
 

 

 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS 

LETICIA FERNANDA PIRES ALVES 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MULTICRITÉRIO CONSTRUTIVISTA NA GESTÃO 

ADMINISTRATIVA DE HOSPITAL 

 

PATO BRANCO 

2019 

 

DISSERTAÇÃO 



 

LETICIA FERNANDA PIRES ALVES 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e 

Sistemas da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná como requisito para obtenção do título de 

“Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas”. 

– Área de Concentração: Gestão dos sistemas 

produtivos.  

  

  

Orientador: Prof. Dr. Sandro César Bortoluzzi  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

PATO BRANCO 

2019 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MULTICRITÉRIO CONSTRUTIVISTA NA 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DE HOSPITAL 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        A474a       Alves, Leticia Fernanda Pires. 

Avaliação de desempenho multicritério construtivista na gestão                            
administrativa de hospital / Leticia Fernanda Pires Alves. -- 2019.    

                               263 f. : il. ; 30 cm. 

Orientador: Prof. Dr. Sandro César Bortoluzzi  
Dissertação (Mestrado) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná.  

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas.  
Pato Branco, PR, 2019. 

Bibliografia: f. 104 - 114. 

1. Desempenho - Avaliação. 2. Processo decisório por critério múltiplo.  
3. Hospitais - Administração. I. Bortoluzzi, Sandro César, orient. II.  
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduação                               
em Engenharia de Produção e Sistemas. III. Título. 

                                                                          

                                                                                                                CDD 22.ed. 670.42 

        

                                    Ficha Catalográfica elaborada por 

                                    Suélem Belmudes Cardoso CRB9/1630 

                                    Biblioteca da UTFPR Campus Pato Branco 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://riut.utfpr.edu.br/jspui/browse?type=subject&value=Processo+decis%C3%B3rio+por+crit%C3%A9rio+m%C3%BAltiplo
http://riut.utfpr.edu.br/jspui/browse?type=subject&value=Processo+decis%C3%B3rio+por+crit%C3%A9rio+m%C3%BAltiplo


 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Pato Branco 
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção e Sistemas 

 

   

 

TERMO DE APROVAÇÃO DE DISSERTAÇÃO Nº 49 

 

A Dissertação de Mestrado intitulada “Avaliação de desempenho multicritério 

construtivista na gestão administrativa de hospital”, defendida em sessão pública 

pela candidata Letícia Fernanda Pires Alves, no dia 08 de fevereiro de 2019, foi julgada 

para a obtenção do título de Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas, área de 

concentração Gestão dos Sistemas Produtivos, e aprovada em sua forma final, pelo 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

Prof. Dr. Sandro César Bortoluzzi - Presidente – UTFPR 

Profª Drª Fabricia Silva da Rosa – UFSC 

Prof. Dr. Marcelo Gonçalves Trentin – UTFPR 

 

A via original deste documento encontra-se arquivada na Secretaria do Programa, 

contendo a assinatura da Coordenação após a entrega da versão corrigida do trabalho. 

 

Pato Branco, 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Carimbo e assinatura do Coordenador do Programa. 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha mãe Kelli, a minha avó 

Emília e aos meus irmãos Thiago e João Guilherme.   



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, pela dádiva da vida e por me permitir a realização de mais um sonho. 

À minha mãe Kelli, pelo exemplo de mulher na qual posso me inspirar, por todo amor, carinho 

e dedicação comigo e com meus irmãos, e por todo incentivo em minhas escolhas.  

Aos meus irmãos, Thiago e João Guilherme, pelo carinho, por terem acreditado em mim e 

apoiado todas as minhas decisões, os quais foram fundamentais para conseguir resistir à 

distância. 

Ao meu namorado Norton, por todo apoio, carinho, incentivo e compreensão nos momentos de 

ausência, e por ter vivido este sonho comigo. 

Ao meu orientador prof. Dr. Sandro César Bortoluzzi, pelo apoio, motivação e ensinamentos 

transmitidos durante o mestrado, pela dedicação nas orientações desta pesquisa, por todos os 

conselhos e pelo exemplo de pessoa e profissional.  

A prof. Dr. Marcelo Gonçalves Trentin e a prof. Dra Fabricia Silva da Rosa, por terem aceitado 

o convite para compor a banca avaliadora de qualificação e defesa final, e pelas valiosas 

contribuições a esta pesquisa.  

Ao Diretor Superintendente e Chefes de Departamento do Hospital, pela oportunidade de 

realizar o estudo, e pela disponibilidade e contribuição a esta pesquisa por meio de suas 

experiências.  

Aos meus amigos que contribuíram com sua amizade, companhia e motivação durante o 

mestrado. 

A todas as pessoas que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste sonho. 

 

O meu muito obrigada a todos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ALVES, Leticia Fernanda Pires. Avaliação de desempenho multicritério construtivista na 

gestão administrativa de hospital. 2019. 263f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 

Produção e Sistemas) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2019. 

 

RESUMO 

 

Um dos desafios dos gestores administrativos hospitalares consiste em promover o equilíbrio 

entre recursos humanos, tecnológicos e financeiros para conseguir o alcançar de uma gestão 

eficiente e serviços de qualidade. Neste sentido, a presente pesquisa teve como objetivo geral 

construir um modelo de avaliação de desempenho de apoio à gestão administrativa de um 

hospital localizado na região Sudoeste do Estado do Paraná, considerando as particularidades 

do contexto. Trata-se de um estudo de caso, caracterizando-se como exploratório e descritivo. 

Segue uma abordagem quali-quantitativa, com dados primários e secundários. Inicialmente foi 

utilizado o Knowledge Development Process – Construtivist (Proknow-C) para o processo de 

busca e análise sistêmica da literatura sobre avaliação de desempenho em hospitais. Em seguida 

foi utilizada a Metodologia Multicritério de Apoio a Decisão – Construtivista (MCDA-C) para 

a construção do modelo proposto no objetivo geral. A análise sistêmica do portfólio 

bibliográfico (PB) revelou que os autores não utilizaram uma metodologia construtivista para a 

construção de modelos de avaliação de desempenho, e por hospitais serem ambientes com 

grande diversidade, revela também que a utilização de indicadores padrão poderá deixar de 

traduzir o real resultado para um ambiente específico. Por fim, foi identificada a necessidade 

de construção de um modelo de avaliação de desempenho em hospitais na visão construtivista, 

considerando as particularidades da organização e as percepções e valores do decisor. Da 

construção do modelo de avaliação de desempenho para o hospital em estudo, os principais 

resultados foram: a construção de 121 indicadores para avaliação do desempenho da gestão 

administrativa, separados em duas grandes áreas de preocupação, Gestão e Recursos humanos. 

Na avaliação global da situação atual do estudo de caso, obteve-se o desempenho de 61 pontos. 

