuários.

Conclui então que:

"Em virtude do exposto é possível concluir que a .aderência entre as

contribuições e as variáveis e os FCS de projetos de TI é bastante intensa, o

que demonstra que as empresas têm boa percepção tanto do valor da TI

como da importância do tratamento adequado de determinados aspectos para

aumentar as chances de sucesso de seus projetos." (ALBERTIN, 2001).

Os estudos de FCS citados derivaram da definição da metodologia e da pesquisa original

realizada por ROCKART (1979), identificando a existência de diferentes FCS para algumas

organizaçõese setores. São de particular relevância para esta tese os FCS identificados para

aquelas organizações do Setor Saúde: um hospital público e três empresas de medicina de

grupo que tiveram seus presidentes entrevistados com o objetivo de identificar os FCS para

suas organizações. São apresentados a seguir alguns dos FCS identificados por esse autor.

Hospital público - Desenvolver métodos para acompanhar a produção hospitalar;

desenvolver métodos para alocação de recursos; gerenciar relações externas; obter aceitação

dos conceitos de regionalização pelos diretores do hospital; desenvolver métodos para

gerenciar a regionalização; fortalecer as atividades de capacitação e suporte das gerências;

melhorar as relações com o governo; trabalhar com recursos financeiros escassos e

limitados.

Medicina de Grupo A - Regulação governamental; eficiência de operações; relação e visão

dos pacientes; relações com hospitais; efeitos de práticas inadequadas e erros médicos;

relações com a comunidade.

Medicina de Grupo B - Qualidade e atenção apropriada; fluxo de recursos federais;

regulação governamental; eficiência de operações; relação e visão dos pacientes; relação

com hospitais.
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Medicina de Grupo C - Eficiência de operações; recrutamento e retenção de profissionais

multidisciplinares; regulação governamental; relação e visão dos pacientes; relações com a

comunidade; relação com hospitais.

Cabe observar que, na pesquisa de ROCKART (1979), reconhece-se que dentre empresas

de setores distintos os FCS são bastante variados. Entretanto, entre as empresas do mesmo

setor, em especial no caso das medicinas de grupo, alguns dos FCS são comuns, variando

apenas de prioridade segundo cada empresa do setor. Esses fatores comuns são

reconhecidos como os FCS do setor, ou seja, aqueles que afetam a todas as empresas do

setor. Não se pode generalizar a partir dessa observação que os FCS obtidos para o InCor

sejam os FCS do Setor Saúde. Apesar de a variabilidade da priorização desses fatores

indicar que, mesmo para organizações semelhantes, os FCS são variados, a simples

observação de que alguns FCS são comuns ao setor é positiva para ressaltar a sua

importância do estudo para o Setor Saúde.

3.6 Contribuições da Metodologia FCS

A metodologia FCS se apresenta como um importante instrumento para ensino de conceitos

de Sistemas de Informação em cursos de graduação, especialização e pós-graduação. O

tema FCS foi abordado de forma aprofundada, com sucesso, no ano de 1998, na disciplina

de Sistemas de Informação do curso de Especialização em Administração Hospitalar, da

Faculdade de Saúde Pública daUSP. Essa abordagem teve como objetivo discutir a

metodologia e sua validade com alunos se especializando na área de saúde. Serviu também

como preparatório para a aplicação da metodologia no estudo de caso do InCor, ao

proporcionar maior aprofundamento no conhecimento teórico, didático e prático para o

investigador. Anteriormente, DADASHZADEH (1989) já havia discutido e validado o

potencial pedagógico da adoção dos conceitos de FCS em cursos de Sistemas de

Informação Gerencial para alunos de MBA.

O método e os conceitos de FCS podem colaborar também com a compreensão do setor, da

organização e das necessidades dos indivíduos. Essa contribuição pode derivar de alguns
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dos usos possíveis desses conceitos, conforme sugeridos por ROCKART e BULLEN

(1981), tais como: apoiar executivos na determinação de suas necessidades de informação,

apoiar a organização nas atividades de planejamento ou usar FCS na atividade de

planejamento de sistemas de informação.

o ambiente para a criação dos novos SI é grandemente favorecido pelos avanços

tecnológicos que tomaram possível o desenvolvimento de aplicações para os executivos, e

pelos executivos, em contraste com o desenvolvimento de aplicações unicamente

funcionais, operacionais e transacionais. A metodologia dos FCS aqui adotada apresenta-se

como possibilidade para um modelo viável de apoio à definição de novos sistemas de

informação para a área de saúde e para os hospitais. Tais sistemas devem estar em sintonia

com as reais necessidades dos executivos dessas organizações.

A implementação de um sistema de informações deve ser tomada como um processo que

objetiva mudanças. Em um modelo simples e útil para processos de mudança, revisitando

os estágios de descongelamento, movimento e recongelamento, de LEWIN e SCREIN,

pode-se dizer que:

"Por meio deste modelo, fica fácil entender a necessidade de utilizar um

instrumento para descongelar, o papel do planejamento para direcionar o

movimento que se segue e o mecanismo para institucionalizar (recongelar)

no novo estágio ou patamar atingido pelo processo de mudança."

(MEIRELLES, 1994, p. 511).

o descongelamento refere-se à situação que antecede aos processos de mudança. Esta

etapa é caracterizada por uma modificação de forças de forma que o equilíbrio é alterado ao

ponto de provocar motivação para mudanças. Isso pode acontecer devido à pressão por

mudanças ou à redução da resistência a elas. A identificação dos FCS pode servir como

instrumento simples para a identificação de necessidades e a busca de apoio.

o movimento é relativo à apresentação de uma direção de mudança e o respectivo processo

de aculturação. Novas atitudes fazem parte da etapa de movimento, quando as mudanças

são introduzidas na organização.
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o recongelamento é caracterizado pela incorporação das novas atitudes resultantes da

mudança ao restante da personalidade da organização. Mudanças precisam ser

institucionalizadas, devem ser completas e estar integradas ao ambiente organizacional.

Descongelamento ~Q Movimento ~~y.Recongelamento

Figura 17 - Modelo de Descongelamento, Movimento e Recongelamento

Os executivos podem ter os FCS como instrumento de apoio para determinar suas

necessidades de informação. Qualquer executivo atua no contexto de sua organização e de

sua sub-organização, onde estratégias, objetivos e metas são relevantes. O executivo deve

estar ciente desses valores para estabelecer suas próprias metas, que são o ponto de partida

para a identificação de seus FCS e das métricas necessárias para seu acompanhamento.

Essas medidas e seus resultados podem ser expressos na forma de relatórios e de

informação gerencial. Os bancos de dados necessários para dar suporte a essa informação

gerencial podem ser desenhados como ponto de partida para o fluxo de informação

necessária sob o ponto de vista do executivo.

Esse processo exploratório de reconhecimento tem como vantagem possibilitar um enfoque

amplo, descrevendo as atividades de negócios e desenhando os sistemas de informação

necessários para dar suporte às atividades de negócios, através de passos claros, respeitando

as características hierárquicas dos FCS, conforme definidas anteriormente. Esse processo

leva em conta que o executivo é responsável por sub-organizações e/ou organizações que

estão inseridas dentro do contexto político de um setor da economia. Dependendo da

posição do indivíduo, conhecer a situação do setor onde está inserido, sendo capaz de

identificar tendências, é um fator importante. Reconhecer estratégias, objetivos e metas da

sua sub-organização e/ou organização também é um fator importante. O desenho de

sistemas de informação para executivos deve levar em conta um ou mais elementos do
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conjunto de elementos explicitados na pesquisa, da missão, estratégias, metas, FCS,

indicadores, relatórios desejados e bases de dados disponíveis, dentre outros.

Os FCS identificam aquelas áreas nas quais devem ser alcançados resultados favoráveis

para garantir o sucesso em qualquer nível da organização. É razoável, portanto, supor que o

processo de determinação consciente dos FCS pode ser uma ferramenta útil para a alocação

de recursos nessas áreas críticas, a fim de garantir tais resultados favoráveis através dos

passos: identificação das metas, identificação dos FCS e a conseqüente alocação de recursos

a programas e atividades capazes de atuar nos FCS.

O método FCS pode ser utilizado como ferramenta de apoio ao planejamento de sistemas

de informação. Um dos principais resultados dessa técnica pode ser a definição de bases de

dados, repositórios de informação e de sistemas para a organização. Tais bases de dados

têm como importante elemento de sua construção as necessidades dos altos executivos,

traduzidas sob a forma de FCS.

A aplicação do método, através de entrevistas individuais com os executivos do InCor, teve

como objetivos principais:

• compreender a organização e sua missão;

• eleger os FCS e suas medidas para cada entrevistado;
\)

compreender o contexto e o papel dos entrevistados na organização;
!

•

• compreender as metas e objetivos individuais dos entrevistados e

• ajudar os entrevistados a compreender melhor suas necessidades de informação.

3.7 Procedimentos para Aplicação da Metodologia

O estudo realizado através da metodologia FCS foi abordado seguindo as seguintes etapas:

escolha da organização, escolha das sub-organizações, preparação para as entrevistas,
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execução das entrevistas, determinação dos FCS para cada um dos executivos, análise dos

resultados das entrevistas individuais e tabulação dos resultados.

Escolha da Organização a Estudar - A organização escolhida foi o InCor. Por diversas

razões, algumas já mencionadas anteriormente, vários fatores pesaram nessa decisão, tais

como excelência reconhecida, liderança em diversas áreas de especialidade, facilidade de

entrada na instituição através de contatos e relacionamentos com a alta direção, apoio da

Direção Executiva da instituição, afinidades entre o InCor e o ambiente acadêmico, dentre

outros.

Escolha das Sub-Organizações a Estudar - A metodologia dos FCS, quando contempla

entrevistas com apenas três ou quatro altos executivos, já oferece uma boa visão dos FCS

da organização (LAUDON e LAUDON, 1995, p. 259). No caso do InCor, como o objetivo

mais amplo era compreender a organização o mais a fundo possível, foram selecionadas

vinte e oito divisões e serviços, segundo definidos no organograma da instituição e de

acordo com as sugestões da Direção Executiva do hospital. Foram entrevistados, assim os

principais serviços e divisões, com poucas exceções, criadas por problemas de

disponibilidade de agenda dos entrevistados e outras dificuldades encontradas. No entanto,

não completar a totalidade das divisões e serviços não incorreu em prejuízo para o estudo

por se considerar então que o material obtido com as vinte e oito entrevistas era rico o

suficiente para a análise desejada.

Preparação para as entrevistas - Como preparação para as entrevistas, antes da sua

condução, foram levantadas informações detalhadas sobre a organização, sobre suas

unidades e sobre os indivíduos a serem entrevistados, buscando .garantir maior

familiaridade com o ambiente em estudo. Uma carta preparatória explicando os objetivos

das entrevistas e de suas possíveis contribuições foi enviada a cada um dos entrevistados

com a anuência dos altos níveis diretivos da organização. Junto com esta carta, seguiu um

documento explicativo de FCS, de forma a proporcionar aos entrevistados uma preparação,

indicando antecipadamente que objetivos teria a entrevista e definindo e ilustrando os

conceitos de FCS. As entrevistas foram agendadas preferencialmente pelos níveis médios
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de gerência, para depois recorrer aos mais altos escalões da organização. Assim, pôde-se

obter o máximo de compreensão do InCor.

Execução das Entrevistas - As entrevistas foram realizadas no período de julho a setembro

de 1998, com os gerentes responsáveis por cada sub-organização escolhida, retratando a

realidade do InCor naquele momento. O tempo de duração mais comum de cada entrevista

foi de uma a duas horas, sendo que algumas delas chegaram a três horas. Algumas

entrevistas foram realizadas em mais de uma sessão devido à complexidade da área ou à

necessidade de esclarecimentos. Todas as entrevistas foram rigorosamente documentadas

com anotações de campo.

Determinação dos FCS para Cada um dos Gerentes - Durante a entrevista foram

levantados os cinco principais FCS para cada executivo e área analisada. A identificação

dos cinco fatores e a sua classificação foram tomados como meta de cada entrevista. Os

FCS foram categorizados a partir da análise da narrativa dos entrevistados, que conferiam

maior importância a algumas questões. Os FCS foram relacionados com base na freqüência

com que as questões eram mencionadas, pois aspectos da análise qualitativa em sistemas de

informação ressaltam a importância da Semiótica:

"Semiotics is primarily concerned with the meaning of signs and symbols in

language. The essential idea is that words/signs can be assigned to primary

conceptual. categories, and these categories represent an important aspect of

the theory to be tested. The importance of an idea is revealed in the

frequency with whicli it appears in the texto" (MYERS, 1997)

Cada entrevista apenas foi dada como concluída quando esses fatores foram identficados,

reconhecidos e ordenados segundo o grau de importância conferido por cada entrevistado.

O processo de identificação dos FCS concluiu-se com a revisão desses fatores e com o

reconhecimento de que o objetivo apresentado no início da entrevista havia sido

devidamente alcançado. Os resultados de cada entrevista foram submetidos aos

entrevistados, ao final da sessão, para a revisão dos fatores identificados, assim como as

notas manuscritas da entrevista, como forma de aprovação e finalização da entrevista.
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Análise dos Resultados das Entrevistas Individuais - Como forma de registrar todos os

comentários relevantes observados e documentados durante as entrevistas, as notas

manuscritas foram imediatamente transcritas para um arquivo eletrônico. Essa transcrição

aconteceu geralmente no mesmo dia da entrevista, de forma a aproveitar detalhes de uma

memória mais recente. Além disso, o arquivo eletrônico de entrevistas foi freqüentemente

revisitado de forma a proporcionar novas leituras, à medida em que se desenrolava o

processo de aprofundamento na realidade do InCor. Posteriormente, as notas foram

revisadas para dar uma redação mais coerente e clara, assumindo a forma como a

apresentada na tese. Ainda assim, as notas originais foram preservadas tal como produzidas

no dia da entrevista, com todas as suas observações, citações e comentários. Essas notas

originais serviram como referência histórica exata nos casos de dúvida na análise posterior

de cada área.

Tabulação dos Resultados - Concluídas as entrevistas, os resultados foram categorizados,

de forma a padronizar a linguagem das categorias principais. A tabulação buscou

identificar, interseções e semelhanças entre os FCS citados, além de quantificar os FCS

mais comuns citados pelos entrevistados.

3.8 O Roteiro para as Entrevistas

As entrevistas foram conduzidas de acordo com o seguinte roteiro: introdução dos conceitos

de FCS para o entrevistado, descrição pelo entrevistado de sua missão e seu papel na

organização, discussão das metas do entrevistado, identificação dos FCS individuais para o

entrevistado, ordenação dos FCS segundo sua prioridade, determinação de algumas

medidas e indicadores necessários para acompanhar os FCS e, concluindo, a finalização da

entrevista.

Revisão do roteiro da entrevista - O primeiro momento da entrevista foi apresentar para

os entrevistados o roteiro para a entrevista.
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Introdução dos conceitos de FCS para o entrevistado - No momento da entrevista os

entrevistados já haviam recebido, e muitos deles, embora nem todos, já haviam lido o

documento explicativo de FCS. Este primeiro momento da entrevista abordou os conceitos

de FCS.

Descrição pelo entrevistado de sua missão e seu papel na organização - Neste momento

foi solicitado a cada entrevistado descrever sua área, sua missão e seu.papelnaorganização,

A maioria dos entrevistados já tinha bastante clareza de sua missão e papel na organização,

facilitando esse esclarecimento.

Discussão das metas do entrevistado enquanto executivo - Os entrevistados foram

estimulados então a descrever quais eram suas metas e objetivos. A discussão foi livre, corri

espaço para comentários do entrevistado e poucas intervenções do investigador. A leitura

antecipada dos documentos e sua revisão no momento da entrevista facilitaram

sobremaneira a identificação de objetivos e metas no discurso dos entrevistados, o que

possibilitou elencar os FCS a partir delas. Ainda assim, muitas das metas e problemas se

confundiram com os FCS.

Identificação dos FCS individuais para0 executivo - Terminado o discurso do

entrevistado, e recorrendo às notas de entrevista, buscou-se imediatamente identificar quais

os FCS individuais para cada um dos entrevistados. Esses FCS foram identificados na sua

grande maioria a partir da ênfase dada pelos próprios entrevistados, classificando alguns

fatores como "muito importante", "fundamental", "crucial" etc. Além da ênfase, foi

observado também que muitos dos conceitos a receberem a classificação de FCS repetiam-

se com freqüência no discurso narrativo do entrevistado, revelando sua importância. Esses

conceitos foram sublinhados nas notas de entrevista e imediatamente expostos aos

entrevistados para obter a concordância de que seriam os seus FCS.

Ordenação dos FCS segundo sua prioridade - Uma vez reconhecido, em concordância

com o entrevistado, que os FCS haviam sido identificados, o passo seguinte foi selecionar

cinco deles como os mais importantes. Em alguns casos, quando havia mais do que cinco,

foram indicados FCS combinados ou excluidos os menos relevantes. Assim, em todas as
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entrevistas foram arbitrados cinco FCS, nem mais nem menos, de forma a possibilitar a

melhor compreensão, fixação e relevância destes. Foi solicitado ao entrevistado ordenar

esses FCS segundo sua importância.

Determinação das medidas necessárias para acompanhar os FCS - Em algumas das

entrevistas, quando o executivo já possuía alguma clareza dos indicadores mais importantes

para o acompanhamento do desempenho de sua área, esses indicadores foram relacionados.

Alguns indicadores apresentaram-se como os já utilizados; outros, como desejáveis ou

ideais. Ainda assim, não foram todos os entrevistados que tiveram a clareza e o tempo para

discutir as medidas necessárias para o acompanhamento dos FCS. Foi observado que

aqueles entrevistados que já adotavam medidas e indicadores em suas atividades tiveram

mais clareza para discorrer sobre o tema. A dificuldade na identificação dos indicadores

para a maioria dos entrevistados acabou tomando esse registro menos relevante na pesquisa,

embora o relato da pesquisa mencione essas medidas.

Finalização da entrevista - Completada a ordenação dos cinco FCS, revisado o resultado

da entrevista e obtida a concordância com o entrevistado de que haviam sido alcançados os

objetivos propostos para a sessão, cada entrevista se dava como encerrada.
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4. A PESQUISA NO INCOR

o Instituto do Coração faz parte do complexo do Hospital das Clínicas (BC), da Faculdade

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMlUSP). O InCor é, reconhecidamente, "um

dos mais modernos hospitais do mundo, especializado no tratamento clínico e cirúrgico de

doenças cardíacas" (INCOR 1998).

A visão e a missão do InCor são:

"Ser uma instituição de referência e excelência, reconhecida

internacionalmente na área de assistência, ensino e pesquisa em Cardiologia,

gerando, aplicando e difundindo o conhecimento científico e o

desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos, e capacitada para

acompanhar e responder às transformações da sociedade." (MANUAL,

1996, p. iii).

As diretrizes amplas do InCor são:

"Atuar na promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da

saúde do cardiopata, contribuindo para a melhoria do nível de saúde da

população, utilizando o conhecimento científico e tecnológico existente na

instituição, no aperfeiçoamento contínuo dos processos de assistência,

ensino e pesquisa e para a realização e motivação de seu corpo funcional."

(MANUAL, 1996, p. iv).

O InCor tem como principais atividades a assistência, o ensino e a pesquisa.
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Assistência - O InCor presta assistência médica na área de cardiologia, tendo seu

atendimento distribuído entre pacientes do "Sistema Único de Saúde - SUS (82%),

beneficiários de convênios e seguros médicos (15%) e pacientes particulares (3%)" (INCOR

1998).

Ensino - O InCor desempenha constante atividade de ensino. Oferece residência médica

nas áreas de cardiologia clínica, cardiologia pediátrica, cirurgia cardiovascular,

enfermagem, psicologia e serviço social médico, dentre outras. Oferece diversos cursos de

especialização como os de medicina nuclear, métodos diagnósticos não invasivos, terapia

intensiva, anatomia patológica e hemodinâmica. "Promove anualmente mais de 300

programas de ensino e aperfeiçoamento para a equipe multiprofissional." (INCOR 1998).

Pesquisa - O InCor mantém seu corpo clínico e suas equipes multiprofissionais

permanentemente atualizados através de intensa atividade de pesquisa que envolve contínuo

intercâmbio com instituições internacionais congêneres, participação ativa em congressos,

simpósios e mesas redondas, além de presença em publicações científicas nacionais e

internacionais.

O InCor atua em parceria com a Fundação Zerbini que:

"Foi instituída em setembro de 1978, com a finalidade específica de dar

apoio ao InCor. Trata-se de uma parceria inédita, até então, entre uma

entidade privada e um hospital público. Além de gerar recursos financeiros

para o InCor, através de seus doadores e da cobrança de leitos

convênios/particulares, a Fundação Zerbini confere ao hospital flexibilidade

administrativa e agilidade na tomada de decisões, procurando reduzir ao

mínimo os problemas e a lentidão da burocracia do Estado. Essa forma de

administração do orçamento tem permitido ao InCor funcionar a plena

capacidade, sem leitos ociosos e sem prejuízo do seu padrão de excelência.

Tal autonomia também contribui para valorizar os profissionais através de

remuneração adequada, motivação e pertnanente reciclagem." (ZERBINI

2001).
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Em 1998, no período da realização das entrevistas, o InCor tinha os seguintes diretores:

Diretor Geral, Prof. Dr. Adib Jatene; Diretor Científico, Prof. Dr. José Antônio Franchini

Ramires e Diretor Executivo, Dr. José Manoel de Camargo Teixeira. A Fundação Zerbini

tinha como Presidente o Dr. Fernando E. D'Oliveira Menezes e, como Vice-Presidente, o

Dr. Carlos A. Fanucchi de Oliveira. Convém ressaltar que todas as áreas entrevistadas eram

subordinadas diretamente à Diretoria Executiva. Das áreas entrevistadas, apenas os

Serviços de Suprimentos, Seção de Compras, Serviços Gerais, Engenharia de Manutenção e
I

Engenharia de Obras, eram subordinados à Divisão de Administração, por sua vez

respondendo à Diretoria Executiva. Portanto, todos os Serviços e Divisões entrevistados são

estruturas organizacionais de alta gerência.

O InCor classifica suas áreas em grupos funcionais, da seguinte forma (INCOR, s.d.):

Atividades de Apoio Clínico, Atividades de Apoio Gerencial, Atividades Técnicas de

Apoio, Atividades Terapêuticas, Comissões, Pesquisa e Unidades Externas (de Ensino). As

vinte e oito áreas entrevistadas, numeradas pela ordem em que foram entrevistadas,

pertencem aos grupos expostos na tabela a seguir:
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de Apoio Gerencial

Técnicas de Apoio

Tabela 1 - Os Grupos Funcionais e as Áreas do InCor

As entrevistas realizadas em 1998 no InCor estão descritas a seguir na ordem em que foram

executadas. As entrevistas estão descritas de, forma semi-estruturada, ressaltando os

principais tópicos identificados para o executivo e para a área pela qual é responsável,

sendo estes: a Missão, a Descrição da Área e seus Fatores Críticos de Sucesso. Os FCS

estão apresentados na ordem de prioridade estabelecida pelo entrevistado, sendo "FCS-l" o

de mais alta prioridade e "FCS-5" o de mais baixa. O relatório resumido das Áreas

entrevistadas e de seus FCS encontra-se exibido no ANEXO A.
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4.1 Serviço de Laboratório Clínico

Missão

Efetuar os exames clínicos segundo protocolos preestabelecidos no menor tempo possível.

Descrição da Área

o Laboratório Clínico do InCor está ativo desde 1984 e foi desenvolvido para funcionar

como uma área para prestação de serviços internos da organização. É uma área de apoio ao

diagnóstico, responsável por exames de grande importância para o monitoramento dos

pacientes. Realizava, em 1998, uma média de 70.000 exames por mês para cerca de 15.000

pacientes. Tal escala de atendimento pode ser comparada a uma "produção de fábrica". É

considerada "uma interface com o atendimento médico".

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Qualidade

A meta do Laboratório é a entrega de resultados em menos de quatro horas. Para garantir

esse compromisso, busca a "perfeição administrativa e a realização de exames corretos,

segundo padrões de qualidade predefinidos". "Sem pressa, mas trabalhando bem". A

interface dos equipamentos de exame do laboratório com a rede de Informática e o uso de

códigos de barra facilitam bastante o trabalho do Laboratório. A Informática é, portanto,

valorizada como atividade de suporte, contando com equipamentos de alta tecnologia,

automatizados, inteligentes e conectados à rede de computadores do InCor. Sob o ponto de

vista das atividades, o Laboratório adota rotinas para a otimização de processos. A

perfeição administrativa depende basicamente de bons investimentos na área de

Informática. A qualidade obtida através desses investimentos é fundamental.

FCS-2: Tempo

o médico é considerado pela área como o seu principal cliente. Este "recebe, interpreta e

utiliza os resultados dos exames clínicos realizados pelo Laboratório". Assim, "levar ao
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médico a informação no menor tempo possível" é considerado um fator de sucesso para a

prestação de melhores serviços aos pacientes, contribuindo para a redução nos tempos de

atendimento e internação.

FCS-3: Protocolos Bem Definidos

Protocolos bem definidos e de conhecimento geral resultam em fazer "a mesma coisa

sempre, e fazer certo". É o trabalho em fluxo contínuo, com procedimentos operacionais

padronizados de boas práticas, documentando o "como a gente funciona". O Laboratório

busca a certificação, como a ISO, por exemplo, como mais uma forma de garantir padrões

de qualidade reconhecidos nacional e internacionalmente.

FCS-4: Sensibilização / Apoio

O Laboratório Clínico contava em 1998 com 120 funcionários, uma das maiores equipes do

InCor. O trabalho em equipe e a necessidade de "sensibilizar as pessoas para um processo

integrado" são questões fundamentais para esta área. Por outro lado, quando há falta de

comunicação da área com seu público-alvo, o corpo clínico do JnCor, isso tende a ser um

problema. Afinal, "é dificil viver sem crítica". Quando ocorre falha na comunicação, isso

impede o Laboratório de "sensibilizar adequadamente o corpo clínico em relação ao uso do

que há de melhor". A sensibilização e o apoio são formas de garantir mais recursos e

investimentos.

FCS-5: Recursos Humanos

A "excelência dos recursos humanos" aparece como uma questão de grande importância

para o Laboratório. Para esta área, "a política salarial e comprometimento, implicando em

funcionários satisfeitos, conhecedores de sua importância na organização, são resultantes de

uma boa atividade do RH". O "Laboratório é trabalho em equipe, formigueiro, em cadeia e

sincronizado". "A qualidade profissional depende de boa índole e ética".
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4.2 Serviço de Anatomia Patológica

Missão

Obter a máxima qualidade nos diagnósticos, como resultado de pesquisas e exames, para

melhor descrever os mecanismos que afetam as doenças e assim apoiar a conclusão

diagnóstica que vai orientar o tratamento e o prognóstico dos pacientes.

Descrição da Área

As atividades de rotina do Laboratório de Anatomia Patológica são os exames de autópsia,

de produção artesanal e de caráter interpretativo. Realiza exames de peças cirúrgicas,

biopsias, citologia, formolização e embalsamação. Além das atividades de rotina, realiza

pesquisas e ensino. Promove pesquisas básicas e de correlação clínico-patológicas,

estudando a rejeição cardíaca nos transplantes, a doença de Chagas, a doença reumática, as

arteriopatias e as cardiopatias congênitas, dentre outras. Contava em 1998 com uma

estrutura de seis médicos em tempo integral e dois em tempo parcial, além de pessoal de

apoio. A dedicação exclusiva é uma característica da maior parte da equipe.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Recursos Humanos

O InCor é uma organização que "valoriza o conhecimento genérico e amplo, apesar dea

superespecialização ser a tônica no exterior". A qualidade dos anatomistas patológicos tem

sido melhorada através dos cursos de especialização e pós-graduação. Investem em toda a

equipe, uma vez que "muitos dos exames não são realizados por médicos, mas pelos

técnicos biologistas e patologistas". Esses profissionais fazem a interface entre a pesquisa

básica eclínica. A qualidade dos Recursos Humanos depende de bons processos de seleção,

de boa formação, de capacidade criativa e de interesse em pesquisas.
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FCS-2: Estímulo à Pesquisa

As atividades de pesquisa fazem parte da dinâmica da equipe da Anatomia Patológica,

"autodidata, com muita pesquisa e estudo, e participação em cursos e congressos". A

atualização profissional é promovida através de reuniões regulares realizadas pela equipe.

Cada profissional é designado para estudar profundamente uma determinada especialidade,

tal como cardiopatia congênita, valvopatia, arteriosclerose, pulmão, medula óssea etc.

Compartilham suas experiências com os colegas por meio de intercâmbios informais de

estudo.

FCS-3: Qualidade

Obter a máxima qualidade do diagnóstico de patologia depende da "alta qualidade técnica,

da incorporação dos avanços tecnológicos e de novas técnicas em microscopia". A

tecnologia aparece como suporte fundamental. O Laboratório Anátomo-Patológico adota

um banco de dados próprio para atender a suas necessidades particulares. As estatísticas

usadas para congressos, pesquisa e ensino saem desse banco de dados, onde são também

armazenados laudos e diagnósticos. Na época das entrevistas, estava em desenvolvimento

uma rede local para tratamento de imagens. Os diagnósticos da Anatomia Patológica são

padronizados de acordo com o SNOMED.

FCS-4: Tempo

Tempo é Uma questão importante, pois do resultado do exame depende a rapidez do

atendimento ao paciente. O médico precisa do laudo o quanto antes possível para ter o

paciente bem atendido. O grau de detalhe da informação é essencial para a qualidade do

diagnóstico pelos médicos e ter disponível a informação do prontuário do paciente é

fundamental para o apoio ao diagnóstico.

FCS-5: Integração com Clínicos e Cirurgiões

A integração com clínicos e cirurgiões funciona através da checagem de diagnósticos. São

feitas reuniões regulares com a equipe da Anatomia Patológica e com os médicos para
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discutir os diagnósticos realizados. "Os laboratórios privados fazem diagnóstico rápido e

correto, mas comercial, e o Laboratório de Anatomia Patológica só os supera por investir e

acreditar na integração com clínicos e cirurgiões".

4.3 Serviço de Documentação Científica

Missão

Apoiar a pesquisa científica por meio de publicações e disseminação de conhecimento.

Descrição da Área

O Serviço de Biblioteca e Documentação Científica produz material acadêmico e de

divulgação científica, promove e participa de congressos científicos, dá apoio editorial e

gráfico para a publicação de livros e periódicos. É responsável pela Biblioteca do InCor.

Contava, em 1998, coin 1200 títulos publicados, além de 200 edições de periódicos de

cardiologia.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Produção Científica / Estímulo

Garantir a produção de material acadêmico é muito importante, já que este é um dos

principais produtos da Biblioteca. Assim, esta área participa ativamente de comissões

científicas, dá apoio à produção visual e gráfica de material para publicação e apóia a

divulgação e o envio de trabalhos para congressos. Nesse sentido, o estímulo à produção

científica é fundamental para a Documentação Científica.

FCS-2: Convênios

A Biblioteca é centro cooperante da Bireme, participa do Comut, tem convênio com a

British Library, com o rnICT e com diversas outras bibliotecas nacionais e internacionais.

A maioria dos recursos de Informática e de conexão com essas outras bibliotecas foi

garantida através de projetos financiados pela FAPESP.
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FCS-3: Apoio da Alta Direção

o apoio da alta direção é fundamental para a Documentação Científica. "O Serviço é bem

reconhecido e bem conceituado pelo Conselho Diretor do InCor". Presta serviços

diretamente ao Conselho, e é subordinado diretamente à Diretoria Executiva, não sofrendo

portanto de carência de apoio.

FCS-4: Burocracia

Dentro do InCor, lamenta-se a necessidade de apresentar pareceres e memorandos para

qualquer compra de equipamentos de Informática ou "até mesmo para mudar uma mesa de

lugar". Os pedidos de manutenção, por exemplo, poderiam ser mais simplificados, pois

consomem tempo e esforço; "resultado da burocracia".

FCS-5: Recursos Humanos

A Documentação Científica considera-se "bem em termos de recursos humanos". Já havia

passado por períodos mais críticos, com carência de pessoal. Ainda assim, os salários são

considerados baixos, quando comparados com bibliotecas semelhantes. Programas de

bolsas de estudo proporcionam formação de profissionais, mas é dificil absorver os

profissionais formados no programa de bolsas.

4.4 Serviço de Nutrição e Uietéticà

Missão

Garantir a dieta correta para pacientes do InCor.

Descrição da Área

O Serviço de Nutrição e Dietética, formado por nutricionistas, atendentes de nutrição e

cozinheiros, contava com um total de 108 funcionários em 1998. Atende a prescrições

médicas de dieta para os pacientes internados no InCor. Presta assistência nutricional

especializada a pacientes internados e a pacientes das Unidades de Emergência,
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Hemodinâmica e Ambulatório. Além disso, ainda promove cursos de especialização em

Nutrição Hospitalar em Cardiologia e oferece campo para visitas e estágios a alunos e

profissionais da área de saúde. Realiza programas que visam à educação nutricional. É

considerada área de competência do Hospital. Produz e serve refeições para todo o universo

de pacientes internados e ainda indica, nos dois consultórios localizados na área de

ambulatório, a dieta a ser seguida depois do período de internação.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Recursos Humanos

o InCor prioriza o ensino e o treinamento profissional que VIsa diretamente ao

aperfeiçoamento dos funcionários em suas tarefas. Visto que "dos 108 funcionários, 78 são

atendentes ou cozinheiros, o treinamento profissional é fundamental para a qualidade do

atendimento". Com recursos humanos limitados, a área de Nutrição atende um número

significativo de pacientes. No entanto, "o absenteísmo de funcionários é um fator que

prejudica o bom andamento do serviço".

FCS-2: Qualidade do Atendimento e da Assistência

A imagem do serviço realizado pelo Serviço de Nutrição e Dietética depende

essencialmente do bom nível do atendimento prestado por todos os funcionários. As

pesquisas de satisfação do cliente, conduzidas pelo Serviço de Relações Públicas, e as

pesquisas da Nutrição realizadas trimestralmente por meio de entrevistas detalhadas, são

usadas para medir o nível de satisfação dos pacientes. Além dessas pesquisas, a Nutrição

baseia-se em outros indicadores importantes, como,por exemplo, o número de refeições

produzidas e fornecidas,o número de atendimentos ao paciente (registro de prontuário,

interno e externo) e os relatórios econômico-financeiros, que indicam os custos diretos por

refeição fornecida.
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FCS-3: Produção Eficiente

o Serviço de Nutrição e Dietética do InCor possui características de "produção de fábrica".

"Fornece mais de 650.000 refeições anualmente, muitas delas obedecendo a pré-requisitos

especiais". Enquanto o corpo de nutricionistas acompanha os casos pelo prontuário,

observando a prescrição médica e acompanhando a evolução do paciente, os técnicos em

nutrição fazem o acompanhamento do preparo das refeições. A cozinha trabalha no preparo

e cocção das 6:00h. às 21:00h., para dietas normais e especiais. É uma área que demanda

planejamento de logística, já que as bandejas são montadas na cozinha (centralizada) e

distribuídas para cada andar e ala. As funções de compras e suprimentos/estoque de gêneros

alimentícios e utensílios (copos e talheres) são descentralizadas. O estoque de uso comum é

mantido de forma centralizada. A Fundação Zerbini realiza diretamente as compras

destinadas à preparação das refeições para' pacientes particulares e de convênio com

utensílios e cardápio diferenciados.

FCS-4: Prontuário / Identificação Correta das Necessidades dos Pacientes

O prontuário usado pela Nutrição e Dietética serve para priorizar a assistência por nível:

primário, secundário e terciário. É o instrumento que indica se o paciente não requer

cuidados especiais (primário), se requer dieta ou tem fatores de risco nutricional

(secundário), se requer dieta ou tem fatores de risco que demandem dietoterapia (terciário).

O cartão de dieta apresenta informações como o nome do paciente, o número do leito, e o

tipo de dieta a ser seguida (branda, líquida, leve, geral, pastosa, de baixo colesterol,

hipossódica etc.).

FCS-5: Burocracia

O InCor apresenta "entraves burocráticos à resolução rápida de problemas" relacionados à

manutenção de equipamentos, contratação de novos funcionários, compras de suprimentos,

dentreoutros.
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4.5 Serviço de Relações Públicas

Missão

Aprimorar a qualidade e a imagem do serviço da instituição.

Descrição da Área

o Serviço de Relações Públicas elabora e realiza pesquisas envolvendo todas as áreas do

InCor, com o objetivo de obter indicadores da satisfação do cliente e apontar à organização

caminhos possíveis em direção à qualidade e à excelência do serviço prestado. Os pacientes

a receberem os questionários de pesquisa são identificados através de relatórios de

pacientes internados emitidos pelo SAME.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Integração com as Demais Áreas

A comunicação é fundamental para garantir a aceitação das pesquisas realizadas pelo

Serviço de Relações Públicas. Essa comunicação também é muito importante devido à

"possibilidade de seus resultados apontarem a necessidade de intervenções efetivas em

outras áreas". Mesmo as equipes profissionais que antes não costumavam valorizar a

pesquisa como metodologia válida para o aperfeiçoamento da organização, passaram em

um dado momento a usá-la como instrumento para melhor administrar as suas áreas. Visto

que pesquisas específicas são conduzidas para as diferentes áreas e públicos, como, por

exemplo, para internados, SADT, Laboratório Clínico dentre outros; é imprescindível a

coordenação dos trabalhos entre a área de Relações Públicas e essas outras áreas.

FCS-2: Satisfação do Cliente

A "satisfação do cliente" é a tônica da área de Relações Públicas, que trabalha

comprometida com a resolução imediata de problemas, de queixas de pacientes, da redução

de filas de atendimento e do atendimento personalizado e de qualidade.
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FCS-3: Técnicas de Atendimento e Logística

o Serviço de Relações Públicas do InCor desenvolvia, no momento da entrevista, o projeto

de uma central de atendimento ao cliente. Isso porque, além de tirar dúvidas e receber

reclamações, assume a responsabilidade pela recepção e orientação ao paciente. Assim,

dentre suas preocupações, está a de adotar técnicas eficientes de atendimento e rotinas

funcionais, tais como a sinalização do Hospital, facilitando a circulação de pacientes e

visitantes, e a implantação de quiosques de informação.

FCS-4: Instrumentos de Coleta

Os instrumentos de coleta referem-se aos diferentes tipos de questionários aplicados, ao

método de pesquisa escolhido. Os instrumentos podem ser, por exemplo, entrevistas ou

questionários, identificados ou não, enviados diariamente ou com outra periodicidade etc.

Esses instrumentos são determinantes do sucesso de um trabalho de pesquisa. Na ocasião

das entrevistas, o InCor distribuía questionários a todos os pacientes em seu segundo dia de

internação. Trinta por cento deles retomavam preenchidos, taxa considerada alta. "As

respostas identificadas e assinadas recebem acompanhamento com contato pessoal,

individualizado" .

FCS-5: Apoio Material e Financeiro

Na falta de outros recursos, o Serviço de Relações Públicas capta recursos de

patrocinadores institucionais para algumas da ações e necessidades do InCor. Esses

recursos são obtidos na forma de apoio a eventos e palestras, compra de equipamentos

como TV, fax e gravadores. Esse apoio financeiro, direto e indireto, surge importante para

este serviço.

4.6 Serviço de Faturamento

Missão

Garantir a receita do Hospital.
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Descrição da Área

Realiza o faturamento dos serviços prestados no Ambulatório, na Emergência e em

internações, segundo classificação própria conhecida como PTW (P = SUS, T = convênio

médico e W = particular). Usam o sistema de faturamento desenvolvido por uma empresa

privada, mas absorvido completamente pelo InCor para as rotinas de manutenção e

adaptação, contando inclusive com um profissional, analista de sistemas, dedicado a esse

serviço. Antes da implementação do software, o faturamento era calculado com base no

prontuário e nas notas de débito, incorrendo em atrasos na emissão da fatura e em riscos de

omissão de itens. A digitação de dados é agora feita diretamente em cada área, sem faltas

ou falhas, já que o honorário médico depende desse bom registro. Este vínculo da produção

médica, através dos honorários, a uma porcentagem específica do faturamento global do

Hospital (no caso, 35%), estimula as diferentes áreas (de exames, enfermagem e

fisioterapia, por exemplo) a lançar os dados no sistema de forma regular. Materiais e

medicamentos (Mat-Med) são lançados em um sistema centralizado, desenvolvido e

mantido pela Prodesp.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Sistemas de Informação / Conta do Paciente

Para exercer suas funções, o Faturamento precisa que a informação chegue no tempo certo.

Quando há demora em obtê-la, a função do Faturamento fica comprometida. Uma

importante tarefa desta área é definida como o controle e a cobrança de todas as atividades

do InCor. Assim, os sistemas de informação buscam proporcionar informações gerenciais

indicando o total faturado, buscando identificar formas de aumentar o faturamento e

estimular a busca pela redução dos tempos de internação. Um dos mecanismos usados para

identificar a eficiência do sistema de cobrança é o relatório de altas do período que,

juntamente com a conta do paciente, serve como indicador comparativo para verificar se

todas as altas foram faturadas.
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FCS-2: Recursos Humanos

o Serviço de Faturamento depende basicamente de profissionais faturistas treinados, na

quantidade certa e com boa vontade. Esse último critério foi apontado como um dos

principais pré-requisitos na seleção de novos funcionários, uma vez que, quando o sistema

"sai doar", os funcionários devem estar preparados para "trabalhar dobrado no momento da

recuperação". A necessidade de treinamento é pequena e foi mais presente no ano de 1992,

quando o InCor passou a trabalhar também com convênios médicos. Uma profissional

médica auxilia o Faturamento na auditoria de contas.

FCS-3: Acompanhamento de Mudanças na Legislação do SUS

o Faturamento deve acompanhar diariamente as constantes mudanças nas portarias do

Ministério da Saúde, publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Esse acompanhamento

é fundamental, pois reduzir glosas, resultantes de cobranças mal emitidas, é uma

necessidade para abrandar a crise financeira, maximizando receitas.

FCS-4: Padronização das Tabelas de Convênios

As distintas tabelas dos convênios, com seus variados formatos, regras e padrões de

pagamento obrigam o Hospital a se moldar às exigências dos convênios. O InCor adere a

esses padrões, já que não tem poder suficiente para "dar as cartas" dentro desse modelo de

negócios.

FCS-5: Otimização dos Processos

Em alguns setores do InCor, a otimização dos processos trouxe excelentes resultados. Um

bom exemplo disso e, principalmente, do papel que o Faturamento pode desempenhar na

otimização é o caso do sexto andar, em que, em função da maior rapidez no faturamento,

reduziu-se o tempo entre o momento da alta e da saída dos pacientes, resultando em

redução de custos, maior potencial de rotatividade e maior satisfação do cliente, apenas para

mencionar algumas vantagens.
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4.7 Serviço de Fisioterapia

Missão

A missão do Serviço de Fisioterapia é prestar assistência aos pacientes e investir em ensino

e pesquisa relacionados à sua área de conhecimento, com ênfase na fisioterapia para

recuperação cardiorrespiratória.

Descrição da Área

Na época das entrevistas, a Fisioterapia contava com uma equipe de quarenta e quatro

profissionais nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTD. No Ambulatório, a atuação da

Fisioterapia resume-se a projetos de pesquisas. "Atende a pacientes internados, clínicos

e/ou cirúrgicos, com a finalidade de minimizar as complicações pulmonares e motoras

decorrentes do seu estado clínico".

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Conhecimento Científico

o investimento em pesquisa é o que garante o avanço e a melhoria dos serviços prestados.

Entre orientações operacionais e científicas, a pesquisa busca, por exemplo, identificar os

melhores protocolos com enfoque respiratório ou mesmo novas formas de registro para

aperfeiçoar o instrumento de anotação no prontuário. A aplicação de técnicas cada vez mais

aprimoradas visando à recuperação respiratória, crítica para a melhora do paciente, é feita

sempre em parceria com as áreas clínicas (o próprio médico) e com a Enfermagem. A

parceria com os médicos garante à Fisioterapia a análise conjunta dos casos, e, com a

Enfermagem, a operacionalização das atividades. O conhecimento, a pesquisa e o suporte

cientifico são obtidos através de literatura e pesquisas de mercado em relação a novos

equipamentos e técnicas. A área conta com orçamento próprio para a compra de

equipamentos específicos.
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FCS-2: Recursos Humanos

A Fisioterapia é tida corno "um dos bons serviços prestados pelo InC.or, dada a competência

e o alto grau de comprometimento dos profissionais", Apesar de a equipe ser bastante

motivada e trabalhar "por amor", não recebe os melhores salários do setor, Em outros

hospitais privados, por exemplo, os salários costumam ser mais atraentes, o que estimula

que, em geral aos cinco ou sete anos de casa, muitos saiam atrás de maiores salários e sejam

repostos por fisioterapeutas jovens oriundos d.ocurS.ode especialização.

FCS-3: Ensino

Como parte do investimento em atividades de ensino, a Fisioterapia conduz um curso de

especialização que forma dez fisioterapeutas por ano. O curso é também uma fonte de

captação de pessoal, atividade ligada; portanto, à área de Recursos Humanos da

organização.

FCS-4: Apoio da Alta Direção

O apoio da alta direção e o apoio administrativo sempre foram positivos, pois vos médicos

sentem que a fisioterapia melhora a capacidade respiratória e reduz o tempo de internação".

FCS-5: Burocracia

As entrevistas indicam que a organização é lenta na atualização de recursos materiais.

Alguns procedimentosburocráticos, como, por exemplo, o preenchimento manual de notas

de débito, consomem tempo dos auxiliares de fisioterapia com.grande margem de erros. "A

burocracia é um entrave que impede que o InC.or adote inovações arrojadas", Um exemplo

disso é que "um novo equipamento de ventilação não-invasiva avaliado positivamente em

1993 e recomendado para compra então, chegou cinco anos depois, em 1998, quando

diversos outros hospitais já estavam usando o mesmo equipamento". "A Fisioterapia lança

idéias e está na frente, mas a instituição não acompanha esse arrojo". Ainda no que diz

respeito à eficiência dos processos administrativos, os entrevistados apontam grandes falhas

e falta de clareza na comunicação interna.
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4.8 Serviço Social

Missão

Apoiar e auxiliar os pacientes que procuram o InCor.

Descrição da Área

o Serviço Social atende a pacientes do ambulatório, do Pronto-Socorro e da internação.