Constatou-se 19 indicadores com desempenho comprometedor, sendo sugerido ações de 

aperfeiçoamento, que se implementadas alavancariam o desempenho para 81 pontos. Percebeu-

se que apenas 18 indicadores encontrados na literatura apresentam similaridades com os 

construídos no modelo desta pesquisa, deixando evidente que o modelo é único e válido apenas 

para o contexto para o qual foi desenvolvido. Pode-se concluir que a presente pesquisa 

apresenta implicações teóricas para a literatura, pois a metodologia MCDA-C, que tem em seu 

processo a estruturação de problemas, se mostrou eficiente em fazer com que o decisor 

identificasse e julgasse os critérios necessários e suficientes para avaliar o seu contexto, sendo 

esta uma das dificuldades da gestão de hospitais apontadas na literatura. A pesquisa também 

preenche lacunas encontradas na literatura de avaliação de desempenho em hospitais e contribui 

para a área, já que na análise sistêmica identificou-se a escassez de trabalhos que abordam o 

paradigma construtivista. Para a área de estudo de estruturação de problemas, a pesquisa 

contribui no sentido de evidenciar o potencial das metodologias Soft na construção de um 

modelo de avaliação de desempenho. Além disso, a construção do modelo resultou em uma 

metodologia de apoio à decisão na gestão administrativo do hospital, pois contribui para o 

controle gerencial do hospital, com diminuição de desperdícios e melhoria na aplicação de 

recursos, assim como a verificação de estratégias de investimentos que mais se adequam aos 

objetivos da organização. 

Palavras-chave: Avaliação de desempenho; Hospitais; Construtivista; Estruturação de 

problemas; MCDA-C. 
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ABSTRACT 

 

One of the challenges for hospital administrative managers consisting of promoting balance 

between human, technological and financial resources in order to achieve efficient management 

and quality services. In this sense, the present research had as general objective to construct a 

model of evaluation of performance of support to the an management administrative of a 

hospital localized in the Southwest region of the Paraná state, considering the particularities of 

the context. It is a case study, characterized as exploratory and descriptive. It follows a 

qualitative-quantitative approach, with primary and secondary data. Initially, was used the 

Knowledge Development Process – Constructivist (Proknow – C) for the process of search and 

systemic analysis of the literature on performance evaluation in hospitals. Then, was used the 

Multicriteria Decision Support Methodology – Constructivist (MCDA – C) for construct the 

proposed model at objective general. The systematic analysis of the bibliographic portfolio (PB) 

revealed that the authors did not use a constructive methodology for the construction of the 

model, and per hospitals to be environments with large diversity, the utilization of standard 

indicador may fail to translate the result real for a especific environment. Ultimately, was 

identified the necessity construction of model of performance evaluation on hospitals in the 

constructivist view, considering the particularities of the organization, the perceptions and 

values of the decision maker, that attend to the theory of measurement and that perform an 

integration, generating an performance global assessment, and improvement actions, 

contributing to the construction of knowledge about the contexto, in order to support decision-

making. From the construction of the performance evaluation model for the hospital under 

study, The principal results were: the construction of 121 indicators for the assessment of 

performance of administration management, separated into two major areas of concern, 

Management and Human Resources. In the global evaluation of the current situation, the 

performance was 61 points. It was verified 19 indicators with compromising performance, 

being suggested improvement actions, which if implemented would leverage performance to 

81 points. It was noticed that only 18 indicators found in the literature present similarities with 

those constructed in the model of this research, making it clear that the model is unique and 

valid only for the context for which it was developed. It can be concluded that the present 

research presents theoretical implications for the literature, because the MCDA-C 

methodology, which has in its process the structuring of problems, was efficient in making the 

decision maker identify and judge the necessary and sufficient criteria to evaluate its contexto, 

being this one of the difficulties of the management of hospitals pointed out in the literature. 

The research also fills gaps found in the hospital performance evaluation literature and 

contributes to the área, since in the systemic analysis the scarcity of works that approach the 

constructivist paradigm was identified. For the problem-structuring study área, the research 

contributes to highlight the potential of Soft methodologies in the construction of a performance 

evaluation model. Besides, the construction of the model resulted in a decision support 

methodology in the administrative management of the hospital, because it contributes to the 

hospital's managerial control, with decreasing waste and improving the application of resources, 

as well as the verification of investment strategies that best suit the objectives of the 

organization. 

Keywords: Performance evaluation; Hospital; Constructivist; Structuring problems; MCDA-

C. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os seguintes tópicos: (i) contextualização e problema 

de pesquisa; (ii) objetivos; (iii) justificativa; (iv) delimitação da pesquisa; e (v) estrutura do 

trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Os sistemas de saúde têm sob sua responsabilidade fornecer serviços de saúde para uma 

população, visando a garantia de serviços receptivos e pagamentos justos (VEILLARD et al., 

2005; TYAGI; SINGH, 2017). Para uma gestão mais efetiva desses sistemas, é necessária uma 

melhor compreensão quanto as suas funções, estrutura e organização, já que o desconhecimento 

de seus fundamentos empobrece o sistema, ao inserir propostas inconsistentes que não 

condizem com as suas particularidades e/ou princípios, levando a uma prática de gestão 

descontextualizada e ineficaz (MENDES, 2002).  

Estes sistemas são compostos por diferentes tipos de organizações, como consultórios 

médicos, hospitais, serviços de ambulância, entre outras (EDWARDS; HALL; SHAW, 2005). 

Por sua vez, essas organizações, sejam elas públicas ou privadas, enfrentam um ambiente 

turbulento e ameaçador, pois vem ocorrendo impulsos para mudanças ambientais significativas, 

forças econômicas e mudanças de estilo de vida junto com os avanços tecnológicos no setor de 

saúde (KOUMPOUROS, 2012). Outros fatores que contribuem para permanência deste 

ambiente ameaçador são os custos decorrentes dos serviços prestados (GRIFFITH, 2000), 

recursos e infraestrutura limitados (WEARS; BERG, 2005; KOPPE; METLAY; COHEN, 

2005), impactos dos investimentos e inovações, os quais contribuem para uma limitação no 

melhor atendimento ao paciente (CHOW-CHUA; GOH, 2002). 

Dentre as organizações de saúde estão os hospitais, definidos pela Organização Mundial 

de Saúde (2008) como uma parte importante de qualquer sistema de saúde, responsáveis pelos 

cuidados de baixa, média e alta complexidade. Esse tipo de organização enfrenta grandes 

pressões de competitividade para desenvolver sistemas de gestão (CARDINAELS; 

SODERSTROM, 2013), que proporcione atendimentos mais eficientes, com qualidade e que 

satisfaçam os pacientes (CALDANA et al., 2011). 

Em seu interior, os hospitais são organizados em quatro grupos de profissionais 

distintos, sendo eles os médicos, enfermeiros, gerentes e administradores, os quais podem ter 

diferentes pontos de vistas sobre o processo de gestão dos recursos (GLOUBERMAN; 
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MINTZBERG, 2001). Este aspecto evidencia que a gestão dos hospitais é complexa, devido 

aos conflitos que podem exigir entre os quatro grupos (COVALESKI; DIRSMITH; SAMUEL, 

2003), assim como pelo fato do controle e das tomadas de decisões serem influencias por estes 

grupos, denominados de intervenientes internos, e de partes externas interessadas, como os 

pacientes, governo e seguradoras (CARDINAELS; SODERSTROM, 2013). De forma geral, 

pode-se afirmar então que existe a complexidade em ambientes hospitalares, pois os processos 

dependem de um objetivo comum para diferentes partes interessadas, partes essas que muitas 

vezes tem critérios de decisões distintos e conflitantes (BLASS et al., 2017). 

Outros aspectos que torna a gestão dos hospitais complexa são as mudanças nos cenários 

desses ambientes que ocorrem constantemente, e a comunicação entre os setores, ou seja, a 

gestão da informação médico-hospitalar e administrativa (KOUMPOUROS, 2012). Além disso 

encontra-se o aumento dos custos nos serviços prestados, os quais impactam nas metas 

estabelecidas para a organização, na capacidade dos processos operacionais quanto ao número 

de médicos e enfermeiros, na priorização de tratamentos e no tempo para atendimento aos 

pacientes (BAZZOLI; CLEMENT et al., 2017). 