Contava em 1998 com treze assistentes sociais de nível universitário e cinco funcionários

administrativos - a maioria com mais de dez anos de casa. Entre suas funções está, por

exemplo, a de providenciar a transferência de pacientes em caso de ausência de vaga ou em

casos em que a patologia apresentada pelo paciente não for indicada para o InCor. "Muitas

vezes os pacientes procuram o InCor por sua fama, ou porque sabem que dá medicamentos

gratuitamente". Tem como função também, por exemplo, orientar pacientes sobre as

normas e rotinas hospitalares, sobre questões trabalhistas, de direitos previdenciários, de

cobertura e carência dos convênios médicos e de seguro-saúde. Quando se trata do

atendimento a crianças, adolescentes e idosos, o Serviço Social trabalha em contato direto

com as famílias. "Os problemas mais freqüentes atendidos pelos assistentes sociais dizem

respeito a como o doente vivencia a doença" e como e quais "mudanças podem ser

introduzidas para melhorar seu cotidiano em seu ambiente familiar".

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Comunicação Interna

O Serviço Social ressente-se da falta de transparência na comunicação e na visão das

estratégias do InCor. Ressalta, por exemplo, um caso em que foi firmado um convênio com

o Hospital de Bauru, mas o Serviço Social e o Serviço de Relações Públicas, que deveriam

proceder com os contatos necessários para referência e contra-referência, não foram

informados, resultando em falhas nestes serviços. "Muitas vezes, jornais e revistas são a

fonte de informação acerca de coisas que se passam no InCor".
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FCS-2: Relacionamento com as Equipes

o Serviço Social trabalha em equipes multidisciplinares e faz questão de "relacionar-se

com os chefes de outras equipes do InCor, inclusive com os médicos, para identificar as

melhores formas de trabalho e discutir o que se espera de seu trabalho". É fundamental,

portanto, o bom relacionamento com as equipes do InCor. Com elas, participa de estudos de

caso e discute os encaminhamentos dos pacientes. Para garantir a sinergia de trabalho, seus

funcionários devem possuir sensibilidade e facilidade de relacionamento com as pessoas.

FCS-3: Burocracia

"Freqüentemente temos bons projetos, boas idéias, mas não sabemos para onde virar". Para

conduzir pesquisas, por exemplo, é necessário buscar as diversas fontes de financiamento.

Até os projetos tidos como comerciais são "encantados". "As compras são lentas". "Mesmo

um simples mobiliário como esta mesa pode levar até um ano para chegar". O modelo de

relacionamento que deve ser evitado é o do passado: "professores sacrossantos e equipes

inimigas". No InCor o profissional é induzido a se aprofundar e especializar. "Mas falta

senso de equipe, formar um grupo que tenha um objetivo institucional; essa falta resulta em

um corpo desintegrado, sem metas"

FCS-4:Sistemasde Informação / Identificação do Paciente

A correta identificação do paciente, com endereço da família, telefones de seus familiares

para contato, dentre outras informações, é essencial para que o Serviço Social seja capaz de

rastrear o domicílio de cada paciente e/ou de seus responsáveis. Segundo as entrevistas, é

comum que a família "despeje" o paciente no Hospital, em especial no caso de idosos.

Assim, um sistema de informação que garanta a preparação de um prontuário completo,

com o maior número possível de informações sobre o paciente, é indispensável para esta

área.
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FCS-5: Referência e Contra-Referência / Comunicação com Outros Hospitais

Nos casos de transferência de pacientes, é o Serviço Social que estabelece contato com

outros hospitais, em busca da autorização para internação e da certeza de que há leitos

vagos. Para fazer essa comunicação, usa principalmente fax e telefone. Muitas vezes a

atividade de recolocação de vagas implica "acionar a rede de recursos comunitários em

favor dos pacientes". Os recursos informais são muito usados, "talvez mais do que os

formais". As vagas para internações parecem estar à disposição de uma pequena rede de

influências, em diversos níveis, não somente nos níveis hierárquicos mais altos.

4.9 Divisão de Enfermagem

Missão

Oferecer assistência e dedicar-se ao ensino e pesquisa dentro dos padrões de excelência e

qualidade do InCor.

Descrição da Área

A Enfermagem contava com 750 funcionários em 1998, cerca de um terço do total de

funcionários do InCor, sendo 128 enfermeiras, treze chefias, cinco supervisoras e o restante,

técnicos, auxiliares e atendentes de enfermagem. Os funcionários da Enfermagem

costumam realizar avaliações anuais de desempenho, discutidas internamente e com a

própria chefia. Atendem aos pacientes com ações, desde as mais simples, como

higienização, até as mais complexas, como o controle do funcionamento de respiradores

artificiais. Operam segundo uma escala de assistência que vai de um a quatro,

representando o nível menor, um, a menor necessidade de apoio de enfermagem e, quatro, a

maior necessidade, como nos casos de UTI. A Enfermagem realiza cursos com o apoio da

Fundap, atendendo a dez alunos externos e mais cinco internos, do próprio InCor. Assim

buscam a capacitação para um atendimento mais profissional, com constante

aprimoramento, complementando a formação dos profissionais. "Escolas de enfermagem

em geral não formam bem o bastante para a prática".
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Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Conhecimento Técnico / Sistematização

Como. uma área de procedimentos necessariamente metódicos, a Enfermagem, em seus

níveis assistencial e administrativo, depende muito da padronização de procedimentos, dos

manuais de organização assistencial e dos fluxogramas. "Bem ao vivo e, se possível, com

fotos". Os registros contam com impressos contendo rotinas operacionais e procedimentos

técnicos. O conhecimento técnico é muito importante. A Enfermagem deve ainda trabalhar

dentro de alguns padrões de ética que devem ser de conhecimento de todos os profissionais.

FCS-2: Comunicação Intra-Equipe / Passagem de Plantão

Na Enfermagem, a dinâmica de informações, ou "comunicação intra-equipe", deve ser

eficiente, de forma a permear os quatro turnos e evitar que os momentos de passagem de

plantão sejam geradores de erros. Na passagem de plantão, os funcionários devem

"transmitir" ao seu sucessor apenas aquilo que é essencial, fazendo uso, para isso, de

critérios de avaliação formal e informal. Adotam, portanto, recursos verbais, além do

prontuário.

FCS-3: Fundação Zerbini

A Fundação Zerbini exerceu papel preponderante no desenvolvimento da instituição ao

garantir o potencial humano e material do InCor, "mas acabou criando dependência". "O

Hospital cresceu demais; antes éramos uma família". O desenvolvimento da instituição foi

grande a ponto de a infra-estrutura e das outras áreas não terem a "capacidade de

acompanhar aquela área de maior desenvolvimento no InCor, a área de cardiologia, que está

além do restante do hospital".

FCS-4: Sistemas de Informação

Segundo a Enfermagem, é essencial que a informação possa fluir na "ponta do

atendimento", com boa retaguarda administrativa. "O Serviço gostaria de contribuir para

conter e controlar custos", mas faltam-lhe algumas ferramentas importantes, como a
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programação orçamentária, dados de receita e despesa, planejamento de investimentos,

além de informação administrativa financeira para cobrança, dentre outras. "Poderia haver

mais transparência em relação a esses dados administrativos". Um importante instrumento

gerencial para a Enfermagem é o "livro de ocorrências", disponível na rede de

computadores desde o início de 1998. Este livro registra aspectos gerenciais relacionados à

área de Recursos Humanos, como por exemplo, as escalas de plantão e faltas. Registra

também dados assistenciais dos pacientes e dados administrativos, tais como o número de

pacientes e o número de óbitos. Ressalta um certo nível de resistência por parte dos

usuários, que indicam que "o sistema de informação da enfermagem não é gráfico e tem

navegação dificil". O sistema registra o histórico de enfermagem, indica o planej amento das

ações, registra o diagnóstico de enfermagem, a prescrição, evolução e as anotações de

enfermagem.

FCS-5: Comunicação Interna

No geral, as falhas de comunicação interna ou "falta de transparência administrativa e

gerencial" foram indicadas como importantes, com alguns casos ilustrativos, como o da

ocasião da introdução dos convênios privados, em que a Enfermagem se ressentiu bastante

da falta de informação sobre como atuar nesses casos. Atualmente, a Enfermagem faz

questão de conhecer a origem do paciente (se SUS ou convênio privado/particular); não

para prestar atendimento diferenciado, mas para poder ajudar o Hospital a cobrar melhor

em cada caso.

4.10 Serviço de Apoio Médico e Estatístico

Missão

Controle e registro de dados estatísticos eprodução de conhecimento sobre o InCor.
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Descrição da Área

o Serviço de Apoio Médico e Estatístico (SAME) é responsável pelo fornecimento de

dados sobre pacientes externos (aqueles que não estão internados no Hospital), que

entraram pelo Ambulatório ou pelo Pronto-Socorro. Registra uma média de 200

atendimentos por dia, administrando dados de cerca de 160 convênios médicos. Possuía em

1998 uma equipe de sessenta e três funcionários. "Visa à manutenção da integridade do

prontuário médico, bem como ao controle de sua circulação"

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Relacionamento com as Outras Áreas

Uma vez que produz dados sobre a organização ou sobre a população a quem presta

serviços, é imprescindível ao SAME manter um relacionamento estreito com as demais

áreas do hospital. Como responsável pela obtenção, junto aos pacientes, de dados referentes

aos convênios médicos, relaciona-se diretamente com estes, assim como com as

seguradoras e com o Serviço de Faturamento. E de sua responsabilidade, ainda, a

manutenção das agendas do Ambulatório e do Pronto-Socorro.

FCS-2: Apoio da Alta Direção

o SAME aponta a dificuldade de relacionamento com os médicos, motivada por inúmeros

fatores, dentre eles a resistência a processos de mudança e o descontentamento dos médicos

com o pouco domínio que detêm da agenda de trabalho. O Serviço precisa de apoio da

direção para evitar conflitos com os médicos. As áreas de atendimento privado e de

convênio são indicadas como áreas que dispõem de mais recursos e conforto que a área do

SUS. Falta de espaço e equipamentos para o SAME são alguns dos fatores de

descontentamento por parte dos funcionários.

FCS-3: Recursos Humanos

Com a finalidade de oferecer aos funcionários uma visão abrangente e envolvê-los, o

SAME promove rodízios de trabalho, proporcionando uma "visão do todo" e busca a
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qualificação da equipe por meio de cursos sobre técnicas de registro de saúde e estímulo ao

estudo e à qualificação profissional.

FCS-4: Sistemas de Informação / Qualidade da Informação

Sistemas de Informação são cruciais para o SAME. Nesse sentido, "a interação dos sistemas

é falha". Por exemplo, o cadastro de pacientes é feito na Prodesp e o agendamento, em um

sistema próprio, sem comunicação entre si. Há ainda o agravante de que a Prodesp exclui os

pacientes do sistema depois de dois anos de registro, tomando impossíveis eventuais

acompanhamentos históricos da vida e da saúde do paciente. Este cadastro, portanto, não

parece ser confiável, uma vez que, se o paciente retoma após esse período, é registrado

novamente, o que pode levar à interpretação errônea de que aquele é um paciente inativo,

sem ocorrências de doença ou internações anteriores. A qualidade da informação é essencial

para o SAME. É comum que, por falhas no treinamento do funcionário, ou por medo do

paciente de expor seus dados, a informação não seja captada corretamente. Muitos

pacientes de fora de São Paulo usam, por exemplo, fornecer em seus cadastros o endereço

de parentes, que moram no Estado de São Paulo, por receio de não serem atendidos. Cada

equipe médica usa uma forma particular de descrever diagnósticos. Visto que a

responsabilidade de efetuar a codificação das doenças usando a CID (Classificação

Internacional de Doenças) é de escriturários, muitos erros podem ser cometidos.

FCS-5: Processos Eficientes

A adoção de processos de agendamento telefônico, de rotinas de otimização do atendimento

e melhora no fluxo e registros de informação foram suficientes para eliminaras filas que

antes, no regime de distribuição de senhas, começavam às duas horas da manhã. O

agendamento telefônico garante a consulta com hora marcada e elimina os riscos de

exposição dos pacientes nas madrugadas, reduzindo também para os pacientes os custos

com transporte, alimentação e dia de trabalho perdido. No agendamento telefônico para

consultas pelo SUS, cada uma das quatro atendentes tem capacidade para realizar um

atendimento e manter três na espera, totalizando, assim, doze pacientes ao telefone

simultaneamente. Alguns dados mínimos são registrados e a consulta costuma ser marcada
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para o prazo de um a sete dias. Um dos processos apontados como "ineficientes,

prejudicando a excelência" do SAME, éo registro de "consulta, internação e exame", feito

no sistema Prodesp porque a informação não retoma, criando, assim,a necessidade de

emissão de memorandos, gerando burocracia e desperdício de tempo.

4.11 Serviço de Suprimentos

Missão

Abastecer as diferentes áreas segundo padrões de qualidade preestabelecidos e no menor

tempo possível como forma de oferecer a elas todas as condições de realizar suas

atividades.

Descrição da Área

o Serviço de Suprimentos, responsável pela distribuição de medicamentos e todos os

materiais médicos, contava, na época das entrevistas, com quinze funcionários para

recebimento, conferência, armazenamento e distribuição de produtos (diária e semanal). "O

Serviço de Suprimentos recebe, armazena e distribui o material adquirido pela Seção de

Compras". Baseando-se em previsões de consumo semanais para cada área, o Serviço de

Suprimentos trabalha com rotatividade de um estoque de 6.000 itens. São dois os grupos de

suprimentos: os de consumo (entrada/saída e previsíveis) e os permanentes. Os de

entrada/saída são normalmente estocados para três meses de consumo. Os previsíveis são

sistematicamente fornecidos pelo HC através da previsão de compras mensais. As compras

são efetuadas pela Seção de Compras a pedido e com a justificativa da Seção de

Suprimentos.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Processos e Métodos Eficientes

Empenhada em rever processos e métodos de trabalho, a área de suprimentos estava em

1998 em transição para um novo sistema de gestão empresarial integrada, junto com o
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Hospital das Clínicas. Esse novo sistema implica a revisão dos processos de trabalho e a

adoção de melhores práticas. Antes deste, o material de consumo era codificado no sistema

Prodesp. O estoque do Hospital das Clínicas "monitora as previsões mensais e o nível de

estoque para efetuar as requisições automáticas". Planilhas de requisição de estoque eram

preenchidas pela Enfermagem e iam para a Digitação, que associava o código do material

ao do paciente para o faturamento (através das notas de débito).

FCS-2: Sistemas de Informação

Além da revisão de processos, é grande a expectativa com relação às capacidades do novo

sistema de gestão integrado.

FCS-3: Relacionamento com as Outras Áreas

O InCor é parte do Complexo HC e depende do HC e da Fundação Zerbini como fontes de

suprimentos, devendo, logicamente, seguir normas e processos preestabelecidos para isso.

A Fundação Zerbini compra órteses, próteses e materiais especiais. Aqueles que podem ser

reembolsados pelos convênios médicos recebem encaminhamento especial. "Estes casos

são acompanhados individualmente até que a Fundação receba o reembolso do valor gasto

com a compra". É também a Fundação Zerbini quem garante aos funcionários

complementos salariais e compras de emergência. O Serviço de Suprimentos é

imediatamente pressionado pelas outras áreas quando há falta de qualquer item que lhes

seja necessário. Assim, busca atender às demandas sempre no menor tempo e com material

da melhor qualidade.

FCS-4: Finanças / Fundação Zerbini

A disponibilidade financeira é determinante da capacidade de reposição de produtos pelo

Serviço de Suprimentos. A falta de recursos no orçamento ou para as notas de empenho

gera situações criticas para a manutenção do estoque e éà Fundação Zerbini que se recorre

nos casos de falta de suprimentos.
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FCS-5: Tempo

o fluxo de pedido e reposição, desde a detecção da necessidade até a entrega do produto, é

longo. Pode acontecer, por exemplo, demora de até três meses para as compras realizadas

por intermédio do HC -Hospital das Clínicas, o que atrasa a entrega destes itens para os

solicitantes.

4.12 Serviço de Planejamento e Controle

Missão

Promover o acompanhamento econômico-financeiro de planejamento e controle.

Descrição da Área

o Serviço de Planejamento e controle tem certa superposição com a Fundação Zerbini e

com a Assessoria Financeira da Diretoria. Em 1998, esse Serviço contava com dois

analistas e um escriturário desempenhando [unções "similares às de um cartório,

carimbando, anotando e despachando". Essa área entende assim sua função como

excessivamente burocrática, de receber, registrar e encaminhar documentos financeiros do

hospital. Foi descrito que as grandes decisões financeiras cabiam à Fundação Zerbini, que

administrava, em 1998, volumes de receitas da ordem de 120 a 150 milhões de reais por

ano, com uma estrutura enxuta de recursos humanos, composta de um presidente, um

funcionário para controle de convênios, contratos e preços, um controlador contábil e um

controlador financeiro, com responsabilidade de contato com bancos, contas a pagar e

contas a receber.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-1: Cultura Organizacional

Há um certo descontentamento com a cultura organizacional do hospital, indicando alguns

resquícios ou características típicas de serviço público no InCor, tais como instalações
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"precárias", funcionários "serviçais", dentre outras. Esta questão foi indicada como sendo

um entrave ao desenvolvimento das funções .dessaárea.

FCS-2: Apoio da Alta Direção

"As decisões no InCor são centralizadas e comunicadas apenas após concluídas". Tal

distanciamento do processo decisório e a baixa participação desta Área nas decisões

estratégicas de investimentos do hospital foi indicada como um dos fatores limitantes para a

valorização do trabalho realizado pela equipe de planejamento e controle.

FCS-3: Sistemas de Informação

As informações para a função de planejamento e controle são originadas em diversos

sistemas de informação, distribuídos pelas outras áreas do hospital. Foi indicado que um

sistema de informação com interface única e acesso às informações de receitas e despesas

do hospital seria desejável, podendo trazer melhorias para a administração de recursos no

InCor. De modo geral, as informações são fragmentadas e de dificil acesso. Foi indicado

nas entrevistas que uma das conseqüências desta fragmentação,é o "desconhecimento dos

custos".

FCS-4: Comunicação Interna

A ausência de um espaço formal ou mesmo informal para discutir os problemas da

organização foi apresentada como uma questão importante, tendo sido ressaltado que a

estrutura organizacional representa um entrave para a criação de fóruns de discussão.

FCS-5: Conhecimento Técnico

A falta de conhecimento técnico dos funcionários da equipe de planejamento e controle foi

apresentada como um impedimento para a adoção de boas práticas na área financeira. Por

exemplo, "adotamos apenas o regime de caixa, e não o regime de competência da

contabilidade". Esta Área indicou que o aprimoramento em técnicas mais modernas de

planejamento e controle poderia trazer melhores resultados para a execução das suas

atividades.
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4.13 Divisão de Informática

Missão

Disponibilizar a informação que sirva ao planejamento eà administração do InCor.

Descrição da Área

A Divisão de Informática dedica-se ao planejamento e desenvolvimento de novas

tecnologias e sistemas de informação e ainda ao suporte tecnológico para as diferentes áreas

do InCor. Planeja, coordena, gerencia e realiza atividades de racionalização e

processamento de informações do InCor, tendo como base as diretrizes e objetivos da

Instituição. Busca promover a infra-estrutura para "a execução da política de ensino,

pesquisa e assistência proposta pelo Conselho Diretor". Na época das entrevistas, essa área

administrava uma estrutura de hardware que incluía vinte servidores, 450 PCs e cinqüenta

terminais conectados em rede Fast Ethernet. Dentre os tipos de informação manipulados

pela Informática estão a administrativa (operacional), a de assistência (dado rápido) e a de

pesquisa (dado em quantidade), além da informação institucional, aqui incluídos os dados

clínicos. O InCor tem vários sistemas de informação em funcionamento. Alguns deles, por

exemplo, são os sistemas administrativos (tais como o do Serviço de Suprimentos ou o de

Recursos Humanos) e os sistemas de administração do paciente (tais como o prontuário de

pacientes ou o agendamento de consultas). O prontuário eletrônico do InCor é composto de

laudo, imagens, prescrição médica e resumo clínico da alta médica.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Visão Clara da Estratégia

Falta ao InCor proporcionar um melhor compartilhamento da visão e de suas estratégias

com o restante da organização. Falta também uma melhor coerência entre as estratégias das

diferentes áreas da organização. Priorizar ações toma-se, por conseqüência, uma tarefa

dificil.
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FCS-2: Previsibilidade da Tecnologia

Dada a rapidez da evolução tecnológica, a "previsibilidade da tecnologia" é fundamental

para a Área de Informática, que "realiza sistematicamente prospecção tecnológica,

buscando identificar elementos que apoiem a escolha acertada da tecnologia mais

conveniente à organização".

FCS-3: Conhecimento Técnico

o "conhecimento técnico da equipe de Informática, estimulado por meio de treinamento

contínuo", está relacionado a metodologias para desenvolvimento e apuração de custos e

prazos de desenvolvimento.

FCS-4: Comunicação Interna

Para atender à demanda de toda a organização, a Informática depende de obter informação

sobre as "necessidades futuras das demais áreas ou mesmo do Hospital como um todo, a

fim de realizar seu planejamento, elaborar cronogramas de implantação de novos sistemas e

planejar a ampliação da rede". Há uma certa carência de informações antecipadas que

possibilitem o planejamento das tarefas da Informática. Por exemplo, na ocasião das

entrevistas, os impactos resultantes da construção do Bloco 2 do Hospital ainda não haviam

sido detalhados, mas tal expansão certamente geraria novas demandas que, para serem

plenamente atendidas, deveriam ser planejadas com maior antecedência.

FCS-5: Relacionamento com as Outras Áreas / Resistência dos Usuários

Como atividade de suporte, a Informática tem muito contato com outros serviços. É natural

a "dificuldade de lidar com as outras áreas, que costumam estar concentradas demais em

suas atividades e apresentarem certa resistência ao mundo digital". Os usuários, em geral,

"tendem a manter suas práticas individuais em detrimento de propostas de renovação dos

processos informatizados".
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4.14 Núcleo. de Qualidade

Missão

Estimular, apoiar e orientar a implantação de novos processos, visando ao aprimoramento

da qualidade do serviço prestado pelo InCor.

Descrição da Área

o Núcleo de Qualidade oferece assessoria técnica e psicológica às demais equipes e áreas

do InCor. Constitui fórum de discussão, aberto a receber e refletir sobre os problemas das

diferentes áreas numa prática de "reflexão compartilhada". Sua função é de "catalisadora do

potencial das equipes, por meio da identificação de entraves cruciais à qualidade". Como

instrumento de trabalho, o Núcleo faz uso de relatórios, planilhas, entrevistas e atas de

reunião produzidos no InCor.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-1: Apoio da Alta Direção

o apoio da alta direção mostra-se fundamental para o Núcleo, uma vez que a área depende

de ser aceita por outras para desenvolver um trabalho conjunto de busca da qualidade.

FCS-2: Conhecimento Técnico

o Núcleo de Qualidade realiza pesquisas sobre novos produtos e novos procedimentos a

serem adotados no InCor, buscando a inovação e o aprimoramento da qualidade, através da

atualização em instrumentos e técnicas. "É imprescindível para a equipe ter conhecimento

técnico suficiente sobre as diferentes áreas do Hospital, assim como uma visão geral e

completa da organização". O Núcleo de Qualidade trabalha com padrões para a certificação

ISO.
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FCS-3: Relacionamento com as Outras Áreas

Depois de identificar no mercado práticas inovadoras e processos eficientes em direção à

qualidade, o Núcleo tem o desafio de "vender" esses projetos para as áreas competentes e

priorizar ações conjuntamente. "Estas parcerias são fundamentais".

FCS-4: Planejamento

o planejamento está diretamente relacionado às atividades do Núcleo. Ele deve estabelecer

metas e prazos, ou seja, "quais os benefícios reais a serem alcançados" pela qualidade "e

em quanto tempo esse resultado pode ser obtido". A área "poderia e deveria adotar

instrumentos de gerência de projetos para melhorar o planejamento de. suas ações".

FCS-5: Benchmarking

o Núcleo de Qualidade busca benchmarking comparativo com mercado. Por exemplo, "no

próprio complexo hospitalar, a Nutrição do HC já obteve a certificação ISO, o que indica

que o InCor também é capaz de obtê-la e deve buscá-la". A estratégia de coleta de dados

locais poderia estar mais orientada para dar maior visibilidade aos indicadores da instituição

em comparação aos indicadores de outras organizações semelhantes.

4.15 Engenharia de Manutenção

Missão

Garantir serviços de manutenção para o bom funcionamento do edifício do InCor.

Descrição da Área

Garante a manutenção predial (civil, elétrica e mecânica) e o funcionamento dos serviços,

de fornecimento de energia, água de qualidade e conforto térmico (ar-condicionado), dentre

outros. O Serviço de Engenharia de Manutenção,em 1998, havia sido recentemente

desmembrado da área de Engenharia de Obras. Contava com cerca de sessenta funcionários,

sendo três deles no Expediente, um em Compras/Almoxarifado e o restante alocado. a
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oficinas e serviços no prédio. As demandas para o Serviço são comunicadas por meio de

ordens de serviço (OSs) e incluem desde a necessidade de troca de lâmpadas até

vazamentos e atividades relacionadas ao controle ambiental. Um dos desafios na rotina da

Manutenção é a redução do tempo de interdição de leitos do Hospital.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Gerenciamento de Recursos Humanos

São muitos os funcionários que integram a equipe de Manutenção, o que toma necessário

"o bom acompanhamento das escalas de plantão, folgas, férias etc., por área e especialidade

(elétrica, hidráulica etc.). Precisa ter um quadro "capacitado e motivado".

FCS-2: Planejamento

A maior parte do trabalho realizado pela Manutenção é corretiva. A manutenção preventiva

ainda é uma atividade incipiente no InCor, debilitada pela ausência de um registro de

máquinas e equipamentos que facilite a manutenção. "O planejamento deveria estar

relacionado a uma metodologia de trabalho que incluísse também a manutenção corretiva".

FCS-3: Burocracia

"A morosidade nas compras costuma atrasar os serviços de manutenção". As previsões de

consumo mensal são realizadas, ."mas só se consegue receber o material com atraso,

algumas vezes quatro meses depois". A definição das compras rotineiras é feita

conjuntamente com o Hospital das Clínicas - HC.

FCS-4: Sistemas de Informação / Acompanhamento de OSs

A Engenharia de Manutenção "atende a cerca de 750 ordens de serviço por mês, além de

algumas emergências que não são registradas por OSs". Tem como um dos principais

indicadores o acompanhamento das ordens de serviços pendentes, "que já haviam chegado

a cerca de 2.700 mas reduzidas para cerca de 350". O gerenciamento de OS, "feito através

de um pacote de software ineficientes, está sendo modernizado com a aquisição de um
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pacote de Gestão Integrada para o InCor e para o HC, com um módulo específico de

programação de manutenção". "O sistema ideal deveria ter interface com outras áreas,

como, por exemplo, a de Suprimentos, já que muitas das pendências estão ligadas à falta de

produtos no estoque". Além disso, "deveria produzir um relatório mensal das OS recebidas,

executadas e pendentes, com informações sobre quem as executou, quanto tempo foi gasto

na atividade ou a razão pela qual a OS está em aberto". É importante documentar

procedimentos e eventos corretamente, pois "é muito necessária a boa documentação dos

atendimentos e da comunicação com os usuários".

FCS-5: Acompanhamento de Serviços de Terceiros

Sempre que o serviço a ser realizado é complexo (especializado) ou demorado,a

Manutenção é obrigada a contratar terceiros. Alguns dos contratos são de longo prazo,

como, por exemplo, a manutenção do ar-condicionado e do sistema de ventilação, feita por

dezoito técnicos da empresa responsável. A terceirização, no entanto, "só funciona bem

quando bem acompanhada e esse acompanhamento deve ser completo, incluindo dados

como o tipo de manutenção, o início e a duração prevista, o término, percentual de avanço,

empresa e funcionários executantes". A Manutenção costuma, ainda, fazer orçamentos

internos procurando identificar o valor estimado do serviço para compará-lo com o valor do

serviço realizado.

4.16 Seção de Compras

Missão

Atender ao paciente por meio da aquisição de produtos de qualidade, com menor custo e no

menor tempo possível.

Descrição da Área

O Serviço de Compras contava em 1998 com uma equipe de cinco funcionários (quatro

compradores e um auxiliar), responsáveis pela compra de 3.200 a 4.000 itens por ano,
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representando desembolso médio de 180.000 reais por mês, com cerca de 18.000 itens no

cadastro. As compras são classificadas como híbridas: 70% são realizadas pelo HC, e 30%

diretamente com recursos da Fundação Zerbini. As compras realizadas pela Fundação

Zerbini incluem os itens específicos que são utilizados pelo InCor em particular, além de

outros produtos. "O InCor compra melhor que o HC, com prazos de pagamento maiores,

fornecedores leais e com menos burocracia, garantindo rapidez e qualidade".

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Sistemas de Informação

"Sistemas de informação modernos e adequados às necessidades do Serviço de Compras

poderiam ajudar a conter as despesas". A área não tem acesso ao histórico de preços e não

conhece, por exemplo, o posicionamento de estoque. Além disso, "o processo de

autorização de compras é lento". "O sistema da Prodesp tem falhas e resulta em alguns

erros de informação que deveriam ser evitados".

FCS-2: Comunicação Interna

"A comunicação institucional poderia garantir a todas as áreas uma visão estratégica e os

beneficios do planejamento". No caso de Compras, conhecer as estratégias da organização

resultaria diretamente em obter orçamentos melhores. "Por exemplo, a má comunicação

sobre a abertura de novas áreas do Hospital dificulta o trabalho de Compras. "O novo

laboratório de Pleura representaria desembolso de 130.000 reais adicionais por mês, um

aumento de cerca de 80% nas compras do InCor". "O laboratório será instalado em breve,

sabe-se que isso está sendo decidido, mas a instituição não avisa". "A comunicação

institucional serve somente à área médica - o profissional administrativo é em geral

desconsiderado e pouco valorizado".

FCS-3: Planejamento de Aquisições

"O planejamento de aquisições deveria ser mais bem executado, buscando a concentração

de compras, a padronização e a adoção de boas práticas". A compra de suprimentos
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costuma ser revista três vezes por ano com base no consumo do período. "A cotação de

preços poderia ser mais rápida, com autorização eletrônica caso o fluxo fosse

automatizado". "A organização não tem visão de futuro na aquisição de materiais" e "os

médicos não têm o hábito de planejar suas necessidades".

FCS-4: Relacionamento com as Outras Áreas

"Recentemente, um treinamento para todos os envolvidos no processo de requisição de

materiais foi realizado com o objetivo de melhorar a qualidade do processo". Antes de

treinamento, chegavam a 60% as requisições com erros (falta de aprovação, informação

incorreta e outros), caindo posteriormente para 30%. "Deveria haver mais compromisso das

pessoas com o que estão pedindo". Esse compromisso depende de treinamento e de uma

política institucional clara, que informe devidamente, por exemplo "o que se pode comprar,

que prazo esperar, como proceder".

FCS-5: Recursos Humanos

Os profissionais da equipe de Compras "devem estar imbuídos de sua missão e motivados,

além de serem bem capacitados". A questão salarial é apresentada como grave, pois a

equipe ocasionalmente perde bons funcionários. "O melhor comprador da equipe foi

recentemeIitecontratado por um Hospital privado por um salário equivalente ao de uma

gerência no InCor".

4.17 Comissão de Ensino

Missão

Divulgar o conhecimento profissional dentro da organização, com o objetivo de aprimorar

os serviços prestados pelo InCor.
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Descrição da Área

A Comissão de Ensino, assim como a Comissão Científica, é uma das estruturas formais do

fuCor que provêem assessoria técnica e pedagógica para as demais áreas da organização.

Busca introduzir conceitos e práticas inovadoras na organização, evitando assim sua

obsolescência. Objetiva a integração institucional, o treinamento dos profissionais em sua

função e a atualização profissional. Possui recursos específicos para treinamento das várias

áreas,com ênfase no aprimoramento das atividades técnicas, de hotelaria e de nutrição. O

Núcleo de Ensino Médico é o responsável pela formação dos médicos residentes e,

portanto, pela formação de mão-de-obra qualificada para o próprio fuCor e para o mercado.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Visão Sistêmica da Organização

Considerando que o fuCor "está horizontalizando sua estrutura, cada gerente assume

diversos papéis e deve ter capacidade de liderança e de coordenação de equipes".

FCS-2: Recursos Humanos

A equipe da Comissão é necessariamente uma equipe de alta qualificação. "Trabalhar com

ensino requer talento, multidisciplinaridade, versatilidade para atuar em diversos grupos

discutindo temas diversificados, que vão desde programas de residência médica e

certificações ISO até, por exemplo, a implantação de um mini-shopping". "Um banco de

talentos que possibilitasse avaliação profissional seria um bom instrumento de gestão de

Recursos Humanos". "Um prontuário individual para cada funcionário seria ideal"; nele

seriam registrados os eventos e as características .relativas ao seu desenvolvimento

profissional. O sistema de informação aplicado ao suporte a recursos humanos demonstrou

ser uma grande preocupação da Comissão de Ensino.

FCS-3: Relacionamento com as Outras Áreas

Como responsável por oferecer às demais áreas da organização assessoria para a elaboração

de programas de cursos, estruturação de projetos e ainda formar multiplicadores
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capacitados didaticamente, a Comissão de Ensino "depende muito do entrosamento com

profissionais de outros setores e também do feedback formal e informal sobre os cursos

realizados". Um bom relacionamento com as outras áreas geralmente garante bons

resultados para a Comissão de Ensino.

FCS-4: Conhecimento Técnico

Considerando que a aprendizagem é mais do que informação, é know-how compartilhado, a

Comissão considera essencial investir em didática e técnicas de ensino para transformar as

pessoas em educadores. Para estar na vanguarda do conhecimento, "o responsável pelo

programa em sua área deve ter plena clareza e segurança do conhecimento que detém".

FCS-5: Parcerias Externas

Cuidar das parcerias e demais relações institucionais que possibilitam a criação de

programas de treinamento e intercâmbio é uma grande prioridade para a Comissão de

Ensino. Por exemplo, as parcerias em operação do InCor com outras instituições incluem

convênios com hotéis para programas de aprimoramento dos serviços de hote1aria do

Hospital, com consultorias, para atividades de didática e ensino, e com as.universidades;

para a escolha e a adequação de cursos.

4.18 Engenharia de Obras

Missão

Executar obras de melhoria no Bloco 1 do InCor e obras de construção do Bloco 2.

Descrição da Área

o Serviço de Engenharia de Obras, em 1998, havia sido recentemente desmembrado da

área de Engenharia de Manutenção, tomando-se a Coordenação de Obras e Projetos InCor

(COPI), contando com uma equipe de sete funcionários, sendo um engenheiro civil, dois

arquitetos, dois desenhistas e dois escriturários.
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Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Planejamento de Atividades

"aPlano de Obras é de cerca de dois milhões e seiscentos mil reais". A Engenharia de

Obras deve seguir à risca os cronogramas preestabelecidos, tanto no que diz respeito ao

desembolso das despesas quanto aos resultados alcançados. Dado um sério problem~

estrutural do Bloco 1 do InCor, a Engenharia de Obras considera fundamental um melhor

planejamento da manutenção preventiva da parte hidráulica, por exemplo.

FCS 2: Divisão Funcional/Manutenção versus Obras

O desmembramento da Engenharia de Obras e da Manutenção resultou em uma divisão

funcional "equivocada". A Engenharia de Obras assume as atividades mais complexas que

envolvem reformas. Mas, "freqüentemente é necessário usar funcionários da Manutenção

para Obras, dado o seu conhecimento intrínseco do prédio" e o seu "controle" sobre

isolamento de áreas.

FCS-3: Gerenciamento de Terceiros

A maioria dos funcionários usados nas obras do InCor é subcontratada. A COPI é

responsável pela elaboração dos orçamentos, seleção e contratação de fornecedores e

acompanhamento dos serviços terceirizados. Mantém-se atualizada em relação aos preços

praticados do mercado; baseando-se tanto em preços praticados anteriormente como nos

indicadores publicados em revistas especializadas em construção civil.

FCS-4: Comunicação Interna

Contratos com fornecedores para obras de maior vulto, como, por exemplo, a construção do

Bloco 2 do InCor, são gerenciados diretamente pela Fundação Zerbini. "Faltam informação

e clareza em relação à negociação direta da Fundação com a empresa contratada". "As

sugestões dos técnicos com relação à divisão funcional não são ouvidas pela alta direção".
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FCS-5: Burocracia

Não há autonomia gerencial para tomar algumas decisões em relação à forma de

terceirização de serviços, que poderia, por exemplo, eliminar a necessidade de cotação de

preços para serviços pequenos ou serviços de preços sabidamente adequados e fornecedores

confiáveis. "Os processos de cotação de preços podem vir a ser demorados" e boas práticas

poderiam ser adotadas, como, por exemplo, contratos "guarda-chuva" com empresas "faz-

tudo" para execução de serviços múltiplos, com contrato único.

4.19 Serviço de Farmácia

Missão

Dar assistência farmacêutica ao InCor.

Descrição da Área

o Serviço de Farmácia "não é apenas um almoxarifado de medicamentos, mas. a área

responsável por desenvolver políticas de assistência farmacêutica". Sua atuação engloba dar

assistência direta aos pacientes, orientando-os sobre como ingerir o medicamento, e dar

assistência ao corpo clínico, ajudando-o a prescrever. Cuida da aquisição, estocagem,

conservação e distribuição dos medicamentos padronizados no InCor. Fornece também

informação e orientação promovendo o atendimento personalizado aos pacientes,

prevenindo assim interações medicamentosas e detectando possíveis reações adversas aos

medicamentos. A equipe da Farmácia contava em 1998 com cinqüenta funcionários, sendo

dez deles farmacêuticos, responsáveis tanto por processos administrativos, como por

garantir o uso racional do medicamento no InCor. Partindo do princípio de que o

medicamento é um "coadjuvante estratégico, às vezes até protagonista de um tratamento", a

sistematização de seu uso é um dos grandes objetivos da Área. A Farmácia busca

sistematizar a padronização e a escolha dos medicamentos segundo seus dez principais

atributos, que são: nome, concentração/dosagem, via de administração, freqüência,

indicações, contra-indicações, efeitos colaterais e dados farmaco-cinéticos (absorção/
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transformação / eliminação). Diariamente, a Farmácia entrega cerca de 600 receitas no

Ambulatório e 300 na Internação. Utilizando o sistema de informação adquirido no

mercado,os farmacêuticos da equipe monitoram inúmeros indicadores relacionados ao uso

dos medicamentos no InCor, tais como estudos e distorções de consumo ou variações, e

ainda acompanham sua posição no estoque.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Conhecimento Técnico

A Farmácia "depende de uma equipe bem formada, em treinamento contínuo". Os

profissionais devem conhecer os medicamentos, seus dez principais atributos e saber

prescrevê-los.

FCS-2: Sistemas de Informação

o sistema adotado na Farmácia "oferece à equipe a posição de estoque e facilita

enormemente a interação com os médicos".

FCS-3: Apoio da Alta Direção

A Farmácia está "bem integrada com a administração superior" recebendo um bom apoio

das chefias e das outras áreas.

FCS-4: Comunicação Interna

"É importante a propaganda interna e a discussão com equipes médicas sobre padronização

através das comissões de padronização de farmacologia e orientação ao paciente".

FCS-5: Eficiência Operacional

"A Farmácia pratica a dose unitária há anos", a distribuição de medicamentos na quantidade

certa na hora certa. Quando é necessário adquirir em emergência, "tem convênio para

gastos de até 1.500 reais mensais com uma farmácia privada". "Informação é a chave,

compromisso é a fechadura, comunicação é a porta".
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4.20 Serviço Social Médico

Missão

Oferecer atendimento médico aos funcionários do InCor.

Descrição da Área

o Serviço Médico é responsável no InCor pela medicina do. trabalho: admissional,

demissional, segurança do trabalho, higiene, acidentes de trabalho. Presta atendimento de

emergência, clínico e ginecológico, para os funcionários, além de realizar exames

complementares.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Relacionamento com os Clientes

Os principais clientes do Serviço Médico são os funcionários do InCor. O grau de

dificuldade enfrentado pelo Serviço Médico no atendimento aos funcionários é o mesmo

que existe no atendimento ao paciente externo. No entanto, "o nível de expectativa do

funcionário é superior, já que ele acredita que, por pertencer ao InCor, merece atendimento

diferenciado". Na maior parte das vezes, o funcionário não tem plano de saúde ou recursos

adicionais para empregar em médicos e depende exclusivamente do atendimento prestado

pelo InCor.

FCS-2: Apoio da Alta Direção

O Serviço Médico lida diretamente com a insatisfação dos funcionários e "necessita do

apoio da alta direção". É "cobrado dos dois lados" e vê-se obrigado a atender a esses dois

"clientes". Como um bom atendimento em saúde reflete diretamente na qualidade e na

produtividade dos funcionários, a Área julga que "poderia ter mais recursos orçamentários".
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FCS-3: Sistemas de Informação lConhecer a Comunidade Atendida

"Deveria conhecer o público a que atende, tendo à disposição dados do funcionário", tais

como a função e o setor em que trabalha, permitindo ao Serviço de Saúde planejare

informar melhor sobre os serviços prestados". "Desejaria trabalhar com sistemas de alarme,

através de indicadores de saúde da comunidade atendida".

FCS-4: Comunicação Interná

Visto que está localizado em outro prédio, o Serviço Médico depende de mensageiro e

trâmite de papel para todas as atividades de comunicação. Poderia usar de correio eletrônico

para melhorar a comunicação.

FCS-5: Relacionamento com as Outras Áreas

É comum que as chefias das áreas "clientes" queiram saber, por exemplo, "por que são

dadas tantas licenças aos funcionários". O Serviço Social Médico poderia beneficiar-se caso

proporcionasse um melhor esclarecimento às outras áreas sobre os' programas que

desenvolve

4.21 ServicosGerais

Missão

Cuidar da higienização, da zeladoria, da segurança patrimonial e prevenir contra incêndios .

do InCor.

Descrição da Área

A Área de Serviços Gerais cuida da segurança patrimonial, da segurança contra incêndios,

do protocolo, do PABX, dos estacionamentos, dos elevadores, da zeladoria, dos transportes,

da limpeza e higienização dos prédios e da rouparia. Contava em 1998 com uma equipe de

sessenta e dois funcionários próprios e cerca de 300 terceirizados. O serviço de PABX, por

exemplo, possui uma equipe de telefonistas, aparelho de fax e toda a operação de tarifação
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de chamadas e cobrança em conta de pacientes. O serviço de Protocolo, por exemplo, é

responsável pelos mensageiros internos, intra-complexo EC e com os correios. A frota de

veículos, que compõe juntamente com um quadro de motoristas o serviço de Transporte,

pertence à Fundação Zerbini. Mas, ainda assim, a área de Serviços Gerais mantém um

prontuário de veículos com o histórico das manutenções realizadas.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Recursos Humanos

"A equipe de Serviços Gerais é composta de seis funcionários de longo tempo de casa".

"Quebram todos os galhos", prestando serviço de qualidade e bem recebido. Atividades de

gestão interna de recursos humanos, "escala de horários e plantões, férias, dentre outras, são

atividades exercidas diretamente pela gerência da área, pois não há outros em Serviços

Gerais para lidar com essas questões".

FCS-2: Integração / Relacionamento com as Outras Áreas

A maior parte dos projetos e mesmo das rotinas administradas pela área de Serviços 'Gerais

depende da interação com outras áreas, já que envolve sua participação. Algumas portarias,

por exemplo, são de responsabilidade da Área; outras são administradas pelo Serviço de

Relações Públicas. Outro exemplo é o PABX, que, apesar de ser administrado pela Área,

dependente de manutenção continuada COPI (Engenharia de Obras).

FCS-3: Comunicação entre as Áreas

"Os projetos em andamento dentro do InCor deveriam ser melhor comunicados entre as

áreas". Por exemplo, Serviços Gerais implantou um projeto-piloto de comunicação via

pagers, contando com 100 pagers acionados por ramal telefônico e via terminal de

computador. Embora já implantado em nível de projeto-piloto, "o projeto era desconhecido

em outras áreas, até que surgiu uma proposta semelhante durante uma reunião de diretoria e

o proponente foi, apenas então, informado de que um projeto assim já estava em fase de

testes no InCor".
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FCS-4: Avaliação de Contratos de Terceiros

Uma das preocupações da Área é a avaliação de contratos de terceiros. A lavanderia,

terceirizada pelo Hospital das Clínicas - HC, "lava cerca de 3.700 kg de roupa por dia".

Para avaliar o serviço prestado pela lavanderia é adotado como indicador de qualidade, por

exemplo, o índice de relavagem. Os serviços de limpeza e de segurança, também

terceirizados, passam pela avaliação de uma comissão, que inclui representantes de várias

áreas.

FCS-5: Tempo

O método de trabalho da área de Serviços Gerais é desburocratizado e algumas vezes

informal. Trabalha "apagando incêndio" e recebe demandas, geralmente de emergência, por

telefone. Evita usar papéis, tais como as OS que são usadas pela Engenharia de

Manutenção. Com isso, no entanto, não registra os atendimentos e não tem instrumentos

para medir, por exemplo, o tempo entre o chamado e o atendimento, nem mesmo a duração

do atendimento. Sem preocupar-se por demais com planejamento, adota a filosofia de que

"resolvendo rápido, é um problema a menos".

4.22 Equipe Odontológica

Missão

Atender ao paciente, buscando o reconhecimento nacional e internacional da população e

do meio médico e odontológico.

Descrição da Área

A Odontologia atende aos pacientes internados no InCO!em seu pré-operatório. É comum

os cardiopatas apresentarem focos bucais, dentários e da gengiva, que favorecem a infecção

por uma determinada bactéria capaz de penetrar na circulação sanguínea. Cerca de 30% dos

óbitos por endocardite são derivados desta bactéria. Os procedimentos odontológicos

costumam ser os mesmos que os de qualquer tratamento dentário. Entretanto, os cuidados
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como anestesia e antibióticos são diferentes. Geralmente o tratamento dá-se no período de

um a três meses que antecede a cirurgia. Essa área presta assistência odontológica a

"pacientes internados, pacientes da unidade de emergência e pacientes ambulatoriais,

encaminhados pelas equipes médicas". "A maioria dos pacientes da Odontologia é atendida

pelo SUS (90%)". "São realizadas cerca de quinze consultas diárias, envolvendo extração,

restauração e tratamento da gengiva, além de outros procedimentos mais complexos".

Diferentemente de outras áreas, a Odontologia não gera receitas para o InCor e o seu

retorno se mede pela melhora no estado do paciente e na redução do tempo de internação,

evitando complicações como aendocardite. A área tem como metas, dentre outras,a

ocupação máxima do consultório, o baixo retorno e baixo índice de retrabalho.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Recursos Humanos

Os funcionários dentistas trabalham em tempo parcial, em regime de vinte horas semanais.