Visto a preocupação dos hospitais na prestação de serviços mais eficientes e 

qualificados aos pacientes, e a existência da complexidade neste tipo de ambiente, é necessário 

realizar a avaliação de desempenho dessas organizações, pois como afirmado por Rosa et al. 

(2012), a avaliação de desempenho é um processo de análise de problemas complexos, que 

envolvem múltiplos critérios e servem para apoiar decisões, onde fatores objetivos e subjetivos 

devem ser considerados em um processo de construção de conhecimento e aperfeiçoamento. 

Esta avaliação deve ser realizada com base em indicadores que mensuram e monitoram as 

atividades, para verificação do cumprimento do planejado e identificação de oportunidades de 

melhorias (HARLEZ; MALAGUENO, 2015). 

Porém, com a existência da complexidade neste tipo de ambiente como mencionado 

anteriormente, construir um instrumento de avaliação de desempenho não é uma tarefa fácil, já 

que envolve entidades, atividades e processos que exige profissionais com diversas habilidades, 

e existe uma falta de compreensão da organização como um todo, do reconhecimento das 

particularidades e da consideração dos valores e preferências dos responsáveis pelo uso do 

sistema e apoio à decisão (LI; BENTON; LEONG, 2002). Nestas situações, a estruturação de 

problemas auxilia na construção de um instrumento de avaliação de desempenho, pois por meio 

de um processo que emergem diferentes aspectos ou dimensões de uma situação problemática, 

tem o objetivo tornar o problema da organização mais compreendido pelo grupo (MINGERS; 

ROSENHEAD, 2004; MINGERS; BROCKLESBY, 1997). 
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Na literatura de gestão hospitalar existem relativamente poucos estudos que tratam 

efetivamente da estruturação de problema na avaliação de desempenho organizacional 

(HARLEZ; MALAGUENO, 2015). Conforme o levantamento bibliográfico realizado, existem 

trabalhos desenvolvidos com o objetivo de construir um modelo de avaliação de desempenho 

de farmácias, sistema de informação e aspectos ambientais dos hospitais, assim como a 

qualidade dos serviços prestados, utilizando as metodologias multicritério Fuzzy Logic, 

Analytic Hierarchy Process (AHP), Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS), entre outras metodologias que predominantemente não consideram a 

estruturação de problemas.  

Diante deste contexto, surge o problema de pesquisa que norteará o desenvolvimento da 

mesma: Como construir um modelo de avaliação de desempenho singular para a gestão 

administrativa de um hospital?   

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Nesta seção serão apresentados o objetivo geral e específicos para responder ao 

problema de pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é construir um modelo de avaliação de desempenho de 

apoio à gestão administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do Estado do 

Paraná, considerando as particularidades do contexto.   

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para se alcançar o objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

i) Identificar os objetivos relevantes de acordo com a percepção do gestor do contexto decisório; 

ii) Organizar os objetivos identificados em grandes áreas de preocupação e em uma estrutura 

hierárquica; 

iii) Construir escalas ordinais para mensurar os objetivos identificados como relevantes no 

contexto decisório; 

iv) Integrar os indicadores construídos por meio da transformação das escalas ordinais em 

escalas cardinais; e 
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iv) Propor ações de aperfeiçoamento caso tenha critérios que se encontrarem com resultados 

comprometedores. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A presente pesquisa tem sua justificativa construída por meio de argumentos quanto a 

sua importância e originalidade (CASTRO, 1977). Quanto a sua importância, a presente 

pesquisa justifica-se devido a suas contribuições teóricas para o meio científico e contribuições 

práticas para a equipe administrativa do hospital em estudo. 

Como contribuições teóricas têm-se a revisão da literatura sobre avaliação de 

desempenho em hospitais, com a consolidação de metodologias utilizadas na construção de 

modelos de avaliação de desempenho de hospitais em pesquisas já realizadas, assim como os 

indicadores construídos nas mesmas. A consolidação das metodologias contribui para o meio 

científico no sentido de permitir que os pesquisadores visualizem que as pesquisas já realizadas 

neste tema tratam de abordagens mais generalistas, enquanto a presente pesquisa traz uma 

abordagem construtivista.  

Quanto aos indicadores, a consolidação permite aos futuros pesquisadores da área, a 

enxergar que na literatura sobre avaliação de desempenho de hospitais existem indicadores 

genéricos e padrões de mensuração, como taxa de absenteísmo, taxa de ocupação, faturamento, 

entre outros indicadores básicos. Com isso, fica evidente aos pesquisadores que os indicadores 

existentes da literatura não levam em sua essência características específicas de um único 

contexto, diferente do que se pretende com a presente pesquisa.   

A pesquisa também apresenta contribuição teórica, com a apresentação de uma proposta 

teórica-metodológica para a construção de indicadores específicos de um contexto, que neste 

caso foi a gestão administrativa de um hospital. Esta proposta contribui para o meio científico 

não no sentido de replicação do modelo já construído, já que a metodologia escolhida para a 

construção possui uma limitação de não generalidade, mas sim por disponibilizar um processo 

estruturado de construção de modelos de avaliação de desempenho singulares para 

determinados contextos. De certa forma, contribui para que novas pesquisas sejam 

desenvolvidas levando em consideração a abordagem construtivista.  

A contribuição prática consiste no desenvolvimento de um modelo de avaliação de 

desempenho de apoio à gestão administrativa de um hospital, construído a partir da perspectiva 

do decisor. O modelo resultou em um instrumento que ampliou o conhecimento do decisor em 

relação ao contexto decisório complexo e específico em que está inserido, contribuindo para a 
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tomada de decisão e identificação da situação em que se encontra o setor administrativo do 

hospital, por meio da integração de indicadores construídos para a mensuração do desempenho.  

Este instrumento também possibilita a análise custo-benefício das ações, pois o custo de 

determinada ação a ser implementada é de fácil identificação e em alguns casos já é de 

conhecimento dos gestores, o que é difícil e não se sabe, é o impacto que determinação ação 

pode trazer no desempenho global do hospital, o que será permitido com o desenvolvimento do 

modelo.   

Com o modelo é possível que o decisor avalie as ações de forma integrada, com 

visualização gráfica do desempenho, e não de forma isolada, proporcionando a tomada de 

decisão com base em dados. Além disso, com a visualização gráfica, a identificação de aspectos 

que tem potencial de melhorias é facilitada.  

O modelo também contribui para a sociedade, devido a necessidade de se alcançar uma 

gestão administrativa mais eficiente em locais que prestam serviços de cuidados a saúde, com 

redução no tempo de espera para atendimento, nas falhas de agendamento cirúrgico, 

cancelamentos de cirurgias por falta de materiais, e atendimentos qualificados em período de 

internação.  

Quanto a originalidade a pesquisa se justifica por preencher uma lacuna identificada na 

literatura, ao utilizar uma abordagem construtivista para construir um modelo de avaliação de 

desempenho para a gestão administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do 

estado do Paraná, que leva em consideração os valores do decisor na construção integral do 

modelo, e permite pelo processo de feedback, a construção de conhecimento no mesmo. Como 

identificado na revisão de literatura, nos trabalhos analisados foram desenvolvidos modelos de 

avaliação de desempenho com base em abordagens que levam em consideração na construção, 

dados da literatura, avaliação de especialistas e métodos estatísticos.    