"Dentistas não se consideram bons administradores por não possuírem formação em

administração". Já que o quadro de pessoal é considerado "insuficiente para prestar um

atendimento mais completo", a Odontologia prioriza o pré-operatório. Ainda assim, atende

excepcionalmente a alguns poucos pacientes transplantados ou que usam anti-coagulantes,

requerendo assim cuidados especiais. Em alguns casos de emergência.i.a Odontologia

atende na UTI. Como "os salários são baixos, os dentistas dependem de atividade em

consultório particular". Cerca de quinze alunos por ano são incorporados à equipe, mas

"pouco ajudam em termos de aumento de produtividade, pois mais acompanham os

tratamentos que os executam pessoalmente": Além das rotinas, a equipe da Odontologia

envolve-se no programa de aprimorandos e em palestras para funcionários. "A equipe é

muito bem integrada e trabalha em sintonia, sendo este um fator positivo".

FCS-2: Conhecimento Técnico

O bom conhecimento técnico dos profissionais, além de bons recursos materiais e

equipamentos adequados são muito importantes para essa atividade. Entretanto, pedidos de

compra são efetivados de forma demorada, o que prejudica a boa programação das
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atividades. "Não se pode contar com a previsão de chegada, pois nem sempre ela se dá no

prazo previsto". A assistência técnica para os equipamentos é boa. "Procuramos comprar

equipamentos sempre do mesmo fornecedor e marca para garantir bom suporte".

FCS-3: Comunicação Interna

A comunicação no InCor é considerada falha. "A maioria das novidades são comunicadas

pela 'rádio-peão"'. Mudanças no espaço fisico, por exemplo, embora necessárias, muitas

vezes são comunicadas em primeiro lugar por "boatos". Falta conhecimento da estratégia

do InCor. "Cada grupo constrói a sua missão e seus objetivos".

FCS-4: Documentação de Procedimentos

As atividades na Odontologia dependem muito das pessoas. "Quase nada é documentado"

em termos de boas práticas gerenciais.

FCS-5: Sistemas de Informação / Programação de Atividades

A avaliação bucal é pré-requisito nos pacientes com cirurgia programada. A Odontologia

necessita, portanto, de tecnologia que facilite a programação de atividades como a função

do agendamento. A Área "precisa conhecer bem e antecipadamente os pacientes e a data em

que serão operados". A Odontologia adota alguns indicadores de produtividade, como, por

exemplo, o número de procedimentos realizados, o número de pacientes por grupo de

cardiopatia, por tipo (se paciente SUS ou convênio, por exemplo), dentre outros. O

prontuário eletrônico está sendo aguardado devido às possibilidades de integração da

radiologia digital e outras imagens visualizadas diretamente nesse prontuário.
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4.23 Divisão de Recursos Humanos

Missão

A missão da Divisão de Recursos Humanos é dotar a instituição de um corpo de trabalho

empenhado na consecução dos objetivos organizacionais, buscando sempre o

favorecimento do crescimento individual dos funcionários.

Descrição da Área

A Divisão de Recursos Humanos busca pessoas competentes para colocá-las nos postos

necessários e apoiá-las a buscar o objetivo organizacional. Cuida da "admissão, folha de

pagamento, controle de presença de funcionários e planos de cargos e salários, realizando

pesquisas salariais". Promove "recrutamento, seleção e treinamento do servidor, buscando

abrir oportunidades de melhoria funcional aos funcionários, inclusive facilitando o acesso a

bolsas de estudo". É responsável pelos demais estagiários que não os médicos. Cuida

também da "assistência médica e social aos funcionários, promovendo a segurança no

trabalho e buscando prevenir acidentes e doenças". Em 1998, o InCor contava com cerca de

2.300 funcionários contratados pelo HC e pela Fundação Zerbini. "A despeito dos salários

mais baixos que os do mercado, a relação com a Universidade é um ponto'.positivo, que

atrai os profissionais".

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Sistemas de Informação

A Divisão de RH busca abandonar a postura reativa em beneficio de uma postura mais

ativa, buscando novos Sistemas de Informação, em particular pela adoção do novo sistema

de Gestão Integrada em adoção conjunta com o HC. A Área adota indicadores tais como

turn-over, absenteísmo, taxa de permanência, tempo de reposição e erros de processamento

de folha. "O atual sistema da Prodesp é uma colcha de retalhos que acabou resultando na

necessidade de sistemas paralelos". "Um novo sistema está sendo desenvolvido em parceria

com o fornecedor do software e em conjunto com o HC". "Embora o RH seja uma prática
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bem conhecida, com aspectos legais de folha e carteira usadas como padrão, a existência de

duas fontes pagadoras (HC e Fundação Zerbini) requer desenvolvimento de funcionalidades

agregadas no novo sistema". "O projeto está consumindo atualmente todas as forças do RH.

Com o sistema implantado, o histórico dos funcionários passará a ser muito mais disponível

para os próprios funcionários e para as chefias".

FCS-2: Boas Políticas e Práticas

Boas políticas e práticas são adotadas em atividades como a seleção de pessoal, a questão

salarial, a qualidade de vida dos funcionários e o desenvolvimento pessoal da equipe InCor.

"O mercado de trabalho é o regulador do conflito indivíduo versus a organização". A

Comissão de Ensino e o Serviço Médico são funções de apoio "que já foram um dia,

inclusive, competência de RH no InCor".

FCS-3: Fundação Zerbini

A filosofia de quem é contratado para o InCor é "trabalhar no InCor mas ter dois contratos e

receber de duas fontes", devido às complementações salariais de competência da Fundação

Zerbini. "O modelo fundacional é bom, com uma Fundação dando agilidade em compras e

pessoas e suporte ao InCor". A Fundação Zerbini supre as deficiências nos processos do

InCor e usa melhor os recursos em beneficio do próprio InCor. Apenas "20% da folha de

pagamento são feitos pelo Estado (via HC), enquanto que 80% são complementos salariais

fornecidos pela Fundação Zerbini". O orçamento de RH no InCor "é de setenta milhões por

ano, representando cerca de 60% dos gastos totais do InCor". A diretoria de RH responde

diretamente ao InCor e à Fundação Zerbini, dada sua estreita relação com ambos.

FCS-4: Comunicação Interna

A comunicação interna "é um dos problemas mais irritantes do InCor". Várias são as visitas

de pesquisa e trabalhos de consultoria que recebem toda a atenção dos funcionários e das

gerências, "mas muitas vezes os resultados são entregues à alta direção e não retornam

nunca".
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FCS-5: Relacionamento com as Outras Áreas

Á Área de RH deve monitorar o histórico funcional dos funcionários, buscar garantir o

desenvolvimento das pessoas e sua satisfação no trabalho, mas deve também monitorar

cada uma das unidades quanto aos resultados de seus profissionais, à quantidade adequada

de funcionários em cada equipe e às necessidades particulares de cada unidade. Para isso

deve manter relacionamento estreito com as outras áreas.

4.24 Divisão de Experimentação

Missão

A Divisão de Experimentação tem como missão realizar pesquisas de qualidade que

contribuam para a produção do conhecimento.

Descrição da Área

A Divisão de Experimentação "desenvolve projetos de pesquisa de novos conceitos

terapêuticos e técnicas cirúrgicas, além do estudo do funcionamento do sistema cárdio-

respiratório em condições diversas". Busca a qualidade nas pesquisas por meio de um

equilíbrio entre a quantidade de pesquisas realizadas e os seus resultados: Produz uma

média de uma pesquisa a cada dois anos por pesquisador, quantidade considerada adequada

para garantir a qualidade, "maior número que este em geral implica em baixa qualidade".

As pesquisas são, em sua totalidade, realizadas com animais, e não com pessoas,

abrangendo, dentre outros temas, "o tratamento do choque hemorrágico por soluções

hipertônicas, estudos em isquêmia miocárdica, trombose coronária e hipertensão arterial".

As pesquisas são em geral sustentadas com recursos próprios e de convênios. Está

vinculada diretamente à Diretoria Científica, tendo a Área Cirúrgica como responsável. .
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Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l : Contatos Externos

A Experimentação possui convênio com outras entidades, como o Instituto de Ciências

Biológicas (ICB), o Laboratório Fleury e diversas faculdades. Tais convênios asseguram à
qualidade dos trabalhos ao garantir recursos e equipamentos. Os constantes contatos com a

comunidade científica nacional e internacional garantem recursos e idéias novas.

Professores titulares que atuam na Divisão têm assento na Congregação, participação

política e relação direta com outros professores. "É o prof Adib quem atua como defensor

da Divisão de Experimentação".

FCS-2: Vínculo Acadêmico

A equipe é composta de "aproximadamente quarenta pessoas, sendo doze pesquisadores-

puros e o restante pessoal de apoio". Está envolvida em atividades de ensino através de

cursos de pós-graduação e de graduação de segundo ano. "A disciplina de Fisiopatologia é

obrigatória para residentes e pós-graduandos"; Os pesquisadores são todos eles livre-

docentes, professores titulares e doutores. "Apenas um dos pesquisadores tem nível de

mestrado".

FCS-3: Publicar

O Ensino e a Pesquisa são o diferencial da Divisão de Experimentação,compensandoa

falta de atuação direta na área assistencial. "O retomo para a instituição vem com as

publicações científicas e a divulgação das pesquisas em congressos". A produção científica

da Divisão de Experimentação "se compara aos centros mais produtivos dos países

desenvolvidos e tem trabalhos publicados nos melhores e mais conceituados periódicos

científicos do mundo".
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FCS-4: Rigor Científico

As pesquisas são conduzidas através de protocolos científicos, sendo aprovadas por

comissões científicas, com seriedade. A interface com o InCor é estabelecida através desses

protocolos, desenvolvidos em conjunto com outras áreas.

FCS-5: Clima de Trabalho

o clima de trabalho é bastante favorável e a Área conta com o material necessário, com

animais em boas condições e material de consumo. O pessoal técnico é de bom nível. A

qualidade dos animais e o bom humor das pessoas sãofundamentais.

4.25 Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde

Missão

O Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde (CEF ACS) tem como

missão desenvolver e realizar cursos para a formação de pessoal de nível técnico.

Descrição da Área

O CEF ACS é uma escola dentro da estrutura do InCor. Foi instituído através de um

protocolo de cooperação entre o HC e a Fundação Zerbini. Desenvolve cursos de formação

de nível técnico (educação básica para o trabalho), com carga horária de 500 a 1.200 horas.

Realiza cursos abertos para técnicos em enfermagem, instrumentação cirúrgica, métodos

gráficos, radiologia médica, registros de saúde e farmácia, dentre outros em

desenvolvimento.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Apoio da Alta Direção

A prioridade do CEF ACS no InCor é baixa, "por não atuar na área assistencial, mas

somente no ensino". Não tem vínculo com a comissão de ensino, mas com a Secretaria de
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Educação (através da Delegada de Ensino) e com a Administração do Complexo HC "pois

ocupa espaço fora do InCor e próximo ao prédio do HC onde estão a administração,

telefonia, segurança e outros serviços".

FCS-2: Gerenciamento Microempresarial Eficiente

o CEF ACS é uma unidade de negócios 'e, portanto, busca sua auto-sustentação. "As

receitas com mensalidades são de cerca de 35.000 reais mensais, que deveriam ser um

pouco maiores, de forma a equilibrar as despesas". Possui indicadores de gestão, tais como

custo de cada aluno por curso, custos diretos e indiretos, quantidade de alunos por ano,

cursos rentáveis e não rentáveis. São responsáveis por cobranças de mensalidades, controle

de inadimplências, gerenciamento de fluxo de caixa e auditoria de contas. Buscam outros

convênios com entidades externas, através da criação de programas de bolsas financiadas

por empresas que necessitem formar profissionais, tais como hospitais privados,

laboratórios etc.

FCS-3: Aproveitamento Profissional dos Alunos

Os alunos do CEF ACS são provenientes de várias origens: externos, do InCor e do

Complexo HC. A maioria dos alunos externos é absorvida internamente ou direcionada

com sucesso para o mercado de trabalho. O InCor solicita ocasionalmente o cadastro de

alunos para comunicar processos seletivos. O CEFACS compara a relação de alunos com os

resultados de concursos para identificar o grau de contratação de ex-alunos e avaliar a

adequação dos cursos às necessidades do mercado.

FCS-4: Relacionamento com as Outras Áreas

Os cursos técnicos do CEFACS são "desenvolvidos para o InCor e com a ajuda do InCor".

"A demanda para a formação de profissionais deve ser originada dos serviços". O programa

dos cursos é desenvolvido, portanto, em conjunto, levando em conta as necessidades do

InCor. "O InCor dispõe de um arsenal de equipamentos e profissionais capacitados a

integrar o corpo docente em parceria com o CEFACS". Por exemplo: o curso de Farmácia
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se aproveita da interface com a Divisão de Farmácia do InCor para abrir espaço para

treinamento e estágio.

FCS-5: Instalações Físicas

A distância fisica do CEF ACS para o InCor é um fator limitante, pois situam-se em prédios

diferentes, embora ainda dentro do complexo do Hospital das Clínicas. Entretanto, "as

instalações são excelentes" em termos de espaço fisico, fachada do prédio, ambiente,

conforto para os alunos e liberdade para o desenvolvimento das aulas.

4.26 Assessoria Jurídica

Missão

Promover assessoria jurídica para o InCor.

Descrição da Área

A equipe da Assessoria Jurídica (ASSJUR) "é composta de dois assessores, um bacharel

em direito e um funcionário de expediente". "Hoje é uma área-meio e não mais somente

uma assistência técnica". Cuida de temáticas de aspecto legal de interesse da instituição

com função consultiva. Tem interface direta com a Diretoria Executiva, a Diretoria da

Divisão de Administração e o Conselho Diretor. Outras áreas que necessitem de apoio

jurídico devem encaminhar os pedidos a essas áreas que os encaminham posteriormente à

ASSJUR. A maioria dos casos atendidos são causas trabalhistas ou sindicâncias

administrativas. Além dessas, algumas causas têm curso na justiça comum e versam sobre

reparação de danos ou recuperação de créditos.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Trabalho em Equipe

A equipe da Assessoria Jurídica deve trabalhar em conjunto de forma a possibilitar a todos

da equipe conhecer o andamento das atividades, além de oferecer a oportunidade de um
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aprendizado e uma consultoria compartilhada. Deve adotar uma linha de trabalho coerente e

trabalhar em sincronia, tomando assim uma vantagem o fato de ser uma equipe enxuta.

FCS-2: Atualização Profissional

"Devido à constante evolução das partes reclamantes, a ASSJUR deve estar sempre

atualizada". As mudanças na legislação impõem acompanhamento constante. Diversos

tipos de conhecimento jurídico são utilizados constantemente nos trabalhos da equipe, tais

como o conhecimento do direito constitucional, do direito civil, do direito do trabalho, do

direito administrativo e do direito tributário.

FCS-3: Especialização

É necessário o conhecimento da diferenciação e das peculiaridades do InCor e do Setor

Saúde. "Conhecer as particularidades do Setor Saúde é lidar com a terminologia médica,

com a relação médico-paciente, com a legislação do SUS", por exemplo. Também é

importante conhecer bem o InCor, sua constituição autárquica e a relação com a Fundação

Zerbini.

FCS-4: Procedimentos-Padrão e Documentação

A dinâmica de trabalhos "deve ser muito bem documentada de forma a possibilitar repetir

aquelas boas práticas que levam a bons resultados, em termos de passos a seguir e fluxos".

Saber "como fazer" é fundamental para um bom processo. Os funcionários dessa área

devem conhecer bem os procedimentos a adotar, tais como, acompanhar datas de audiência,

emitir comunicados e informativos e relatar a história dos casos. "A boa documentação é

necessária para a construção de um bom processo. Serve para embasamento legal e

jurisprudencial". A documentação é desenvolvida também para garantir efeitos da auditoria.

A conveniência da formalidade serve como postura pará procedimentos internos, onde uma

das provas principais é a prova documental.
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FCS-5: Relacionamento com as Outras Áreas

o trabalho da ASSJUR depende em grande parte do conhecimento de cada uma das áreas

quanto às praticas que devem ser por elas adotadas para garantir boa documentação e

resguardo contra ações. Para isso, as áreas devem ser muito bem comunicadas sobre os

procedimentos-padrão e as documentações necessárias para atender aos. requisitos legais.

Por exemplo, "o RH deve manter as outras áreas muito bem informadas sobre como lidar

com funcionários para evitar ações trabalhistas", assim como nas áreas de pesquisa

"protocolos de pesquisa devem ser estabelecidos segundo padrões".

4.27 Divisão Clínica

Missão

Atender e acompanhar os pacientes nos diversos setores do InCor.

Descrição da Área

A Divisão Clínica exerce funções clínico-assistenciais, funções administrativas e funções

científicas. Atende aos pacientes através de equipes médicas que atuam nas diversas sub-

especialidades que compõem a Cardiologia.

Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Competência Pessoal

"Todo profissional deve ser um bom médico e bom pesquisador e se preparar

constantemente e a longo prazo". Os profissionais devem buscar distribuir bem o seu tempo

na instituição para atender a todos os compromissos.

FCS-2: Relacionamento com as Outras Áreas

o bom relacionamento com os pares "é fonte de estímulo à criatividade". Por outro lado, a

administração deve prover recursos financeiros e garantir compras no momento certo.
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FCS-3: Recursos Humanos

Os profissionais médicos devem ser "motivados e trabalhar com perspectiva de carreira".

"Treinamento, incentivo à pós-graduação, formação intelectual e desenvolvimento da

carreira científica" são fatores importantes para a área clínica.

FCS-4: Humanização do Atendimento

A Divisão Clínica "busca sempre a satisfação do cliente", Limpeza, fluxo de pessoas,

atenção pessoal e profissional "não devem ser apenas tecnicamente bons, mas humanos".

Bons profissionais médicos, técnicas adequadas e equipamentos apropriados fazem parte

dessa humanização.

FCS-5: Boas Políticas e Práticas / Administração Eficiente

A Divisão Clínica depende de Sistemas de Informação efetivos e da definição clara de

objetivos. Adota medições de desempenho, benchmarldng, de mortalidade e complicações,

por exemplo. Esses indicadores, em comparativo com outras instituições de ponta no

exterior, tais como Harvard, Stanford e John Hopkins, servem como referência para o

InCor. As diretorias devem estar em constante contato com a instituição e participar da

definição dos objetivos e dos orçamentos, buscando participar de "para onde vai a

instituição" .

4.28 Divisão Cirúrgica

Missão

Promover atividades cirúrgicas, científicas e didáticas no InCor.

Descrição da Área t·. ,

O objetivo da Divisão Cirúrgica é atingir a excelência. São dezoito médicos cirurgiões,

além dos médicos residentes.

;. .
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Fatores Críticos de Sucesso

FCS-l: Compromisso pessoal

o sucesso das cirurgias "depende dos profissionais médicos, do seu tempo de dedicação e

adaptação à organização e sua dinâmica". Os profissionais da Área estão envolvidos nas

atividades de ensino de graduação, "já bem integradas à rotina", e à pós-graduação.

"Despendem muito esforço em conciliar suas ocupadas agendas com as atividades de

orientação". "Há excesso de compromissos entre os membros do corpo docente e discente,

tomando a velocidade da pós-graduação menor do que poderia ser". Um fator desfavorável

é a falta de compromisso quando atuam as "exuberâncias de personalidade", nos casos em

que interesses pessoais dos médicos e pesquisadores são colocados acima dos interesses da

instituição.

FCS-2: Relacionamento com as Outras Áreas

O InCor é formado por múltiplas áreas, com diversas chefias envolvidas em uma instituição

bastante complexa. São muitas as comissões, os grupos de trabalho e as reuniões. "Do bom

relacionamento entre pares depende o sucesso de cada divisão e serviço". Além disso, a

"natureza diferenciada dos profissionais médicos, com sua individualidade, com sua

dificuldade de adaptação" toma o relacionamento mais complexo. O sucesso da Divisão

Cirúrgica e de suas atividades depende em grande parte do bom desempenho de outras

áreas, como a Anestesia, o Pós-operatório, a Enfermagem, a Nutrição, dentre outros.

FCS-3: Burocracia

"A atividade burocrática é considerada exagerada no InCor". Em parte é atribuída ao fato

de o HC pertencer ao Estado. "Envolvimento com parte burocrática de férias, licenças,

materiais, participação em comissões e reuniões ocupam tempo excessivo dos diretores".

"A característica híbrida pública e privada é negativa. Melhor para o InCor seria ser

independente do complexo HC e administrar a sua parte dos recursos financeiros

diretamente, ao invés de depender de materiais e contratações do HC". Não costuma faltar
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material relacionado com as atividades cirúrgicas, mas há morosidade pata executar as

compras e recebimento de outros materiais em geral.

FCS-4: Sistemas de Informação

Os Sistemas de Informação são importantes "para o correto acompanhamento dos doentes"

e, "principalmente, para prover bases de dados que possibilitem o desenvolvimento de

pesquisa retrospectiva e quantitativa acerca de casos".

FCS-5: Recursos Humanos

O InCor conta com recursos humanos de vanguarda. Muitos são "luminares" nas suas

especialidades. Como instituição universitária de excelência, o InCor atrai excelentes

profissionais que até mesmo superam a demanda.
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 A Categorizacão dos FCS

Para a análise dos resultados da pesquisa, o primeiro passo foi rever o discurso narrativo

das entrevistas para poder chegar a conclusões claras e objetivas. Para tanto foram

categorizados os FCS. Depois disso os dados foram tabulados de formaa correlacionar as

áreas estudadas com os FCS indicados como os mais importantes. Por fim, foram tecidas as

considerações que se fazem necessárias a esse respeito.

Para fazer a categorização, passo inicial da análise, foi necessário padronizar a

denominação dos FCS mencionados originalmente nas entrevistas. Observou-se que muitos

dos FCS originais obtidos nas entrevistas tinham o mesmo significado, embora sua

descrição em alguns casos variasse um pouco. Construiu-se então, um conjunto de critérios

para a classificação dos FCS, agrupando-os por termo exato, por similaridade, por

sinônimo, por simplificação, por complementaridade, ou por semelhança conceitual. A

tabela de categorização detalhada dos FCS no InCor está exposta no ANEXO B, indicando

a transformação de cada um dos FCS originais em FCS categorizados. Os critérios adotados

na categorização estão descritos a seguir.

• Termo exato - Em alguns casos, os FCS tinham descrições originais idênticas. Por

exemplo, os FCS "Apoio da Alta Direção", "Burocracia", "Comunicação Interna",

"Recursos Humanos", "Relacionamento com as Áreas" e "Sistemas de Informação"

apareceram de forma recorrente, sendo referidos dessa exata forma. Esses termos foram
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•

resultado de necessidades idênticas, comuns a muitas das áreas, assim como foi também

o resultado do processo de aprendizado e compreensão dos fatores que foram citados de
;
t

forma recorrente na seqüência das entrevistas, tomando sua identificação mais fácil.
I

I
i

Similaridade - Em outros casos, os FCS tinham descriçpes muito próximas em

significado, embora indicados como termos distintos, fazendo crer que se tratavam dos

mesmos fatores. Por exemplo, "Acompanhamento de Serviços de Terceiros",
I

"Avaliação de Contratos de Terceiros" e "Gerenciamento de Terceiros" referem-se

todos a um mesmo tipo de fator, podendo ser categorizados então como
I

"Acompanhamento de Serviços de Terceiros".

• Sinônimo - Foi adotada padronização dos FCS também para os casos em que a
I

descrição original dos FCS poderia ser identificada por um siJÔnimo. Dessa forma, por
I

I ,
exemplo, FCS descritos originalmente como "Integração 90m as Demais Areas",

"Relacionamento com as Outras Áreas" e "Relacionamento entre as Áreas" foram
i

categorizados como "Relacionamento com as Áreas". i

I

i
• Simplificação - Em alguns casos, a descrição foi simplificada. Assim, por exemplo, o

I
. . I

FCS "Qualidade do Atendimento e da Assistência" foi simplificado para "Qualidade".
I
t

Da mesma forma, "Sistemas de informação / Conhecer a i Comunidade Atendida",
I

"Sistemas de Informação / Conta do Paciente" e "Sis~emas de Informação /
I

Identificação do Paciente" foram simplificados para "Sistemas de Informação". De

maneira análoga, "Planejamento de Aquisições" e "Planejamento de Atividades" foram

classificados simplesmente como "Planejamento". I
• Complementaridade - Alguns dos FCS foram entendidos na análise das entrevistas

como complementares. Aqueles que se referem a "Conhecimento Técnico" e

"Conhecimento Científico", por exemplo, foram agrupados em "Conhecimento

Técnico-Científico", sendo este um conceito mais abrangente.