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo de caso realizado na presente pesquisa apresenta delimitação geográfica e 

temporal. Geográfica, devido ao estudo se restringir a um único hospital localizado na região 

Sudoeste do estado do Paraná, e temporal, referente ao tempo de aplicação do modelo, com 

característica longitudinal que vai desde o início na construção do modelo até o momento de 

sua conclusão. O estudo de caso também apresenta delimitação metodológica, pois a 

Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C), escolhida para a 

construção do modelo desta pesquisa, tem o perfil construtivista e considera inviável a 
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replicação fiel do modelo construído, em outros contextos decisórios que não seja a 

administração do hospital em estudo. Mais especificamente, dentro da administração do 

hospital, a pesquisa delimita-se aos departamentos em que o Diretor Superintendente tem sob 

sua responsabilidade, os quais são: compras, cozinha, enfermagem, farmácia, faturamento, 

higienização, lavanderia, manutenção, recursos humanos, tecnologia da informação e 

financeiro. Vale salientar que as questões de enfermagem não abrangem profundamente a parte 

clínica, pois determinadas atividades não são de responsabilidade do Diretor Superintendente 

realizar o acompanhamento. 

Já a revisão de literatura teve delimitação temporal, que restringiu em artigos que 

trataram do tema e que foram publicados entre os anos de 2000 a 2017. Outra delimitação 

consistiu nos critérios para a seleção das bases de dados para a busca dos artigos, conforme 

segue: (i) base de dados do portal de periódicos da CAPES, área de conhecimento: Engenharias 

e subárea: Engenharia de Produção, Higiene e Segurança; (ii) bases de dados que contém 

resumos e textos completos; (iii) bases de dados que disponibilizam ferramentas de busca com 

expressões boleanas; (iv) bases de dados que permitem a pesquisa de título, palavras-chave e 

resumo; e (v) base de dados que apresentam a disponibilidade de exportar os artigos para um 

software de gerenciamento bibliográfico. Por fim, a revisão de literatura limitou-se a artigos 

publicados em periódicos internacionais e que permitiram acesso na integra de forma gratuita. 

É importante ressaltar a necessidade desta delimitação com base em critérios, pois no portal de 

periódicos da CAPES existe muitas bases de dados, e por questões de tempo, foi preciso 

delimitar as buscas.  

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos: (i) introdução; (ii) 

metodologia da pesquisa; (iii) referencial teórico; (iv) resultados e discussões; e (v) 

considerações finais. A Figura 1 ilustra resumidamente a estrutura da presente dissertação. 
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Figura 1 – Estrutura da dissertação 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

No primeiro capítulo apresentou-se a introdução com a contextualização do tema e 

problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa e as delimitações da pesquisa. No segundo 

capítulo apresenta-se a metodologia da pesquisa, com o enquadramento metodológico e 
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designer da pesquisa, procedimentos para a revisão de literatura do tema avaliação de 

desempenho de hospitais, procedimentos e protocolo de pesquisa para a construção do modelo 

de avaliação para a gestão administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do 

Estado do Paraná, a partir da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista 

(MCDA-C).  

O terceiro capítulo trata-se do referencial teórico do presente estudo, apresentando-se 

um panorama sobre o tema avaliação de desempenho na gestão de hospitais. Já no quarto 

capítulo é apresentado os resultados e discussões da construção do modelo de avaliação de 

desempenho. Por fim, no quinto capítulo apresenta-se as considerações finais da pesquisa, 

seguida das referências utilizadas na pesquisa. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia de pesquisa, que está divido nas seguintes 

seções: (i) enquadramento metodológico e design da pesquisa; (ii) procedimentos para a revisão 

de literatura; e (iii) procedimento para a construção do modelo de avaliação de desempenho.  

 

2.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO E DESIGN DA PESQUISA 

 

Nesta seção apresenta-se o enquadramento metodológico e o design da pesquisa, que 

tem como objetivo descrever as escolhas do pesquisador quanto à realização da pesquisa. Na 

Figura 2, é ilustrado de forma resumida as escolhas referentes a presente pesquisa. 
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Figura 2 – Enquadramento metodológico e design da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quanto à abordagem, esta pesquisa classifica-se como qualitativa e quantitativa. É 

qualitativa, na fase de estruturação do modelo de avaliação desempenho, pois esta envolve a 

ponderação das percepções, preocupações e valores do decisor quanto ao contexto em análise, 

por meio de entrevistas, buscando examinar situações complexas e particulares em que os 

aspectos subjetivos se sobrepõem perante os aspectos objetivos (RICHARDSON, 2008). A 

pesquisa também é caracterizada como qualitativa na fase de recomendações de melhoria do 

desempenho e na análise sistêmica dos artigos do portfólio bibliográfico (PB), onde se tem o 

objetivo de produzir informações mais aprofundadas (DESLAURIERS, 1991).  

A abordagem é quantitativa na fase de avaliação do processo de desenvolvimento do 

modelo, uma vez que são utilizados modelos matemáticos e procedimentos estatísticos 

(RICHARDSON, 2008) com o objetivo de transformar escalas ordinais em cardinais 

(ENSSLIN et al., 2013). De acordo com Fonseca (2002), pesquisa quantitativa recorre à 

linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno e as relações entre variáveis.  

Quanto à natureza do seu objetivo, esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e 

descritiva. Exploratória, pois procura proporcionar maior familiaridade com o problema e um 

levantamento de elementos relevantes para o desempenho da gestão do setor administrativo do 

hospital, construindo conhecimento no decisor, a partir do envolvimento deste com o facilitador 

para a construção do modelo de avaliação de desempenho (GIL, 2010). Descritiva, por utilizar-

se de um processo estruturado para a seleção de um PB de artigos sobre o tema avaliação de 

desempenho em hospitais, com o propósito de verificar o que está sendo pesquisado em relação 

ao tema, a partir de uma análise crítica deste conteúdo (GIL, 2010).  

Quanto aos procedimentos, a pesquisa classifica-se como estudo de caso no setor 

administrativo do hospital, a partir do qual se investiga um fenômeno dentro de um contexto 

real, visando conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação 

(FONSECA, 2002), com fins a construção de um modelo de avaliação de desempenho.  

Em relação a coleta de dados, esta será realizada a partir de dados primários e 

secundários. Os dados primários serão obtidos por meio de entrevistas com o diretor 

superintendente, responsável pela gestão administrativa do hospital. Os dados secundários 

serão obtidos pela análise de documentos internos do hospital, bem como pela análise dos 

artigos científicos selecionados para o PB.   

Para o processo de busca e análise da literatura foi empregado um instrumento de 

intervenção utilizado para a seleção do PB, o Knowledge Development Process – Construtivist 

(ProKnow-C), que tem o propósito de selecionar um grupo de artigos alinhados com o tema 

definido pelos pesquisadores, neste caso específico, com a “avaliação de desempenho em 
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hospitais”, sendo um processo científico estruturado e qualitativo, uma vez que envolve a 

subjetividade dos pesquisadores na definição das variáveis da pesquisa, permitindo resultados 

personalizados, e desenvolve o conhecimento nos pesquisadores com base no fragmento 

selecionado da literatura (DUTRA et al., 2015; TASCA et al., 2010). 

Para a construção do modelo de avaliação de desempenho organizacional foi adotada a 

Metodologia Multicritério de Apoio a Decisão – Construtiva (MCDA-C). A escolha da 

metodologia está pautada na grande ligação de suas fases de construção com a estruturação de 

problema, elencando diferentes pontos de vista, muitas vezes complexos e conflitantes, os quais 

são trabalhados em conjunto para desenvolver o entendimento de determinado problema 

(MINGERS; ROSENHEAD, 2004). Como mencionado por Belton e Stewart, (2010) e 

Eisenführ; Weber; Langer (2010), o foco chave dessa metodologia são as diferentes 

perspectivas, valores e preferências dos responsáveis, impactados pelas decisões tomadas. A 

metodologia também tem a capacidade de considerar as percepções do decisor e integrá-las em 

um modelo de avaliação de acordo com a realidade da entidade, permite a avaliação do 

desempenho global, e geração de recomendações para melhorias (BORTOLUZZI et al., 2011). 

 

2.2 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA  

 

Para a revisão de literatura de pesquisas realizadas a respeito do tema avaliação de 

desempenho de hospitais, foi construído um Portfólio Bibliográfico (PB) de trabalhos 

relacionados ao tema, na busca de levantar informações das pesquisas que vem sendo realizada 

neste contexto. Para isso, foi utilizada a metodologia Proknow-C, dividida em duas etapas, a 

primeira consiste no processo estruturado para a seleção do PB e a segunda etapa consiste na 

análise sistema deste PB. As duas etapas serão descritas na sequência. 

 

2.1.1 Seleção do portfólio com base no ProKnow-C 

 

Para a seleção dos artigos brutos de acordo com a metodologia Proknow-C, foram 

definidos dois eixos de pesquisa, sendo o primeiro eixo avaliação de desempenho, com a 

definição das palavras-chaves: “Performance measurement”, “Performance assessment”, 

“Performance evaluation”, “Performance measures”, “Performance management” e 

"Performance indicator". Já o segundo eixo, as palavras-chave relacionadas à saúde foram 

definidas como: “Health”, “Healthcare” e “Hospitals”. A partir disso, houve um total de 18 

combinações para a busca nas bases de dados.   
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Para a seleção das bases de dados utilizadas na busca dos artigos brutos, foram 

estabelecidos cinco critérios, conforme segue: (i) bases de dados das áreas de conhecimento 

Engenharia – Subárea Engenharia de Produção. Higiene e Segurança do Trabalho; e Ciências 

da Saúde – Subárea Saúde Coletiva do portal de periódicos CAPES; (ii) bases de dados que 

contém resumos e textos completos; (iii) bases de dados que disponibilizam ferramentas de 

busca com expressões boleanas; (iv) bases de dados que permitem a pesquisa de Título, 

Palavras-chave e Resumo; e (v) base de dados que apresentam a disponibilidade de exportar os 

artigos para um software de gerenciamento bibliográfico.  

A partir desses critérios, foi possível realizar as buscas em 16 bases de dados: 

Compendex, Emerald Insight, Environmental Engineering, IEEE Xplore, Materials Business 

File, Mechanical and Transportation Engineering, SciELO, ScienceDirect, SCOPUS, 

Technology Collection, Web of Science, Aquatic Science & Fisheries, Journals@Ovid, 

MEDLINE Weekly Update, MEDLINE Daily Update, e PILOTS Database. 

 O processo estruturado para a seleção dos artigos relacionados ao tema de pesquisa, 

pode ser visualizado na Figura 3. 
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Figura 3 – Processo estruturado para busca de artigos alinhados ao tema 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Com a consulta nas bases que apresentaram os critérios estabelecidos, foi possível 

identificar 36.051 trabalhos, os quais, seguindo os procedimentos da metodologia ProKnow-C, 

foram exportados para o software de gerenciamento bibliográfico.  

Foi realizado o teste de aderência das palavras-chave a partir da leitura de quatro artigos 

selecionados aleatoriamente. Foi verificado que as palavras-chave utilizadas nas buscas 

estavam alinhadas ao tema de pesquisa, não sendo necessária a incorporação de novas palavras.  

Desta forma, dos 36.051 títulos, foram eliminados os títulos duplicados, trabalhos de 

conferência e seções de livros, permanecendo 7.863 títulos para leitura. Após a leitura dos 

títulos, 613 artigos estavam alinhados com o tema de pesquisa. 
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Em seguida foi analisado o reconhecimento científico dos artigos alinhados com o tema, 

verificando o número de citações de cada artigo no Google Acadêmico, que apresentou 350 

artigos mais citados, o que corresponde 98% das citações. Os artigos que não apresentaram 

reconhecimento científico, porém foram publicados entre os anos de 2015 a 2017, foram 

selecionados por serem recentes e provavelmente ainda não foram muito citados em outros 

trabalhos, além dos artigos em que os autores estavam presentes nos artigos com 

reconhecimento científico e alinhados ao tema, totalizando 92 artigos. 

Em seguida foi realiza a leitura dos resumos, sendo que 120 artigos com reconhecimento 

científico e 25 sem reconhecimento foram selecionados para leitura na íntegra, totalizando 145 

artigos. Após a pesquisa dos artigos no Google Acadêmico, dos 145 artigos, foram encontrados 

130 artigos na íntegra, sendo 115 de acesso gratuito, dos quais 25 foram selecionados para o 

portfólio bibliográfico. Os artigos que compõe o PB são apresentados no Quadro 1. 

 Quadro 1 – Artigos do portfólio bibliográfico sobre o tema avaliação de desempenho em hospitais 

COD. TÍTULO AUTORES PERIÓDICO ANO 

1 

Hospital pharmacists' 

perspectives on the role of key 

performance indicators in 

Australian pharmacy practice 

Lloyd, G. F.; Bpharm, S.; Singh, S.; 

Barclay, P.; Goh, S.; Bajorek, B. 

Journal of 

Pharmacy 

Practice & 

Research 

2016 

2 
Creating a Balanced Scorecard 

for a Hospital System 

Pink, G. H.; Killop, I.; Schraa, E. G.;, 

Colin, P.; Montgomery, C.; Baker, G. R. 

Journal of Health 

Care Finance 

Spring 

2001 

3 

Framework for evaluating 

performance and quality 

improvement in hospitals 

Chow-Chua, C.; Goh, M. 

Managing Service 

Quality: An 

International 

Journal 

2002 

4 
Measuring Comparative Hospital 

Performance 
Griffith, J. R.; Alexander, J. A. 

Journal of 

Healthcare 

Management 

2002 

5 

Defining and classifying clinical 

indicators for quality 

improvement 

Mainz, J. 

International 

Journal for 

Quality in Health 

Care 

2003 

6 

Measuring Patient Satisfaction of 

the Quality of Health Care: A 

Study of Hospitals in Turkey 

Yldz, Z.; Erdogmus, S. 

 

Journal of 

Medical Systems 
2004 

7 

Developing a quantitative model 

to evaluate and compare the 

performance of hospital medical 

technologies in Taiwan 

Chen, Y.; Wang, W. A.; Chan, T.; Liang, 

Y. 

 

Journal of the 

Chinese Institute 

of Industrial 

Engineers 

2005 

8 

Clinical Information Technology 

Capabilities in Four U.S. 

Hospitals: Testing a New 

Structural Performance Measure 

Amarasingham, R.; Diener-West, M.; 

Weiner, M.; Lehmann, H.; Herbers, J. E.; 

Powe, N. R. 