• Semelhança conceitual - Outros FCS foram citados de forma isolada e quando não

puderam ser rec1assificados nas formas anteriores, foram agrupados em categorias



172

completamente novas. A categoria de FCS "Boas Políticas e Práticas", embora citada

apenas duas vezes, foi usada então para acomodar também os fatores "Benchmarking",

"Documentação de Procedimentos", "Padronização das Tabelas de Convênios",

"Processos e Métodos Eficientes" e "Protocolos Bem definidos". Da mesma forma, os

fatores "Cultura Organizacional", "Instalações Físicas" e "Trabalho, em Equipe" foram

agrupados como "Clima Favorável de Trabalho".

Dos critérios de agrupamento utilizados, os de termo exato, similaridade e sinônimo foram

de decisão mais fácil, por razões óbvias. Os critérios de simplificação e complementaridade

também não representaram dificuldades para a categorização dos FCS. Já o critério de

semelhança conceitual, por envolver julgamento, decisão, e até mesmo a criação de novas

categorias, exigiu rever o teor das entrevistas para garantir escolhas adequadas de

categorização.

O resultado do trabalho de categorização foi a simplificação dos 140 FCS, resultantes do

produto das vinte e oito entrevistas, quando foram identificados cinco FCS em cada. Após o

trabalho de simplificação, os FCS para o InCor foram reduzidos a um total de vinte fatores

distintos.

5.2 Tabulação dos FCS

A categorização dos FCS, agora reduzidos a vinte, possibilitou a tabulação dos resultados

da pesquisa. Foram produzidas, a partir dessa tabulação, tabelas e gráficos classificando os

FCS mais importantes para o InCor. A Tabela 2, a seguir, é a tabela de referência cruzada

das áreas com os seus respectivos FCS. Nesta tabela estão apresentadas as áreas nas linhas e

os FCS nas colunas. Os FCS mencionados por cada Área estão marcados comum sinal

"X". A Freqüência dos FCS, na última linha da tabela, é a quantidade de vezes que cada

FCS é citado no conjunto das entrevistas.
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01: Serviço de Laboratório Clínico X X X X X

02: Serviço de Anatomia Patológica X X X X X

03: Serviço de Documentação Científica X X X X X

04: Serviço de Nutrição e Dietética X X X X X

05: Serviço de RelaCOes Públicas X X X X X

06: Serviço de Faturamento X X X X X

07: Serviço de Fisicteracia X X X X X,

08: Serviço Social' X X X X X

, 09: Divisa0 de Enfermagem X X X X X

10: Serviço de Apoio Médico e Estatístico X X X X X

11: Serviço de Suprimentos X X X X X

12: Serviço dePlanejamento e Controle X X X X X'

13: Divisa0 de InforlTlática X X X, X X

14: Núcleo de Qualidade X X X X X

15: Engenharia de Manutenção X X X X X

16: Seção de Compras X X X X X

17: Comissão de Ensino X X X X X'

18: Engenharia de Obras X X X X X

19: Serviço de FarlTlácia X X X X X

20: Serviço Social Médico X X X X X

21: Serviços Gerais X X X X X

22: Equipe Odontológica X X X X X

23: Divisão de Recursos Humanos X X X X X

24: Divisa0 de Experimentação X X X X X

25: Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde X X X X X

26: Assessoria Juridica X X X X X

27: Divisa0 Clínica X X X X X

28: Divisão Cirúrgica X X X X X

Freqüência dos FCS 16 15 14 13 12 11 '8 7 7 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2

Tabela 2 - Referência Cruzada das Áreas do InCor com os seus respectivos FCS
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A Tabela 3, a seguir, é a que indica a ocorrência dos FCS. Nessa tabela estão relacionados

os FCS, a sua Freqüência e a sua Importância Média. A Freqüência, conforme descrito na

tabela anterior, é a quantidade de vezes que cada FCS é citado no conjunto das entrevistas.

A Importância Média representa a média da ordem de prioridade dada nas entrevistas a

estes FCS, originalmente referidos como FCS-1, sendo o mais importante dos cinco, a FCS-

5, o menos importante dos cinco. Assim, médias menores indicam maior importância,

enquanto médias maiores indicam prioridades mais baixas. A Freqüência foi adotada como

o critério principal para a ordenação dos FCS organizacionais por ser este o critério mais

efetivo e compreensível. A tabela de Freqüência e seu respectivo gráfico estão expostos a

seguir:

Tabela 3 - Freqüência e Importância Média dos FCS no InCor

(ordenados pela Freqüência)
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Na análise dos dados resultantes das entrevistas no InCor, além da Tabela 2 e Gráfico 1,

acima, foi realizada uma série de outras tabelas e gráficos. Os mais importantes estão

expostos nos anexos.

ANEXO A - É o relatório das áreas e seus FCS.

ANEXO B - É a tabela de categorização dos FCS.

ANEXO C - É a tabela de referência cruzada das áreas com seus respectivos FCS. Esta

tabela se diferencia da Tabela 2 exibida anteriormente por indicar também a ordem de

importância atribuída a cada FCS (importância 1 para FCS-1 a 5 para FCS-5)

ANEXO D - É o relatório indicando os FCS mais freqüentes e as áreas que os

mencionaram.

ANEXO E - São a tabela e o gráfico dos FCS ordenados segundo o critério de

"Importância Média" exposto acima.

ANEXO F - É um exercício de ponderação dos FCS pelas respectivas importâncias. Nesse

exercício foram atribuídas "notas" a cada FCS. Assim, o FCS-1 foi classificado como nota

dez, FCS-2 como nota nove, FCS-3 como nota oito, FCS-4 como nota 7, FCS-5 como nota

6. Dessa forma, buscou-se levar em consideração para a ordenação, não só a freqüência

com que eram citados os FCS, mas a importância que esses assumiram para cada

entrevistado. Foi observado que o resultado desse exercício em quase nada difere da

freqüência simples, mudando de posição apenas alguns poucos dos FCS considerados

organizacionais. Como o objetivo da tabulação dos FCS organizacionais do InCornão é

identificar um único e determinado FCS mais importante, mas identificar o conjunto de

FCS mais importantes, o critério da Tabela 2 (freqüência simples, pela contagem da

ocorrência) foi o preferido. Em outras palavras, esse exercício é meramente ilustrativo para

uma linha de raciocínio, pois serviu apenas para ajudar a identificar aquele que seria o

melhor critério para a ordenação dos FCS organizacionais.
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ANEXO G - É a tabela cruzada dos principais FCS e as suas "Áreas Funcionais".

Conforme descrito anteriormente, o InCor adota a divisão em Áreas Funcionais: Atividades

de Apoio Clínico, Atividades de Apoio Gerencial, Atividades Técnicas de Apoio,

Atividades Terapêuticas, Comissões, Pesquisa e Unidades Externas (de Ensino). Para o

efeito da análise dos FCS, elaborou-se uma lista de freqüência dos FCS para cada uma

dessas grandes áreas. Este agrupamento permitiu compreender melhor as particularidades

de cada uma das Áreas Funcionais.

ANEXO H - São as tabelas resumindo diversos indicadores ilustrativos para o InCor,

extraídos dos relatórios anuais de 1998 e 1999.

5.3 Os Tipos de FCS do InCor

Conforme discutido na revisão bibliográfica, os FCS podem ser classificados de diversas

formas. Adotou-se como critério, classificar os FCS organizacionais segundo os tipos

considerados mais relevantes para a natureza do estudo, sendo estes: "Fatores Internos"

versus "Fatores Externos" e "Fatores de Monitoramento" versus "Fatores

Construtivos/Adaptativos" .

A maioria dos FCS identificados são "Fatores Internos", relativos à área e à equipe de

trabalho, estando diretamente dentro do alcance gerencial dos executivos responsáveis pelas

divisões e serviços. As gerências entrevistadas têm mais orientação interna do que externa,

ou seja, a maioria dessas áreas é voltada para a prestação de serviços para o próprio InCor,

pouco dependendo de relações com instituições externas. Ainda assim, alguns FCS são do

tipo "Fatores Externos", tais como as questões de monitoramento de legislação, as de

prospecção tecnológica, as de acompanhamento dos serviços terceirizados, e as de

estabelecimento de parcerias externas, pois extrapolam as fronteiras da organização, .

incluem esforços de relacionamento externo e dependem da obtenção de informações

provenientes de fora da organização.
, }"

Alguns FCS são de "Monitoramento", enquanto a maiona é do tipo

"Construtivo/Adaptativo". São "Fatores de Monitoramento" as questões de
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acompanhamento de terceiros, os entraves burocráticos, a "eficiência operacional, a

qualidade, a satisfação do cliente-e o tempo, pois envolvem omonítoramento d~resultados,
.' '. "':' . ",' .

. :.":;':"

indicadores e metas de desempenho de curto prazo. Os fatores restantes; são do tipo:
" . ',',," -. . .. ,

"Construtivo/Adaptativo", relacionando-se com à gerência dem6dio e longo prazo, estando

voltados para o planejamento e mudanças na.organização.

.' ..

Fatores "Internos" e "Externos" são caracterizados como-excludentes, oU,s~ja,um mesmo

fator não pode ser interno e externo ao mesmo' tempo, Da' mesma maneira os FCS são

"Construtivo/Adaptativo" ou de "Monitoramento". Essas formas, de classificação se '

apresentaram úteis para a compreensão das características dos FGS.e do t~ri(),:êie~ltençãoque:

pode ser dada a estes. Os tipos de FC~identificados no InCor estão expostosnaTabela 4, a:'
, .~.

seguir:

Tabela 4 ', Os FCSe suas Classificações por Tipo no InCor

/ "

-; ,',.,,!. ~ . ;.,

j r-.
,I,' '
,/



179

5.4 Os FCS mais Freqüentes

Segundo os pressupostos da metodologia adotada, os FCS mais freqüentes para o conjunto

das áreas entrevistadas indicam quais são os FCS organizacionais para o InCor. Dentro

dessa linha de raciocínio, são discutidos a seguir os FCS organizacionais identificados

como os mais relevantes para o InCor. Esses FCS estão aqui apresentados na mesma ordem

que a Tabela 1 e o Gráfico 1 exibidos anteriormente, ou seja, na ordem da freqüência em

que apareceram no conjunto das entrevistas.

Relacionamento com as Áreas - Este fator foi o mais referido, com dezesseis citações.

Dentro desta categoria de FCS foram agrupados os que se referem explicitamente a

questões de relacionamento entre as pessoas e equipes e os relativos a aspectos de

integração entre as áreas e equipes. Tal questão é de fato muito importante em qualquer

organização. Em um hospital, contando com equipes multidisciplinares, algumas vezes

concorrentes entre si, a questão se agrava. Mas, enfim, impera o objetivo comum que é

atender ao paciente:

"Num hospital em funcionamento, geralmente existe uma aguda rivalidade

entre as diversas áreas de conhecimento - o laboratório clínico, o setor de

raios X, a fisioterapia etc. - e muitas brigas. Mas todos se unem para salvar

um paciente realmente doente e todos têm um orgulho imenso pelo

desempenho." (DRUCKER, 2002).

Sistemas de Informação - Quinze das áreas entrevistadas mencionaram Sistemas de

Informação como Fator Crítico de Sucesso. Muitas das áreas que se referiram a estes fatores

explicitaram também necessidades de informações, tais como: adoção de "instrumentos de

coleta" (de dados) adequados, "acompanhamento de OSs" (Ordens de Serviço), "conhecer a
•

comunidade atendida" (através de bases de dados), conhecer detalhes da "conta do

paciente", garantir a correta "identificação do paciente", possibilitar a "programação de

atividades", promover a "qualidade da informação". Esta explicitação sugere que o uso

eficiente de Sistemas de Informação e de ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) é

um FCS fundamental para o InCor. É relevante notar que SI não foi identificado como um
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FCS para a Divisão de Informática, mas foi relacionado como sendo a Missão desta Área,

voltada para a estratégia de TIe SI do InCor.

Recursos Humanos - A questão de RH no InCor é complexa, conforme descrito nas

entrevistas. Nas quatorze referências a "Recursos Humanos" como FCS, foram ressaltadas

as questões de rotatividade de pessoal, das características de serviço público da

organização, embora atenuadas pela Fundação Zerbini e pelo reconhecimento profissional

resultante do prestígio decorrente de trabalhar no InCor. É relevante ressaltar que, para a

Divisão de RH, consciente de algumas das questões que tomam o RH por si um FCS para

as outras áreas, os "Sistemas de Informação" aparecem como o FCS principal. Em outras

palavras, a própria Divisão de RH propõe SI como uma forma de atender melhor às

necessidades do InCor.

Comunicação Interna - Este FCS aparece citado em treze das entrevistas. Na ocasião da

pesquisa, muitas das áreas mencionaram questões como falta de transparência

administrativa e gerencial ou dificuldades no compartilhamento da visão e da estratégia

organizacional. Embora praticamente todas as áreas entrevistadas estejam vinculadas

diretamente à Diretoria Executiva, nem todas contavam com a mesma liberdade de acesso à

Diretoria. Coincidentemente, reconhecendo esta ser uma questão importante, o InCor

realizou, ainda no período de 1998/1999, profundas mudanças para um novo organograma

que passou a vigorar em 1999:

"Agilidade e dinamismo na operacionalização de ações conjuntas e fluxo de

comunicação estreito entre os níveis hierárquicos da administração. Esses

são os principais beneficios da nova estrutura organizacional do Instituto.

[...] Com o novo perfil, as ações e estruturas tomam-se mais ágeis e a

integração dos recursos humanos e financeiros, mais afinada." (INCOR,

1999, p.12).

o objetivo de promover uma melhor comunicação interna influencia também,

positivamente, o principal FCS organizacional do InCor: "Relacionamento com as Áreas".

É importante notar que os FCS "Relacionamento entre as Áreas" e "Comunicação Interna"
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são ambos relativos ao organograma do InCor, ou seja, às relações entre pessoas e equipes.

A diferença fundamental entre ambos é que o primeiro FCS, "Relacionamento com as

Áreas", se refere à comunicação lateral entre equipes e outras áreas pares, enquanto o FCS

"Comunicação Interna" refere-se à comunicação top-down entre a Alta Direção do InCor e

as áreas entrevistadas.

Conhecimento Técnico-Científico - Este FCS está diretamente relacionado à missão de

assistência, ensino e pesquisa do InCor, e aos componentes acadêmicos da instituição.

Ressalta a valorização dada na organização ao "estímulo à pesquisa", ao "estímulo à

produção científica" e ao reconhecimento do "conhecimento técnico" e da participação em

programas de pós-graduação e congressos científicos. Cabe observar a importância relativa

deste FCS, pois embora apareça com doze citações, sendo assim o quinto mais citado, é o

segundo FCS de maior "Importância Média", com média 2,25 (perdendo apenas no critério

de "Importância Média" para o FCS "Competência e Compromisso Pessoal", este de média

1,67, mas com freqüência de citação igual a três). Destaca-se assim a importância do FCS

"Conhecimento Técnico-Científico", não só pela freqüência, mas também pela importância

que assume quando citado.

Apoio da Alta Direção - Dos FCS identificados para o InCor, este, com onze citações, é

um dos que denotam maior concordância com outros trabalhos que também mencionam ser

o "Apoio da Alta Direção" um dos maiores fatores de sucesso para a administração da

Informática, para o sucesso de SI em empresas em geral ou para o sucesso da Informática

em saúde (BALL, 1990; MEIRELLES, 1994, p. 488-489; DAWSON e SHEATS, 1998, p.

48- 49; APPLEGATE et alii, 1996, p. 68-69, ALBERTIN, 2001). O "Apoio da Alta

Direção" é, de fato, fundamental para qualquer atividade dentro de uma organização. É

referido nas entrevistas por meio do reconhecimento pelo trabalho, da gerência de conflitos,

da disponibilidade de recursos materiais e humanos adequados. Quando citado, este FCS

aparece como uma questão positiva para algumas áreas, satisfeitas com o apoio que

recebem, e negativa para outras, que gostariam de receber maior apoio nas suas atividades.

O importante neste FCS é salientar que, seja de forma positiva ou negativa, é um fator de

sucesso para muitas das áreas do InCor, assim como para outras organizações.
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Boas Políticas e Práticas - Este FCS consolidou-se, em grande parte, pelo critério de

agrupamento por "semelhança conceitual" descrito anteriormente, resultando nesta

categoria. Assim, este FCS engloba questões relativas a "Benchmarking", documentação,

padronização de procedimentos, padronização de processos e protocolos bem definidos. Foi

adotado como padrão para este FCS o termo "Boas Políticas e Práticas", abrangendo

conceitos também referidos usualmente como "bestpractices".

Eficiência Operacional - Este FCS engloba questões referentes ao gerenciamento de

atividades, à otimização de processos e produção e a técnicas profissionais. Algumas destas

questões podem se confundir com outros conceitos tais como o conceito de "Metas" e

"Objetivos", mas como foram explicitados como fatores cruciais, mereceram a relevância

de FCS independente.

Burocracia- A burocracia no InCor foi bastante citada como sendo um FCS. Dada a sua

conotação negativa neste caso, poderia ser tomada também dentro do conceito de

"Problema". As áreas de apoio administrativo, tais como o Serviço de Suprimentos, a Seção

de Compras, a Engenharia de Manutenção e a Divisão de Recursos Humanos, citadas como

parte da estrutura burocrática do InCor, parecem, no entanto, dispor de conhecimento dos

problemas gerados pela burocracia e atuar ativamente na melhoria de seus serviços internos,

por meio da consciência dos seus próprios FCS, pois buscam melhor "relacionamento com

outras áreas" (para entender as suas necessidades), planejamento (para melhor atender às

necessidades das outras áreas) e revelam o reconhecimento do papel da Fundação Zerbini

como facilitadora desse processo. A burocracia parece ser um fator do tipo temporal, uma

vez que, por se assemelhar a um problema, tende a desaparecer quando equacionado e

solucionado.

Clima Favorável de Trabalho - Este FCS engloba fatores distintos, tais como a cultura

organizacional, instalações fisicas e trabalho em equipe, afetando direta ou indiretamente o

moral e a motivação das equipes. Alguns destes fatores tendem a ser temporais. Por

exemplo, a questão da "Divisão Funcional/Manutenção versus Obras", mencionada pela

Engenharias de Obras, relativa ao desmembramento ocorrido pouco tempo antes da

realização das entrevistas, apresentou-se como um FCS pelo fato de que a divisão ainda não



183

havia sido de todo absorvida. Este fator pode ser tomado como temporal, pois a tendência é

deixar de ter importância uma vez concluída a divisão funcional.

Planejamento - O bom planejamento foi citado explicitamente como FCS em quatro das

entrevistas. Embora planejamento também possa ser entendido como "Boas Políticas e

Práticas", apareceu de forma tão destacada que foi mantido como um FCS independente. A

importância deste FCS revela-se no planejamento de metas, prazos e cronogramas,

indicando a necessidade de instrumentos adequados para essa atividade. O Planejamento é

um FCS que se destaca particularmente para três das áreas vinculadas à Divisão de

Administração, sendo ,portanto, certamente, um FCS para essa Área.

Qualidade - Este FCS apareceu muito bem caracterizado como fundamental no grupo das

"Atividades de Apoio clínico" e "Atividades Técnicas de Apoio", sendo exclusivo para

essas atividades clínicas e de apoio. As quatro áreas que citaram este FCS pertencem a esse

grupo, sendo eles o Serviço de Laboratório Clínico, o Serviço de Anatomia Patológica, o

Serviço de Nutrição e Dietética e a Divisão de Experimentação. Essas áreas tendem a se

preocupar com a qualidade devido à necessidade de exatidão e precisão dos seus resultados,

estando voltadas diretamente para o atendimento do paciente.

Parcerias Externas - Este FCS foi destacado pela importância dada aos convênios,

parcerias, contatos com outras instituições, intercâmbio de informações com outros

hospitais para algumas áreas do InCor, principalmente aquelas ligadas ao desenvolvimento

técnico-científico e ao ensino e pesquisa. Por estar ligada diretamente à missão do InCor, é

um FCS de grande importância para a organização.

Tempo - O fator "Tempo" aparece como importante também para os Serviços de

Laboratório Clínico e para o Serviço de Anatomia Patológica, que também relacionaram

"Qualidade" como FCS. Essas áreas preocupam-se com a "maior qualidade, no menor

tempo possível". As outras citações deste FCS aparecem na Área de Serviço de

Suprimentos e em Serviços Gerais. Tal menção denota a preocupação dessas áreas em

atender mais rápido às solicitações que lhes são encaminhadas, no sentido de um melhor

cuidado com os pacientes ou com os clientes internos. É importante observar que algumas
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das referências à burocracia, feitas por outras áreas, têm relação com Suprimentos e

Serviços. O fato de haver preocupação com o "Tempo" por essas duas áreas parece um bom

sinal, que sugere a possibilidade de, ao reduzirem o "Tempo" do seu atendimento às

demandas internas, melhorarem também a sua imagem junto às outras áreas, podendo

deixar assim de ser entendidas como áreas "burocráticas".

Competência e Compromisso Pessoal - Este FCS foi considerado o mais importante, tanto

pela Divisão Clínica como pela Divisão Cirúrgica, além de ter sido citado também pela

Assessoria Jurídica, no sentido da especialização. Foi este o FCS de maior "Importância

Média", com média igual a 1,67. A Divisão Clínica e a Divisão Cirúrgica do InCor

compõem o grupo das chamadas "Atividades Terapêuticas", relacionadas com o

atendimento médico prestado diretamente aos pacientes. Por isso, a relevância deste FCS

assume importância destacada no conjunto dos FCS do InCor, embora com apenas três

citações no total.

Satisfação do Cliente - Este FCS foi citado três vezes, referido como "Humanização do

Atendimento" pela Divisão Clínica, "Relacionamento com os Clientes" pelo Serviço Social

Médico e "Satisfação do Cliente" pelo Serviço de Relações Públicas. Ainda assim é

inegável o reconhecimento de que a satisfação do cliente é uma meta importante para

qualquer atividade de serviços, em especial para a atividade de atenção à saúde.

Fundação Zerbini - A Fundação apareceu explicitada como FCS em três das entrevistas:

para o Serviço de Suprimentos (por conta da agilidade de reposição de suprimentos que

proporciona), para a Divisão de Enfermagem (pelo reconhecimento do seu papel crucial no

desenvolvimento do InCor) e para a Divisão de Recursos Humanos (pela importância da

complementação salarial paga com recursos provenientes da Fundação). Convém notar que,

ainda assim, a Fundação Zerbini ganha destaque no discurso de diversos outros

entrevistados, tal como observado na "Descrição da Área" da Seção de Compras, ou no

reconhecimento da participação da Fundação na criação do CEFACS, dentre outras citações

de relevância. O importante é que a Fundação Zerbini é, de fato, um FCS importante para o

InCor.
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Acompanhamento de Serviços de Terceiros - Este FCS foi mencionado como importante

pela Engenharia de Manutenção, pela Área de Serviços Gerais e pela Engenharia de Obras,

embora com baixa prioridade (FCS-5, FCS-4 e FCS-3, respectivamente). O fato é que essas

áreas recorrem com regularidade a serviços terceirizados, tomando necessário o

monitoramento desses serviços por meio do acompanhamento de indicadores de

desempenho, qualidade, obediência ao cronograma, preços de mercado, dentre outros. Esse

FCS é exclusivo de três das cinco áreas entrevistadas vinculadas à Divisão de

Administração, sendo, portanto, certamente, um FCS também para essa Área.