Medical Care 
2006 

 

9 

A fuzzy preference-ranking 

model for a quality evaluation of 

hospital Web sites 

Bilsel, R. U.; Büyüközkan, G.; Ruan, D. 

 

International 

Journal of 

Intelligent 

Systems 

2006 

10 

Escalate BSC power by AHP: 

Innovative approach for strategy 

implementation 

Pan, F. C. 

International 

Journal of 

Management and 

Decision Making 

2006 

 

  

(Continua...) 
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 Quadro 1 –  Artigos do portfólio bibliográfico sobre o tema avaliação de desempenho em hospitais 

COD. TÍTULO AUTORES PERIÓDICO ANO 

11 

Towards a dynamic balanced 

scorecard approach: the case of 

Changi General Hospital in 

Singapore 

Ullah, H. Q.; Chow, C.; Goh, M. 

International 

Journal of 

Enterprise 

Network 

Management 

2007 

12 
Development of canadian safety 

indicators for medication use 

Nigam, R.; Mackinnon, N. J.; David, U.; 

Hartnell, Nicole. R.; Levy, Adrian. R.; 

Gurnham, M. E.; Nguyen, T. T. 

Healthcare 

quarterly Journal 
2008 

13 

Logistics in the hospital: 

Methodology for measuring 

performance 

Serrou, D.; Abouabdellah, A. 

ARPN Journal of 

Engineering and 

Applied Sciences 

2016 

14 

Examining the joint effects of 

strategic priorities, use of 

management control systems, and 

personal background on hospital 

performance 

Harlez, Y.; Malagueno, R. 

Management 

Accounting 

Research 

2015 

15 
Manager traits and quality-of-care 

performance in hospitals 

Aij, K. H.; Aernoudts, R. L. M. C.; 

Joosten, G. 

Leadership in 

Health Services 
2015 

16 
Use of balanced indicators as a 

management tool in nursing 

Fugaça, N. P. A.; Cubas, M. R.; Carvalho, 

D. R. 

Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

2015 

17 

Validating and determining the 

weight of items used for 

evaluating clinical governance 

implementation based on analytic 

hierarchy process model 

Hooshmand,  E.; Tourani, S.; Ravaghi, 

H.; Najar,  A. V.; Meraji,  M.; 

Ebrahimipour, H. 

International 

Journal of Health 

Policy & 

Management 

2015 

18 
The evaluation of hospital service 

quality by fuzzy MCDM 

Akdag, H.; Kalayci, T.; Karagöz, S.; 

Zülfikar, H.; Giz, D. 

Applied Soft 

Computing 
2014 

19 

Measuring and improving quality 

in university hospitals in Canada: 

The Collaborative for Excellence 

in Healthcare Quality 

Backman, C.; Vanderloo, S.; Forster, A. 

J. 
Health Policy 2016 

20 

Development of performance 

indicators for Thai autonomous 

university hospitals 

Kunaviktikul, W.; Srisuphan, W.; 

Moongtui, W.; Y. S.; Vuttanon, N. 

Chiang Mai 

University Journal 

of Natural 

Sciences 

2006 

21 

Strategic Map For Hospital 

Management: Perspectives And 

Priorities 

Niemiec, A. 
Economics & 

Sociology 
2016 

22 
An approach toward public 

hospital performance assessment 
Nwagbara, V.; Rasiah, R.; Aslam, M. Medicine 2016 

23 

Managerial Strategic Alignment 

by Weighting Performance 

Indicators: Empirical Evidence of 

a Brazilian Public Hospital 

Portulhak, H.; Espejo, M. M. S. B. 
Contabilidad Y 

Negocios 
2016 

24 

Measuring environmental 

performance in hospitals: A 

practical approach 

Blass, A. P. C.; Gouvêa, S. E. L.; 

Pinheiro, E.; Borges, L. A. 

Journal of Cleaner 

Production 
2017 

25 

Balanced scorecard: application 

in the General Panarcadian 

Hospital of Tripolis, Greece 

Koumpouros, Y. 

International 

Journal 

of Productivity 

and Performance 

Management 

2012 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

No Quadro 1 apresentou-se os artigos científicos do PB, os quais são relevantes e 

alinhados com o tema avaliação de desempenho em hospitais e serão utilizados na análise 

sistêmica.  

(Fim.) 
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2.1.2 Procedimentos para a análise sistêmica do PB 

 

A análise sistêmica do PB, visou identificar como ocorre o processo de construção dos 

modelos de avaliação de desempenho para a gestão de hospitais, assim como o levantamento 

de lacunas e oportunidades de pesquisas a partir de uma afiliação teórica (ENSSLIN et al., 

2015). Ressalta-se então, que na afiliação teórica adotada na presente pesquisa, entende-se por 

avaliação de desempenho como o processo para construir conhecimento no decisor, a respeito 

do contexto específico que se propõe avaliar, a partir da percepção do próprio decisor por meio 

de atividades que identificam, organizam, mensuram ordinalmente e cardinalmente, integram e 

permitem visualizar o impacto das ações e seu gerenciamento (ENSSLIN et al., 2010). 

Com base nisso, na análise sistêmica realizada foi verificada as metodologias utilizadas 

nos artigos do portfólio para a construção dos modelos de avaliação de desempenho, e os 

indicadores utilizados nestes modelos para verificação do desempenho. Além disso, também se 

utilizou a análise de seis lentes, derivadas do próprio conceito de avaliação de desempenho 

adotado no estudo (MARAFON et al. 2012), conforme mostra o Quadro 2. 

Quadro 2 - Lentes da definição de Avaliação de Desempenho 

LENTES FINALIDADE 

Lente 1 – Abordagem 
Qual a origem dos dados para a construção dos 

modelos de avaliação de desempenho? 

Lente 2 – Singularidade Reconhece que o problema é único (atores e contexto)? 

Lente 3 – Processo para Identificar 
Processo para identificar objetivos segundo a 

percepção dos decisores? 

Lente 4 – Mensuração Reconhece que os descritores são escalas ordinais? 

Lente 5 – Integração Reconhece a integração entre as escalas? 

Lente 6 – Gestão 
O conhecimento gerado permite reconhecer o perfil 

atual, sua monitoração e aperfeiçoamento? 

Fonte: Adaptado de Lacerda, Ensslin e Ensslin (2011a). 

 

2.3 PROCEDIMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO MODELO 

 

Nesta seção será apresentado o processo de construção do modelo de avaliação de 

desempenho para o hospital por meio da metodologia MCDA-C como instrumento de 

intervenção. A utilização desta metodologia é norteada pela necessidade da construção de um 

modelo que requer a participação do decisor de forma integrada com o facilitador (neste caso, 

a pesquisadora), em todas as etapas do processo de construção, levando-se em conta os seus 

valores e especificidades, o que segundo Roy (1996), é possível com a utilização da 

metodologia. 
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Em contextos complexos, conflituosos e incertos é necessário a construção de 

conhecimento do processo de gestão (ZIMMERMANN, 2000), que é o caso deste estudo. De 

acordo com Bana e Costa et al. (1999) e Rosa et al. (2012), com a utilização da MCDA-C é 

possível esta construção de conhecimento, pois permite uma melhor compreensão dos critérios 

relevantes para o decisor, sobre o que é importante medir em seu contexto decisório particular. 

Destaca-se ainda, que a MCDA-C permite a geração de ações de aperfeiçoamento, já 

que no desenvolvimento da metodologia é possível identificar pontos fortes e fracos da situação 

atual em que se encontra a organização (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011). A 

Figura 4 ilustra o processo da metodologia MCDA-C. 

Figura 4 – Fases da metodologia MCDA-C 

 
Fonte: Adaptado de Ensslin; Montibeller e Noronha (2001). 

Conforme mostra a Figura 4, o processo de construção de um modelo de avaliação a 

partir desta metodologia ocorre de maneira sistematicamente estruturada em três fases, a de 

estruturação, a de avaliação e por fim, a de recomendações.  

 

2.3.1 Fase de estruturação  

 

A fase de estruturação tem como principal objetivo aumentar a compreensão sobre o 

problema e de todo o contexto decisório (LONGARAY; ENSSLIN, 2013), de maneira a definir 

e delimitar o que engloba o problema (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2010), sendo 

esta construída por meio de entrevista com o decisor, incorporando no modelo de avaliação de 

desempenho os seus valores e preferencias (VALMORBIDA et al., 2015). 

Para atingir o objetivo, a fase de estruturação é subdividida em três etapas: (i) 

abordagens “soft” para estruturação – que auxilia o decisor a compreender, delimitar e 

Abordagem “soft” 

para estruturação
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organizar seu problema; (ii) famílias de pontos de vista – na qual é feita a classificação 

hierárquica dos critérios que serão avaliados; e (iii) construção dos descritores – que realiza a 

elaboração de escalas ordinais dos critérios construídos (BANA E COSTA; VANSNICK, 

1995). 

Na Figura 5 são apresentadas as ações desenvolvidas em cada uma das etapas da fase 

de estruturação da metodologia MCDA-C. 

Figura 5 – Etapas da fase de estruturação da metodologia MCDA-C 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrever o 

ambiente em 

que se encontra 

o problema e 

para o qual será 

construído o 
modelo de 

avaliação de 

desempenho. 

DEFINIÇÃO DOS 

ATORES 

Reconhecer os atores que 

estão envolvidos direta 

ou indiretamente no 

processo de gestão, 

sendo eles: -Decisor: 

responsável pelas 

decisões do contexto; -

Facilitador: pesquisador 
que apoiará o processo de 

construção do modelo de 

avaliação; 

-Intervenientes: pessoas 

que poderão influenciar 

de alguma maneira o 

decisor; e -Agidos: os 

que sofrem as 

consequências das 

decisões tomadas. 

RÓTULO DO 

PROBLEMA 

Elaborar um 

enunciado do 

problema, que 
delimitará o 

foco do 

modelo, ou 

seja, formular 

uma expressão 

que simbolize e 

sintetize as 

preocupações e 

os objetivos dos 

tomadores de 

decisão. 

SUMÁRIO 

Apresentar o 

problema, 

justificativa da 

importância do 

problema, 

objetivo do 

trabalho, o 

instrumento de 

intervenção 

adotado para 
solucionar o 

problema, e o 

que se espera 

como resultado 

final do 

trabalho. 

DESCRIÇÃO 

DO 

AMBIENTE 

ABORDAGEM SOFT 

FAMÍLIA DE PONTOS DE VISTA 

É realizado por 

meio de um 
brainstorming, 

no qual 

questiona-se o 

decisor quanto 

aos seus 

principais 

objetivos, 

preocupações, 

pontos fortes e 

fracos, metas e 

valores, buscando 
identificar grande 

quantidade de 

informações. 

relacionadas ao 

contexto 

decisório. 

CONSTRUÇÃO  

DOS EPA’S 

Transformar os EPA’s 

em conceitos 

orientados à ação, 

iniciando com um 

verbo que melhor 

caracterize a 
transformação. Cada 

conceito tem um polo 

presente, que consiste 

na direção de 

preferência desejada, o 

alvo que o decisor 

deseja alcançar, e um 

polo oposto, que 

indica a consequência 

que o decisor deseja 

evitar/minimizar.  

CONSTRUÇÃO DOS 

CONCEITOS 

Agrupar os 

conceitos em 

conjuntos por 

similaridade, 

afinidade ou 

áreas de 

preocupações. 

CONSTRUÇÃO 

DA FPVF 

Verificar se a 

família de 

pontos de vista 

construída é 

suficiente ou se 
necessita de 

inclusões, 

exclusões ou 

alterações. 

TESTE DE 

ADERÊNCIA 

 
CONSTRUÇÃO DOS DESCRITORES 

Construir um mapa com 

relação meio fins para cada 

área de preocupação, sendo 

que em sua base ficam os 

conceitos meios, com 

preocupações mais 

operacionais, seguido das 

preocupações táticas, e 

conforme segue ao topo, 

ficam os conceitos fins, 

com as preocupações 

estratégicas, podendo desta 

forma, identificar a relação 

de causa e efeito entre eles. 

Depois de elaborados os 

mapas, estes são agrupados 

em clusters. 

MAPAS COGNITIVOS E 

CLUSTERS 

Nomear cada cluster 

construído, com o 

objetivo de facilitar o 

entendimento do 

decisor, que ao migrar 

para a estrutura 

hierárquica de valor, 

passa a receber a 

denominação de Ponto 

de Vista Fundamental 

(PVF). Ao mesmo 

tempo, a FPV expõe as 

características 

(propriedades) das 

ações que o tomador de 

decisão considera 

importantes. 

ÁRVORE DE VALOR 

COM OS PVE’S 

Criar escalas ordinais que 

permitirão a mensuração e 

avaliação do desempenho 

global. Isso ocorre por um 

processo interativo entre decisor 

e facilitador, no qual também 

são definidos níveis de 

referência para cada descritor, 

como o nível bom, que 

corresponde ao desempenho 

satisfatório, acima do qual a 

performance é considerada 

excelente; e nível neutro, 

correspondente ao desempenho 

mínimo aceitável, abaixo do 

qual o desempenho é 

considerado comprometedor 

pelo julgamento do decisor. 

DESCRITORES 
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2.3.2 Fase de avaliação  

 

A fase de avaliação consiste em desenvolver um modelo matemático que permita a 

medição do desempenho das ações local e global, contemplada em 4 etapas: análise de 

independência, transformação dos descritores em função de valor, determinação das taxas de 

compensação, identificação do perfil de impacto das alternativas e a análise de sensibilidade, 

conforme ilustra a Figura 6. 

Figura 6 – Etapas da fase de avaliação da metodologia MCDA-C 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

2.3.3 Fase de recomendações 

 

A fase de recomendações da MCDA tem como objetivo apoiar o decisor no uso do 

modelo global de avaliação, de forma a o auxiliar na construção de alternativas e compreensão 

de suas consequências (LONGARAY; ENSSLIN, 2013), que se implementadas podem 

proporcionar melhorias no desempenho (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001; 

LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011b). Esta fase contempla duas etapas, a análise de 

sensibilidade e formulação das recomendações, conforme mostra a Figura 7. 

 

 

 

 

Identificar 

entre os 

descritores, se 

a mensuração 

de um critério 

não depende 

da mensuração 

de outro. 

ÁNALISE DE 

INDEPEN-

DÊNCIA 

Transformar as escalas 

ordinais em escalas 

cardinais, ou seja, o 

modelo qualitativo 

passa a ter dados 

quantitativos. Para 

isso, o decisor precisa 

fornecer a diferença de 

atratividade de passar 

de um nível para outro 

nível de cada 

descritor. Neste 

trabalho, a 

transformação das 

escalas ocorreu por 

meio do software 

Macbeth. 