Monitoramento Externo de Tecnologia e Legislação - Este FCS foi obtido pelo critério

de categorização da complementaridade, descrito anteriormente. Foi citado pelo Serviço de

Faturamento como a necessidade de acompanhar as mudanças de legislação em geral e pela

Divisão de Informática, como a necessidade de acompanhar a evolução da TI no sentido de

fazer as escolhas estratégicas mais adequadas para a instituição. Esses dois fatores foram

agrupados por terem em comum a característica de serem fatores de monitoramento

externo.

Ensino e Aproveitamento dos Alunos- Este FCS foi obtido pelo critério de categorização

da complementaridade. Foi citado pelo CEFACS, que tem como FCS garantir o bom

aproveitamento profissional dos seus alunos, e pelo Serviço de Fisioterapia, ao definir

como FCS a atividade de ensino e a conseqüente integração dos melhores alunos na equipe

pro fissi onal.
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6. CONCLUSÕES

Informação e conhecimento são recursos fundamentais para a gestão de qualquer

organização, especialmente para as organizações do Setor Saúde. No entanto, devem ser

levadas em consideração as características particulares deste Setor, que o tomam diferente

de outros. Tudo indica que os avanços no campo da Informática observados nas últimas

décadas vão seguir adiante. A evolução constante nas áreas de Tecnologia da Informação

(TI) e Sistemas de Informação (SI) segue apontando novas oportunidades para aplic,ações

no Setor Saúde. Os profissionais que trabalham no Setor Saúde devem buscar entender as

novas circunstâncias e favorecer a adoção de soluções criativas, que envolvam os velhos e

novos recursos da Informática.

Para alcançar bons resultados com a Informática em Saúde, é necessário promover a

identificação das verdadeiras necessidades dos indivíduos, de seus departamentos, das suas

organizações e do Setor onde estão inseridos. A tese traz reflexões para algumas perguntas

básicas: "o que se passa nessa organização?"; "como identificar as necessidades

organizacionais?"; "como orientar os caminhos para a informática?"; "por que adotar

soluções de informática?" e "por que a informática em saúde é tão peculiar?". Para

responder a essas perguntas, foi escolhida a metodologia dos Fatores Críticos de Sucesso

(FCS), aqui devidamente documentada e desenvolvida. Nesse sentido, a questão

metodológica assumiu um papel fundamental para ajudar a responder às questões

apresentadas.
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A pesquisa desenvolvida no InCor tomou explícitos os fatores capazes de balizar o sucesso

dessa organização. Este estudo traz uma contribuição efetiva para o conhecimento da

metodologia dos FCS, tanto pelo detalhamento dos fundamentos e processos de pesquisa,

como pela exploração de métodos para a análise dos resultados. Foram alcançados os

seguintes resultados diretos, dentre os mais importantes:

• a identificação dos FCS individuais e departamentais através de entrevistas serm-

estruturadas;

• o desenvolvimento de critérios para agrupamento dos FCS e a conseqüente

identificação dos FCS organizacionais para o InCor; e

• a análise da relação entre os FCS e as áreas para as quais foram julgados mais

relevantes.

A metodologia dos FCS mostrou-se um instrumento válido para identificar fatores de

sucesso de uma organização. A metodologia dos FCS revelou-se um ótimo instrumento

para a compreensão organizacional, proporcionando um visão bastante clara da instituição

estudada, de sua estrutura e dos relacionamentos entre os departamentos e pessoas. A

aplicação dessa metodologia de pesquisa e avaliação no InCor demonstrou grande

adaptabilidade à realidade brasileira e indica que pode ser muito útil também para outras

organizações, sejam elas integrantes do Setor Saúde ou de outros setores.

A identificação e análise dos FCS teve como base o ponto de vista dos executivos dentro de

seu contexto social e institucional. O estudo proporcionou algumas indicações sobre como

os Sistemas de Informação (Sl) podem afetar a organização e seus elementos. Embora

muitos dos FCS identificados não sejam necessariamente relacionados com SI, vários deles

surgiram claramente associados a sistemas e indicadores de medida e desempenho, tanto já

utilizados como idealizados pelos entrevistados. Assim, algumas das necessidades de

informação por parte dos executivos podem ser derivadas, direta ou indiretamente, a partir

dos FCS.
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Os executivos entrevistados pareceram reconhecer intuitivamente o conceito de FCS e

acreditar na Sua validade. A adoção dessa linguagem compartilhada tende a facilitar a

interação dos executivos de nível gerencial com as equipes de Informática. Isto sugere que a

metodologia dos FCS é um instrumento prático capaz de motivar e priorizar SI em uma

organização. Tal intervenção pode ser efetivada de duas maneiras:

• pelo envolvimento de pessoas-chave desde o início do processo (ou seja, com o

envolvimento dos altos executivos na identificação e detalhamento das suas verdadeiras

necessidades) e

• pela atenuação da resistência a mudanças (através da introdução de uma linguagem

compreensível e acessível para altos executivos - a linguagem dos FCS - cujo objetivo é

identificar e atender às suas necessidades).

Os FCS organizacionais servem como um bom ponto de referência para o desenvolvimento

de sistemas e para a adoção da Informática como instrumento eficaz de resposta às

demandas organizacionais, dada a clara explicitação de necessidades individuais,

departamentais e organizacionais. De maneira análoga, os FCS de cada área estudada

servem para particularizar suas necessidades e, com isso, possibilitar o desenvolvimento de

Sistemas de Informação (SI) que atendam às necessidades específicas dos executivos

responsáveis por estas áreas. O conhecimento dos FCSaponta estratégias, objetivos e

metas, departamentais e organizacionais, podendo com isso facilitar a identificação dos

recursos de Informática mais adequados.

A Informática em Saúde é um conceito complexo e multidisciplinar por natureza,

incluindo: Gestão de Saúde, Administração de Empresas, Sistemas de Informação (Sl),

Tecnologia da Informação (TI) e metodologias de avaliação, dentre outros temas. O

alinhamento das necessidades setoriais e organizacionais com as soluções oferecidas pela

Informática é imperativo para habilitar as organizações de Saúde a uma melhor utilização

dos plenos potenciais da Informática.

Muitas das iniciativas de sucesso e fracasso da Informática em Saúde estão bem

documentadas, embora seja notável a maior disponibilidade de publicações internacionais
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do que nacionais. Dessa forma, o estudo desta especialidade merece estímulos no Brasil,

sendo necessário disponibilizar maior volume de literatura, de trabalhos acadêmicos e de

documentação de casos. Reconhecendo esta carência a tese sintetiza parte do conhecimento

relativo à Informática em Saúde, servindo corno urna nova referência nesta especialidade,

orientada para diversos públicos, tais corno:

• profissionais e executivos relacionados com a gestão e utilização prática de recursos de

Informação e Informática na Área da Saúde;

• profissionais responsáveis pela gestão de Informática e de Tecnologia da Informação

(TI), do Setor Saúde em particular e de outros setores em geral e

• alunos e professores das disciplinas de Informática em Saúde em currículos acadêmicos

de graduação e pós-graduação.

No decorrer do aprofundamento da revisão bibliográfica, da condução da pesquisa e da

análise dos resultados, foram identificadas diversas opções rque podem balizar urna

seqüência para esse trabalho e para estudos futuros, a serem desenvolvidos através da:

• adoção dos FCS identificados na pesquisa corno input para a definição e prototipação de

Sistema de Informação Executiva (SIE) e Sistemas de Apoio à.Decisão (SAD), voltados

para o atendimento das necessidades gerenciais;

• exploração da metodologia dos FCS para urna compreensão mais generalizada do Setor

Saúde, a partir da execução de novas pesquisas que envolvam um número maior de

organizações brasileiras, buscando assim observações que sejam válidas para todo o

Setor e

• desenvolvimento de estudos que avaliem de forma detalhada os recursos de Tecnologia

da Informação (TI) adotados atualmente pelas diversas organizações do Setor Saúde no

Brasil, buscando identificar casos de sucesso e compartilhar asboas práticas que podem

resultar no melhor uso da Informática para o Setor.
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o Setor Saúde é caracterizado pelo intenso uso de informação, em diversos formatos e

proveniente de variadas fontes. Identificar e administrar essa informação para torná-la

disponível na forma correta e no momento necessário é um grande desafio. A adoção da

metodologia dos Fatores Críticos de Sucesso' (FCS) apresenta-se como um poderoso

instrumento para identificação dos fatores que podem garantir o sucesso de indivíduos,

departamentos e organizações. Tal metodologia dispõe de uma linguagem compartilhada

para definição de necessidades que possibilita identificar demandas por Sistemas de

Informações (SI) e orientar a oferta de soluções que envolvam o uso adequado da

Tecnologia da Informação (TI). Os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) constituem

verdadeiramente um instrumento que estimula o uso inteligente da Informática em Saúde.
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ABSTRACT

HEALTH INFORMATICS AND CRInCAL SUCCESS FACTORS:

A STUDY AT INCOR

The evolution of Information Technology (IT) has been a constant in the past decades.

However, it is observed that the development level of Informatics in the Health Sectorhas

not happened in the same speed and pace as other sectors that show more dynamics in the

adoption of IT resources. This is, in part, due to the particularities of the Health Sector and

the lack of a common language with the professionals ofthe field ofInformaticsto facilitate

the comprehension of the real needs that precede the adequate investments in the field. The

methodology of the Critical Success Factors (CSF) is documented here and applied in a

case study at the Instituto do Coração (InCor), a Brazilian institution of recognized

excellence in services, education and research for health. The CSF methodology has proven

a powerful instrument for the identification of the key aspects for the success of individuals

and organizations, capable of allowing a clear vision of the areas studied, expressing

therefore the needs for Information Systems (lS), pointing priorities for the area of

Informatics and enabling the intelligent use of resources. Under the concepts of Business

Administration (BA), by characterizing the peculiarities of the Health Sector that refer to IT

and IS, it was developed here an extensive theory revision and research applying the

methodology of the CSF, in a way to aid the identification and the prioritization of

organizational needs, aiming to leveraging for the creativeuse of Health Informatics.

Keywords: Hea1th Informatics; Medical Informatics; Information Technology; Information

Systems; Health Information Systems; Decision Support Systems; Executive Information

Systems; KnowIedge Management; Hea1th Management; Hospital Administration;

Qualitative Research MethodoIogy; CriticaI Success Factors.
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[Area
(Na Ordem em que Foram Entrevistadas) FCS Descrição Original dos FCS Relatados nas Entrevistas FCS Categorizados

01: Serviço de Laboratório Clinico FCS-1: Qualidade , Qualidade
FCS-2: Tempo Tempo
FCS-3: Protocolos Bem definidos Boas Politicas e Práticas
FCS-4: Sensibilização I Apoio Apoio da Alta Direção
FCS-5: Recursos Humanos Recursos Humanos

02: Serviço de Anatomia Patológica FCS-1: Recursos Humanos Recursos Humanos
FCS-2: Estímulo à Pesquisa Conhecimento Técnico-Científico
FCS-3: Qualidade Qualidade
FCS-4: Tempo Tempo
FCS-5: Intearacão com Clinicos e Ciruraiôes Relacionamento com as Areas

03: Serviço de Documentação Científica FCS-1: Produção Científica I Estímulo Conhecimento Técnico-Científico
FCS-2: Convênios Parcerias Externas
FCS-3: Apoio da Alta Direção Apoio da Alta Direção
FCS-4: Burocracia Burocracia
FCS-5: Recursos Humanos Recursos Humanos

04: Serviço de Nutrição e Dietética FCS-1: Recursos Humanos Recursos Humanos
FCS-2: Qualidade do Atendimento e da Assistência Qualidade
FCS-3: Produção Eficiente Eficiência Operacional
FCS-4: Prontuário I Identificação Correta das Necessidades dos Pacientes Sistemas de Informação
FCS-5: Burocracia Burocracia

05: Serviço de Relações Públicas FCS-1: lnteqracão com as Demais Areas Relacionamento com as Areas
FCS-2: Satisfação do Cliente Satisfação do Cliente
FCS-3: Técnicas de Atendimento e Loqlstica Eficiência Operacional
FCS-4: Instrumentos de Coleta Sistemas de Informação
FCS-5: Apoio Material e Financeiro Apoio da Alta Direção

06: Serviço de Faturamento FCS-1: Sistemas de Informação I Conta do Paciente Sistemas de Informação
FCS-2: Recursos Humanos Recursos Humanos
FCS-3: Acompanhamento de Mudancas na LeQlslaCão do SUS Monitoramento Externo de Tecnologia e LegiSlação
FCS-4: Padronização das Tabelas de Convênios Boas Politicas e Práticas
FCS-5: Otimização dos Processos Eficiência Operacional

07: Serviço de Fisioterapia FCS-1: Conhecimento Científico Conhecimento Técnico-Científico
FCS-2: Recursos Humanos Recursos Humanos
FCS-3: Ensino Ensino e Aproveitamento dos Alunos
FCS-4: Apoio da Alta Direcão Apoio da Alta Direção
FCS-5: Burocracia Burocracia
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Area
(Na Ordem em que Foram Entrevistadas) FCS Descrição Original dos FCS Relatados nas Entrevistas FCS Categorizados
08: Serviço Social FCS-1: Comunicação Interna Comunicação Interna

FCS-2: Relacionamento com as Equipes Relacionamento com as Areas
FCS-3: Burocracia Burocracia
FCS-4: Sistema de informação 'Identificação do Paciente Sistemas de Informação
FCS-5: Referência e Contra-Referência' Comunicação com Outros Hospitais Parcerias Externas

09: Divisão de Enfermagem FCS-1: Conhecimento Técnico' Sistematização Conhecimento Técnico-Cientifico
FCS-2: Comunicação lntra-Equloe , Passagem de Plantão Eficiência Operacional
FCS-3: Fundação Zerbini Fundação Zerbini
FCS-4: Sistemas de Informação Sistemas de Informação
FCS-5: Comunicação Interna Comunicação Interna

10: Serviço de Apoio Médico e Estatístico FCS-1: Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Areas
FCS-2: Apoio da Alta Direção Apoio da Alta Direção
FCS-3: Recursos Humanos Recursos Humanos
FCS-4: Sistemas de Informação' Qualidade da Informação Sistemas de Informação
FCS-5: Processos Eficientes Eficiência Operacional

11: Serviço de Suprimentos FCS~1: Processos e Métodos Eficientes Boas Políticas e Práticas
FCS-2: Sistemas de Informação Sistemas de Informação
FCS-3: Relacionamento com as Outras Areas Relacionamento com as Areas
FCS-4: Finanças' Fundação Zerbini Fundação Zerbini
FCS-5: Tempo Tempo

12: Serviço de Planejamento e Controle FCS-1: Cultura Organizacional Clima Favorável de Trabalho
FCS~2: Apoio da Alta Direção Apoio da Alta Direção
FCS-3: Sistemas de Informação Sistemas de Informação
FCS-4: Comunicação Interna Comunicação Interna
FCS-5: Conhecimento Técnico Conhecimento TéCnico-Científico

13: Divisão de Informática FCS-1: Visão Clara da Estratégia Apoio da Alta Direção
FCS-2: Previsibilidade da Tecnologia Monitoramento Externo de Tecnologia e Legislação
FCS-3: Conhecimento Técnico Conhecimento Técnico-Científico
FCS-4: Comunicação Interna Comunicação Interna
FCS-5: Relacionamento com as Outras Areas , Resistência dos Usuários Relacionamento com as Areas

14: Núcleo de Qualidade FCS-1: Apoio da Alta Direção Apoio da Alta Direção
FCS-2: Conhecimento Técnico Conhecimento Técnico-Científico
FCS-3: Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Areas
FCS-4: Planejamento Planejamento
FCS-5: Benchmarking Boas Políticas e Práticas
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IArea
(Na Ordem em que Foram Entrevistadas) FCS Descrição Qriginal dos FCS Relatados nas Entrevistas FCS Càtegorizados
15: Engenharia de Manutenção FCS-1: Gerenciamento de Recursos Humanos Recursos Humanos

FCS-2: Planejamento Planejamento
FCS-3: Burocracia Burocracia
FCS-4: Sistema de Informação! Acompanhamento de OSs Sistemas de Informação
FCS-5: Acompanhamento de Serviços de Terceiros Acompanhamento de Serviços de Terceiros

16: Seção de Compras FCS-1: Sistemas de Informação Sistemas de Informação
FCS-2: Comunicação Interna Comunicação Interna
FCS-3: Planejamento de Aguisições Planejamento
FCS-4: Relacionamento com as Outras Areas Relacionamento com as Areas
FCS-5: Recursos Humanos Recursos Humanos

17: Comissão de Ensino FCS-1: Visão Sistêmica da Organização - Comunicação Interna
FCS-2: Recursos Humanos Recursos Humanos
FCS-3: Relacionamento com as Outras Areas Relacionamento com as Areas
FCS-4: Conhecimento Técnico Conhecimento Técnico-Cientifico
FCS-5: Parcerias Externas Parcerias Externas

18: Engenharia de Obras FCS-1 : Planejamento de Atividades Planejamento
FCS-2: Divisão Funcional! Manutenção versus Obras Clima Favorável de Trabalho
FCS-3: Gerenciamento de Terceiros Acompanhamento de Serviços de Terceiros
FCS-4: Comunicação Interna Comunicação Interna
FCS-5: Burocracia Burocracia

19: Serviço de Farmácia FCS-1: Conhecimento Técnico Conhecimento Técnico-Científico
FCS-2: Sistema de Informação Sistemas de Informação
FCS-3: Apoio da Alta Direção Apoio da Alta Direção
FCS-4: Comunicação Interna Comunicação ,Interna
FCS-5: Eficiência Operacional Eficiência Operacional

20: Serviço Social Médico FCS-1: Relacionamento com os Clientes Satisfação do Cliente
FCS-2: Apoio da Alta Direção Apoio da Alta Direção
FCSc3: Sistemas de informação! Conhecer a Comunidade Atendida Sistemas de Informação
FCS-4: Comunicação Interna Comunicação Interna
FCS-5: Relacionamento com as Outras Areas Relacionamento com as Areas

21: Serviços Gerais FCS-1: Recursos Humanos Recursos Humanos
FCS-2: Integração! Relacionamento com as Outras Areas Relacionamento com as Areas
FCS-3: Comunicação entre as Areas . Comunicação Interna
FCS-4: Avaliação de Contratos de Terceiros Acompanhamento de Serviços de Terceiros
FCS-5: Tempo Tempo
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Area
(Na Ordem em que Foram Entrevistadas) FCS Descrição Original dos FCS Relatados nas Entrevistas FCS Categorizados
22: Equipe Odontológica FCS-1: Recursos Humanos Recursos Humanos

FCS-2: Conhecimento Técnico Conhecimento Técnico-Científico
FCS-3: Comunicação Interna Comunicação Interna
FCS-4: Documentação de Procedimentos Boas Políticas e Práticas
FCS-5: Sistemas de Informação I Programação de Atividades Sistemas de Informação

23: Divisão de Recursos Humanos FCS-1: Sistemas de Informação Sistemas de Informação
FCS-2: Boas Políticas e Práticas Boas Politicas e Práticas
FCS-3: Fundação Zerbini Fundação Zerbini
FCS-4: Comunicação Interna Comunicação Interna
FCS-5: Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Areas

24: Divisão de Experimentação FCS-1: Contatos Externos Parcerias Externas
FCS-2: Vínculo Acadêmico Comunicação Interna
FCS-3: Publicar Conhecimento Técnico-Científico
FCS-4: Rigor Científico Qualidade
FCS-5: Clima de Trabalho Clima Favorável de Trabalho

25: Centro de Formação e Aperfeiçoamento FCS-1: Apoio da Alta Direção Apoio da Alta Direção
em Ciências da Saúde FCS-2: Gerenciamento Microempresarial Eficiente Eficiência Operacional

FCS-3: Aproveitamento Profissional dos Alunos Ensino e Aproveitamento dos Alunos
FCS-4: Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Areas
FCS-5: Instalações Físicas Clima Favorável de Trabalho

26: Assessoria Jurídica FCS-1: Trabalho em Eguipe Clima Favorável de Trabalho
FCS-2: Atualização Profissional Conhecimento Técnico-Científico
FCS-3: Especialização Competência e Compromisso Pessoal
FCS-4: Procedimentos-Padrão e Documentação Boas Políticas e Práticas
FCS-5: Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Areas

27: Divisão Clínica FCS-1: Competêncla Pessoal Competência e Compromisso Pessoal
FCS-2: Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Areas
FCS-3: Recursos Humanos Recursos Humanos
FCS-4: Humanização do Atendimento Satisfação do Cliente
FCS-5: Boas Políticas e Práticas I Administração Eficiente Boas Politicas e Práticas

28: Divisão Cirúrgica FCS-1: Compromisso Pessoal Competência e Compromisso Pessoal
FCS-2: Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Areas
FCS-3: Burocracia Burocracia
FCS-4: Sistemas de Informação Sistemas de Informação
FCS-5: Recursos Humanos Recursos Humanos
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FCS Categorizados. (em
Ordem Alfabética) Descrição Originai dos FCS Relatados nas Entrevistas Área
Acompanhamento de Serviços de Terceiros Acompanhamento de Serviços de Terceiros 15. EnQenharia de Manutenção
Acompanhamento de Serviços de Terceiros Avaliação de Contratos de Terceiros 21. Serviços Gerais
Acompanhamento de Serviços de Terceiros Gerenciamento de Terceiros 18. Engenharia de Obras
Apoio da Alia Direção Apoio da Alta Direção 03. Serviço de Documentação Científica
Apoio da Alta Direção Apoio da Alta Direção 07. Serviço de Fisioterapia
Apoio da Alta Direção Apoio da Alta Direção 10. Serviço de Apoio Médico e Estatístico
Apoio da Alta Direção Apoio da Alta Direção 12. Serviço de Planejamento e Controle
Ap_oioda Alia Direção Apoio da Alia Direção 14. Núcleo de Qualidade
Apoio da Alia Direção Apoio da Alta Direção 19. Serviço de Farmácia
Apoio da Alta Direção Apoio da Alta Direção 20. Serviço Social Médico
Apoio da Alta Direção Apoio da Alta Direção 25. Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde
Apoio da Alta Direção Apoio Material e Financeiro 05. Serviço de Relações Públicas
Apoio da Alta Direção Sensibilização! Apoío 01. Serviço de Laboratório Clínico
Apoio da Alta Direção Vlsão-Clara da Estratégia 13. Divisão de Informática
Boas Políticas e Práticas Benchmarking 14. Núcleo de Qualidade
Boas Políticas e Práticas Boas Políticas e Práticas 23. Divisão de Recursos Humanos
Boas Políticas e Práticas Boas Políticas e Práticas! Administração Eficiente 27. Divisão Clínica
Boas Políticas e Práticas Documentação de Procedimentos 22. Equipe Odontológica
Boas Políticas e Práticas Padronização das Tabelas de Convênios 06. Serviço de Faturamento
Boas Políticas_e Práticas Procedimentos-Padrão e Documentação 26. Assessoria Jurídica
Boas Políticas e Práticas Processos e Métodos Eficientes 11. Serviço de Suprimentos
Boas Politicas e Práticas Protocolos Bem definidos 01. Serviço de Laboratório Clínico
Burocracia Burocracía 03. Serviço de Documentação Científica
Burocracia Burocracia 04. Serviço de Nutrição e Dietética
Burocracia Burocracia 07. Serviço de Fisioterapia
Burocracia Burocracia 08. Serviço Social
Burocracia Burocracia 15. Engenharia de Manutenção
Burocracia Burocracia 18. Engenharia de Obras
Burocracia Burocracia 28. Divisão Cirúrgica
Clima Favorável de Trabalho Clima de Trabalho 24. Divisão de Experimentação
Clima Favorável de Trabalho Cultura Organizacional 12. Serviço de Planejamento e Controle
Clima Favorável de Trabalho Divisão Funcional! Manutenção versus Obras 18. Ellgenharia de Obras
Clima Favorável de Trabalho Instalações Físicas 25. Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúdé
Clima Favorável de Trabalho Trabalho em Equipe 26. Assessoria Jurídica
Competência e Compromisso Pessoal Competência Pessoal 27. Divisão Clínica
Competência e Compromisso Pessoal Compromisso Pessoal 28. Divisão Cirúrgica
Competência e Compromisso Pessoal Especialização 26. Assessoria Juridica
Comunicação interna Comunicação entre as Areas 21. Serviços Gerais
Comunicação Interna Comunicação Interna 08. Serviço Social
Comunicação Interna Comunicação Interna 09. Divisão de EnfermaQem
Comunicação Interna Comunicação Interna 12. Serviço de Planejamento e Controle
Comunicação Interna Comunicação Interna 13·.Divisão de Informática
Comunicação Interna Comunicação Interna 16. Seção de Compras

I
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FCS Categorizados (em
Ordem Alfabética) Descricão Oriainal dos FCS Relatados nas Entrevistas Área
Comunicação Interna Comunicacão Interna 18. Enoenharia de Obras
Comunicação Interna Cornunicaçâo Interna 19. Servi co de Farmácia
Comunicação Interna Comunicacão Interna 20. Serviço Social Médico
Comunicação Interna Comunicacão Interna 22. Equipe Odontológica
Comunicação Interna Comunicação Interna 23. Divisão de Recursos Humanos
Comunicação Interna Vínculo Acadêmico 24. Divisão de Experimentação
Comunicação Interna Visão Sistêmica da Orqanlzacão 17. Comissão de Ensino
Conhecimento Técnico-Científico Aíualízacão Profissional 26. Assessoria Jurídica
Conhecimento Técnico-Cientifico Conhecimento Científico 07. Serviço de Fisioterapia
Conhecimento Técnico-Cientifico Conhecimento Técnico 12. Serviço de Planejamento e Controle
Conhecimento Técnico-Cientifico Conhecimento Técnico 13. Divisão de Informática
Conhecimento Técnico-Científico Conhecimento Técnico 14. Núcleo de Qualidade
Conhecimento Técnico-Científico Conhecimento Técnico 17. Comissão de Ensino
Conhecimento Técnico-Científico Conhecimento Técnico 19. Serviç_ode Farmácia
Conhecimento Técnico-Científico Conhecimento Técnico 22. Equipe Odontológica
Conhecimento Técnico-Científico Conhecimento Técnico I Sistematizacão 09. Divisão de Enfermagem
Conhecimento Técnico-Científico Estímulo à Pesquisa 02. Servico de Anatomia Patolóclca
Conhecimento Técnico-Científico Produção Científica I Estímulo 03. Serviço de Documentação Científica
Conhecimento Técnico-Científico Publicar 24. Divisão de Experimentação
Eficiência Operacional Comunicacão lntra-Ecuipe I Passaqern de Plantão 09. Divisão de Enfermaoem
Eficiência Operacional Eficiência Ooeracional 19. Serviço de Farmácia
Eficiência Operacional Gerenciamento Microemoresarial Eficiente 25. Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde
Eficiência Operacional Otlmizacão dos Processos 06. Servico de Faturamento
Eficiência Operacional Processos Eficientes 10. Serviço de Apoio Médico e Estatístico
Eficiência Operacional Producão Eficiente 04. Serviço de Nutrição e Dietética
Eficiência Operacional Técnicas de Atendimento e t.oqlstica 05. Servico de Relacões Públicas
Ensino e Aproveitamento dos Alunos Aoroveitamento Profissional dos Alunos 25. Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde
Ensino e Aproveitamento dos Alunos Ensino 07. Serviço de Fisioterapia
Fundação Zerbini Finanças I Fundação Zerbini 11. Servico de Suprimentos
Fundação Zerbini FundaÇão Zerbini 09. Divisão de Enfermagem
Fundação Zerbini Fundacão Zerbini 23. Divisão de Recursos Humanos
Monitoramento Externo de Tecnolooia e Leqíslacão Acomoanhamento de Mudancas na t.eoíslacão do SUS 06. Serviço de Faturamento
Monitoramento Externo de Tecnologia e Legislação Previsibilidade da Tecnolooía 13. Divisão de Informática
Parcerias Externas Contatos Externos 24. Divisão de Experimentação
Parcerias Externas Convênios 03. Serviço de Documentação Científica
Parcerias Externas Parcerias Externas 17. Comissão de Ensino
Parcerias Externas Referência e Contra-Referência I Comunicacão com Outros Hospitais 08. Serviço Social
Planejamento Planejamento 14. Núcleo de Qualidade
Planejamento Planejamento 15. Engenharia de Manutenção
Planejamento Planejamento de Aquisicões 16. Seção de Compras
Planejamento Planejamento de Atividades 18. Encenharia de Obras
Qualidade Qualidade 01. Serviço de Laboratório Clínico
Qualidade Qualidade 02. Serviço de Anatomia Patológica
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FCS Categorlzados (em
Ordem Alfabética) Descrição Original dos FCS Relatados nas Entrevistas Área
Qualidade Qualidade do Atendimento e da Assistência 04. Serviço de Nutrição e Dietética
Qualidade Rigor Científico 24. Divisão de Experimentacão
Recursos Humanos Gerenciamento de Recursos Humanos 15. Engenharia de Manutenção
Recursos Humanos Recursos Humanos 01. Serviço de Laboratório Clinico
Recursos Humanos Recursos Humanos 02. Serviço de Anatomia Patológica
Recursos Humanos Recursos Humanos 03. Serviço de Documentacão Científica
Recursos Humanos Recursos Humanos 04. Serviço de Nutrição e Dietética
Recursos Humanos Recursos Humanos 06. Serviço de Faturamento
Recursos Humanos Recursos Humanos 07. Serviço de Fisioterapia
Recursos Humanos Recursos Humanos 10. Serviço de Apoio Médico e Estatistico
Recursos Humanos Recursos Humanos 16. Seção de Compras
Recursos Humanos Recursos Humanos 17. Comissão de Ensino
Recursos Humanos Recursos Humanos 21. Serviços Gerais
Recursos Humanos Recursos Humanos 22. Equipe Odontológica
Recursos Humanos Recursos Humanos 27. Divisão Clinica
Recursos Humanos Recursos Humanos 28. Divisão Cirúrgica
Relacionamento com as Áreas lnteqracão I Relacionamento com as Outras Áreas 21. Serviços Gerais
Relacionamento com as Áreas Integração com as Demais Areas 05. Serviço de Relações Públicas
Relacionamento com as Areas Inteoracão com Cllnicos e Ciruroiões 02. Serviço de Anatomia Patológica
Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Áreas 10. Serviço de Apoio Médico e Estatístico
Relacionamento com as Áreas Relacionamento com as Areas 14. Núcleo de Qualidade
Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Áreas 23. Divisão de Recursos Humanos
Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Áreas 25. Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde
Relacionamento com as Áreas Relacionamento com as Areas 26. Assessoria Juridica
Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Areas 27. Divisão Clinica
Relacionamento com as Áreas Relacionamento com as Áreas 28. Divisão Cirúrgica
Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Equipes 08. Serviço Social
Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Outras Áreas 11. Serviço de Suprimentos
Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Outras Areas 16. Seção de Compras
Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Outras Areas 17. Comissão de Ensino
Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Outras Áreas 20. Serviço Social Médico
Relacionamento com as Areas Relacionamento com as Outras Áreas I Resistência dos Usuários 13. Divisão de Informática
Satisfação do Cliente Humanização do Atendimento 27. Divisão Clinica
Satisfação do Cliente Relacionamento com os Clientes 20. Serviço Social Médico
Satlsfacão do Cliente Satisfacão do Cliente 05. Serviço de Relações Públicas
Sistemas de Informação Instrumentos de Coleta 05. Serviço de Relações Públicas
Sistemas de Informação Prontuário Ildentificacão Correta das Necessidades dos Pacientes 04. Serviço de Nutrição e Dietética
Sistemas de Informação Sistemas de Informação 09. Divisão de Enfermagem
Sistemas de Informação Sistemas de Informação 11. Serviço de Suprimentos
Sistemas de lnformacão Sistemas de Informacão 12. Serviço de Planejamento e Controle
Sistemas de Informação Sistemas de Informação 16. Seção de Compras
Sistemas de lnformacão Sistemas de lnforrnação 19. Serviço de Farmácia
Sistemas de lnformacão Sistemas de Informacão 23. Divisão de Recursos Humanos
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ANEXO C - Tabela de Referência Cruzada das Áreas do InCor com
seus respectivos FCS
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FCS Categorizados indicando prioridade (os números indicam a prioridade com que o FCS foi citado por cada
Área. sendo "1" o FCS-1. "2" o FCS-2. "3" o FCS-3. "4" o FCS-4 e "5" o FCS-5)

s:o
::>

» s=
8 a
3 3
"O o (D

'" o m ::>
::> 3 ::> Õ::T "O '" m'" (D () s
3 (D. o o ~ ;o(D ::> (D (D
::> Q ::> ::T 3 (D

Õ Q. (D » iil3' '" o "O o
Q.a. 3' a.

(D lD '" (D a (D o soo "TI () (D m < ::>

~Cf) » Dl () ::> (D -I '"(D "O '" '" o Õ
:!> ~ (D 3 so< 3 o Q. ;o ª.:2 o "l) o o "l) (D 3

'8' õ' Q. iil- "O 3 -I (D. 3 "TI ::> '"
(D ::> '" '"a <:: (D. ::> (D <:: o @
o Õ iil' '"a.

~
< ::> s Q. Õ <::

'" Dl !!!. 3 ti" '"
::> ::> co iil s a.
Õ a. "l) 8 (Da. » a. Ui'

~ '" Di' iii' iil o
(D '" '" '@, o a. '" 3 o :;-~ (D rn (D o "O o '@, (D '" ::> o a.-I <:: -I o (D '" o m J!!. :c '" o õ'(D "l) "l) r <:: <::
@ O a õl (D :;- m' õl » N (D ~ '" a 3 '" Q 3 -I

0;' ~ ~ O" '" s a Q. c (D co (D 3 c: ». (D
Dl '" 5 o a- Ui' 3 (D '" m m' '" 3tr '@, @ Q. '3 o 3 ::> ::> .fi ::> '" ::> ::> '@,

Área Dl 8 o 2: Dl a. o Dl "O

'" o '" '" o '" '" '" '" õ (D '" '" íD o o
01: Serviço de Laboratório Clinico 4 3 1 5 2
02: Serviço de Anatomia Patológica 2 3 1 5 4
03: Serviço de Documentação Cientifica 3 4 1 2 5
04: Serviço de Nutrição e Dietética 5 3 2 1 4
05: Serviço de Relações Públicas 5 3 1 2 4
06: Serviço de Faturamento 4 5 3 2 1
07: Serviço de Fisioterapia 4 5 1 3 2
08: Serviço Social 3 1 5 2 4
09: Divisão de Enfermacern 5 1 2 3 4
10: Serviço de Apoio Médico e Estatístico 2 5 3 1 4
11: Serviço de Suprimentos 1 4 3 2 5
12: Serviço de Planejamento e Controle 2 1 4 5 3
13: Divisão de Informática 1 4 3 2 5
14: Núcleo de Qualidade 1 5 2 4 3
15: Engenharia de Manutenção 5 3 2 1 4
16: Seção de Compras 2 3 5 4 1
17: Comissão de Ensino 1 4 5 2 3
18: Engenharia de Obras 3 5 2 4 1
19: Serviço de Farmácia 3 4 1 5 2
20: Serviço Social Médico 2 4 5 1 3

21: Serviços Gerais 4 3 1 2 5

22: Equipe Odontolóoica 4 3 2 1 5
23: Divisão de Recursos Humanos 2 4 3 5 1
24: Divisão de Experimentação 5 2 3 1 4
25: Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde 1 5 2 3 4
26: Assessoria Jurídica 4 1 3 2 5
27: Divisão Clinica 5 1 3 2 4
28: Divisão Cirúrqlca 3 1 5 2 4
Frequêncía dos FCS {Contagem de quantas vezes cada FCS é citado+A12l 3 11 8 7 5 3 13 12 7 2 3 2 4 4 4 14 16 3 15 4
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. FCS Categorizados
(Na Ordem dos Mais Freguêntes} Freguência Área
Relacionamento com as Áreas 16 02: Serviço de Anatomia Patológica

05: Serviço de Relações Públicas
08: Serviço Social
10: Serviço de Apoio Médico e Estatístico
11: Serviço de Suprimentos
13: Divisão de Informática
14: Núcleo de Qualidade
16: Seção de Compras
17: Comissão de Ensino
20: Servico Social Médico
21: Servicos Gerais
23: Divisão de Recursos Humanos
25: Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde
26: Assessoria Jurídica
27: Divisão Clínica
28: Divisão Cirúrgica

Sistemas de Informação 15 04: Serviço de Nutrição e Dietética
05: Serviço de Relações Públicas
06: Serviço de Faturamento
08: Serviço Social
09: Divisão de Enfermagem
10: Serviço de Apoio Médico e Estatístico
11: Serviço de Suprimentos
12: Serviço de Planejamento e Controle
15: Engenharia de Manutenção
16.:Seção de Compras
19: Serviço de Farmácia
20: Serviço Social Médico
22: Equipe Odontológica
23: Divisão de Recursos Humanos
28: Divisão Cirúrgica
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Comunicação Interna 13
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03: Servi o de Documenta ão Científica
07: Servi o de Fisioterapia
09: Divisão de Enfermagem
12: Servi o de Planejamento e Controle
13: Divisão de Informática
14: Núcleo de Qualidade
17: Comissão de Ensino

11Apoio da Alta Direção

10: Servi o de Apoio Médico e Estatístico
12: Servi o de Planejamento e Controle
13: Divisão de Informática

Boas Políticas e Práticas 8

11: Servi o de Suprimentos
14: Núcleo de Qualidade
22: Equipe Odontológica
23: Divisão de Recursos Humanos
26: Assessoria Jurídica
27: Divisão Clínica
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Parcerias Externas

7Eficiência Operacional

Clima Favorável de Trabalho 5

Planejamento

Qualidade 4
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Acompanhamento de Serviços de Terceiros 3

Competência e Compromisso Pessoal 3

Fundação Zerbini 3

Satisfação do Cliente 3

Ensino e Aproveitamento dos Alunos

Monitoramento Externo de Tecnologia e Legislação 2
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Frequêncla dos FCS
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Fundação Zerbini

Boas Políticas e Práticas
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FCS e Freqüência de Citações nas entrevistas
Ordenados pela Freqüência

F~~<';'!( 1,1' ,tIL ,li; ;:;;&f; iilt. ''''fi1'''i :i ''17' ln)lJottâtlêiâ'~
FrequêÂcia:> 1"';ljiMédi~j>H"

Relacionamento com as Areas 16 3.25
Sistemas de Informação 15 3.07
Recursos Humanos 14 2.64
Comunicação Interna 13 3.15
Conhecimento Técnico-Científico 12 2.25
Apoio da Alta Direção 11 2.55
Boas Políticas e Práticas 8 3.50
Eficiência Operacional 7 3.57
Burocracia 7 4.00
Clima Favorável de Trabalho 5 2.80
Planejamento 4 2.50
Qualidade 4 2.50
Parcerias Externas 4 3.25
Tempo 4 4.00
Competência e Compromisso Pessoal 3 1.67
Satisfação do Cliente 3 2.33
Fundação Zerbini 3 3.33
Acompanhamento de Serviços de Terceiros 3 4.00
Monitoramento Externo de Tecnologia e Legislação 2 2.50
Ensino e Aproveitamento dos Alunos 2 3.00

Nesta tabela a Freqüencia é obtida a partir da contagem simples dos FCS
categorizados mencionados por cada Área do InCor. Considerou-se este o critério
mais adequado para a ordenação dos FCS organizacionais. Esta é a tabela dos
FCS organizacionais adotada na tese.
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FCS e Freqüencia Ponderada peso 10, 9, 8, 7, 6
Ordenados pela Freqüência Ponderada

F~$:,,~:i!!:"'~"TlIi i.,..:~ . ',/'i .i<ill%'" ,i i~ ~;);'";ttâl
Relacionamento com as Areas 124
Sistemas de Informação 119
Recursos Humanos 117
Conhecimento Técnico-Científico 105
Comunicação Interna 102
Apoio da Alta Direção 93
Boas Políticas e Práticas 60
Eficiência Operacional 52
Burocracia 49
Clima Favorável de Trabalho 41
Planejamento 34
Qualidade 34
Parcerias Externas 31
Competência e Compromisso Pessoal 28
Tempo 28
Satisfação do Cliente 26
Fundação Zerbini 23
Acompanhamento de Serviços de Terceiros 21
Monitoramento Externo de Tecnologia e Legislação 17
Ensino e Aproveitamento dos Alunos 16

Nesta tabela a Freqüencia é obtida a partir da ponderação da
Freqüencia pelo grau de importância dos FCS categorizados
mencionados por cada Área do InCor. Atribui-se aqui nota 10 ao
FCS-1, 9 ao FCS-2, 8 ao FCS-3, 7 ao FCS-4 e 6 ao FCS-5,
dando assim mais "peso" relativo à importância de cada um dos
FCS. Os resultados foram somados para as ocorrências de
cada FCS. Dessa forma, um FCS quando citado como FCS-1
recebe maior relevância que um outro FCS citado como FCS-5
por exemplo. No entanto, como se pode observar, a ordem final
dos FCS organizacionais em pouco se altera se comparada à
tabela de Freqüencia simples. Por isso foi escolhida a tabela de
Freqüencia simples para ordenação dos FCS.
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Receitas e Despesas 1998 Receitas e Despesas 1999

Plano e seguros de saúde 47,310,948 35.0% 52.2% Plano e seguros de saúde 52,429,852 35.0% 51.0%
Pagantes 3,974,740 3.0% 4.3% Pagantes 5,197,819 3.0% 5.0%
Outras receitas 1,280,984 1.0% 1.4% Outras receitas 3,758,573 3.0% 4.0%

Fundas:ão Zerbini 90,713,042 67.2% 100.0% Fundas:ão Zerbini 103,527,268 69.0% 100.0%
Hos~ital das Clínicas FMUSP 44,333,581 32.8% Hos~ital das Clínicas FMUSP 46,016,470 31.0%
Total 135,046,623 100.0% Total 149,543,738 100.0%
Fonte: InCor - Relatório de Atividades 1998 Fonte: InCor - Relatório de Atividades 1999

Recursos humanos
Fundação Zerbini 52,804,973 73.0% Fundação Zerbini 57,585,283 75.0%
Hos~ital das Clínicas FMUSP 19,514,560 27.0% Hos~ital das Clínicas FMUSP 19,624,267 25.0%

Materiais de consumo 26,698,592 100.0% 21.2% Materiais de consumo 34,490,822 100.0% 24.0%
Fundação Zerbini 13,358,019 50.0% Fundação Zerbini 20,356,141 59.0%
Hos~ital das Clínicas FMUSP 13,340,573 50.0% Hos~ital das Clínicas FMUSP 14,134,681 41.0%

Despesas indiretas 20,295,131 100.0% 16.1% Despesas indiretas 24,866,834 100.0% 17.0%
Fundação Zerbini 8,816,682 43.4% Fundação Zerbini 12,609,312 51.0%
Hos~ital das Clinicas FMUSP 11,478,449 56.6% Hos~ital das Clínicas FMUSP 12,257,522 49.0%

Investimentos/reposições 6,650,988 100.0% 5.3% Investimentos/reposições 9,336,577 100.0% 6.0%
Fundação Zerbini 6,282,446 94.5% Fundação Zerbini 8,894,979 95.0%
Hos~ital das Clínicas FMUSP 368,542 5.5% Hos~ital das Clínicas FMUSP 441,598 5.0%

Despesas apropriadas no InCor 125,964,244 100.0% 100.0% Despesas apropriadas no InCor 145,903,783 100.0% 100.0%
Fundação Zerbini 81,262,120 64.5% Fundação Zerbini 99,445,715 68.0%
Hospital das Clínicas FMUSP 44,702,124 35.5% Hospital das Clínicas FMUSP 46,458,068 32.0%

Fonte: InCor - Relatório de Atividades 1998 Fonte: InCor - Relatório de Atividades 1999
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Consultas
Consultas Novas
Consultas de seguimento

Atendimentos multiprofissionais
Intemações
Cirurgias
Receitas médicas atendidas
Exames de análises clínicas
Exames de diagnóstico de imaqens
Exame de métodos gráficos
Procedimentos hemodinâmicos
Provas de função pulmonar
Monitorização ambulatorial de pressão arterial

Leitos funcionantes
Porcentagem de ocupação
Média de permanência
Indice de renovação de giro
Indice de intervalo de substituição
Taxa de mortalidade geral
l~iij'(j'$i;_!,··T!;i.IÍj~"·;BiT1.i

74%
12.4

41
4.4
8.5

71%
12.4

38
5.0
7.7

Pós-Graduação
Comissão de Ensino - Núcleo de Ensino Médico
Comissão de Ensino - Núcleo de Ensino Multiprofissional
Comissão de Ensino - Jomadas Científicas
Ce~tr~de. Formação e Agerfeiçoamento em Ciê~c.ias d~ .Saú~e

232,827
18,425

146,866
31,525
10,626
3,733

212,359
1,407,262

155,353
126,278
10,159
3,524
1,191

76%
12.5

42
4.0
8.5

ND 184 218
ND 698 1,052
ND 63 271
ND 1,400 1,098
ND 466 234

Livros e capítulos de livros
Teses
Projetos de pesquisa concluidos
Projetos de pesquisa em andamento
Trabalhos publicados em revistas nacionais
Trabalhos publicados em revistas internacionais
Comunicações em reuniões nacionais e internacionais
Simpósios e mesas-redondas nacionais e internacionais
Prêmios

154 85 113
16 21 17

61
243
156
54

604
293

, 15

Normal
Miodificada
Especial
Enteral
Parenteral (Serviço de Farmácia)
Fonte: InCor - Relatório de Atividades 1998 e Relatório de Ativídades 19~9

75
296
301
108
780
371

14

158
388
241

85
658
260

23
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Outros países
Outros estados
Estado de São Paulo 96%
!~í'ig~mlg~Wtáfi~~ªº'§TIPílél~"t~$···ij91Es~41ô'êl~$_·~.~!·.·.til
Interior 7%
Grande São Paulo 21%
Capital 72%
Fonte: InCor - Relatórío de Ativídades 1999

Rotatividade
Absenteísmo

Médica
Enfermagem
Especialidades multiprofissionais
Administrativa
Operacional

30o/~
24%
28%

10. grau incompleto
10. grau completo
20. grau incompleto
20. grau completo
Superior incompleto
Superior completo

13%
4%

34%
3%

36%

Mestres
Doutores
Livres-docentes
Professores titulares

15%
57%
23%
5%

Fonte: InCor - Relatório de Atividades 1999