CONSTRUÇÃO DAS 

FUNÇÕES DE 

VALOR 

Julgar, segundo a 

percepção do 

decisor, a perda de 

desempenho que 

uma ação potencial 

deve sofrer em um 

PVF para 

compensar o ganho 

de desempenho em 

outro PVF, por 

meio da 

comparação par a 

par com o software 

Macbeth. 

IDENTIFICAÇÃO 

DAS TAXAS DE 

COMPENSAÇÃO 

AVALIA-

ÇÃO 

GLOBAL 

Com as 

etapas 

anteriores 

concluídas, é 

possível 

visualizar o 

perfil da 

situação 

atual, de 

forma a 

realizar uma 

avaliação 

global do 

problema.  

FASE DE AVALIAÇÃO 

ANÁLISE DE 

SENSIBI-

LIDADE 

Variar os valores 

dos parâmetros 

do modelo e 

observar o que 

acontece no 

resultado total 

final. Ou seja, é 

construir 

diferentes 

cenários para 

verificar a 

sensibilidade do 

modelo e 

aumentando a 

confiança dos 

resultados 

obtidos. 
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Figura 7 - Etapas da fase de recomendações da metodologia MCDA-C 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

2.4 PROTOCOLO DE PESQUISA PARA A CONSTRUÇÃO DO MODELO 

 

Nesta seção será apresentado o protocolo de pesquisa adotado para a construção do 

modelo de avaliação de desempenho na gestão administrativa do hospital, no qual consta o 

roteiro de entrevista realizadas com o decisor, que neste estudo foi o Diretor Superintendente 

do hospital.  

Na Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista – MCDA-C, o 

Pesquisador tem o papel de facilitador, que por meio de um processo de interação, auxilia o 

decisor em todas as etapas das fases da metodologia, para que este participe ativamente em 

todas as etapas do desenvolvimento do modelo de avaliação de desempenho, desde a 

identificação dos problemas, causas e possíveis soluções, já que eles são os que realmente 

conhecem o contexto decisório (LONGARAY et al., 2016). 

Sendo assim, de acordo com a metodologia, a construção do modelo de avaliação de 

desempenho foi realizada por meio de entrevistas com o decisor. As entrevistas são estruturadas 

para atender as fases da MCDA-C e desta forma, no Quadro 3, segue uma breve descrição das 

entrevistas realizadas e duração aproximada.  

 

Levantar estratégias que oportunizam 

melhorias no desempenho em relação ao 

status quo. 

FASE DE RECOMENDAÇÕES 

 
FORMULAÇÃO DAS 

RECOMENDAÇÕES 
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 Quadro 3 – Descrição das entrevistas realizadas com o decisor 

ENTREVISTA 
FASE DA 

MCDA-C 
ETAPA BREVE DESCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

- - - 

 Primeiramente buscou-se fazer o contato com a organização de realização da pesquisa, com uma apresentação da 

proposta de trabalho; 

 Duração aproximada: 1h. 

- - -  Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) envolvendo Seres Humanos. 

- - -  Aprovação do CEP para o desenvolvimento do projeto de pesquisa. 

- - - 

 Com a aprovação do CEP e liberação da organização para a realização da pesquisa, apresentou-se a metodologia 

MCDA-C e o cronograma da pesquisa para o Diretor Superintendente do hospital; 

 Duração aproximada: 1h. 

1 Estruturação 

Abordagem 

“soft” para 

estruturação 

 Na primeira entrevista, juntamente com o Diretor Superintende do hospital, foi definido uma descrição para o 

ambiente de realização da pesquisa, assim como os atores envolvidos na construção do modelo de avaliação de 

desempenho para o contexto, formulado o rótulo que melhor definisse o problema estudado, e desenvolvido o sumário; 

 Tipo de entrevista: Aberta; 

 Duração aproximada da entrevista: 2h. 

2 Estruturação 

Elementos 

primários de 

avaliação 

 Para identificar os Elementos Primários de Avaliação (EPAs), inicialmente foi realizada uma entrevista 

semiestruturada, conforme Apêndice II, com o Diretor Superintendente, definido como decisor do modelo, buscando 

incentivar o mesmo a expressar suas preocupações a respeito do contexto; 

 Na sequência, foram realizadas 11 entrevistas semiestruturadas individuais, também conforme o Apêndice II, com 

cada um dos chefes dos seguintes departamentos: compras, cozinha, enfermagem, farmácia, faturamento, 

higienização, lavanderia, manutenção, recursos humanos, tecnologia da informação e financeiro;  

 Tipo de entrevista: semiestruturada;  

 Duração aproximada das entrevistas: 4h30min.  

3, 4 e 5 Estruturação 
Definição dos 

conceitos 

 Na terceira, quarta e quinta entrevistas, os Elementos Primários de Avaliação – EPAs listados na entrevista anterior 

foram validados pelo Diretor Superintende e transformados em conceitos orientados à ação, com um pólo presente e 

um oposto;  

 Neste momento, o Diretor Superintendente pôde excluir ou alterar EPAs para que os conceitos fossem melhor 

definidos; 

 Tipo de entrevista: Aberta;  

 Duração aproximada total das entrevistas: 4h. 

6 Estruturação 

Definição das 

famílias de 

pontos de vista 

 Na sexta entrevista, foram definidas as famílias de pontos de vista, de acordo com os conceitos definidos em entrevista 

anterior; 

 Os conceitos foram agrupados por similaridade e áreas de concentração, conforme estabelecido na Metodologia 

MCDA-C; 

 Tipo de entrevista: Aberta;  

 Duração aproximada da entrevista: 1h. 

  

(Continua...) 
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Quadro 3 – Descrição das entrevistas realizadas com o decisor                                                                                                                                                                (Continua...) 

ENTREVISTA 
FASE DA 

MCDA-C 
ETAPA BREVE DESCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

7 Estruturação 
Teste de 

aderência 

 Na sétima entrevista, foram validadas as famílias definidas e verificado se os conceitos definidos estariam na família 

correlata ou similar, e se todas as famílias apresentavam um quantitativo considerável de conceitos; 

 Neste momento, por meio de análise do Diretor Superintendente, os conceitos podem ser reagrupados para outras 

famílias ou pode haver alteração na denominação da família de ponto de vista, para que melhor se adeque ao 

significado dos conceitos; 

 Tipo de entrevista: Aberta;  

 Duração aproximada da entrevista: 1h. 

8, 9, 10 e 11 Estruturação 

Criação dos 

Mapas e 

definição dos 

clusters 

 Nestas entrevistas, foram construídos os mapas cognitivos para cada família de pontos de vistas, visto que este facilita 

a interpretação e visualização dos problemas, sendo que os conceitos operacionais ficaram na base, seguindo os táticos 

e no topo do mapa os conceitos mais estratégicos, os quais foram interligados por setas unidirecionais, conforme a 

metodologia MCDA-C; 

 Também foram definidos os clusters (áreas de preocupação do decisor) para cada mapa cognitivo definido; 

 Tipo de entrevista: Aberta;  

 Duração aproximada total das entrevistas: 8h. 

12 Estruturação 

Definição das 

árvores de 

valor 

 Na décima segunda entrevista foram criadas as árvores de valor, a partir dos mapas cognitivos, para facilitar as 

próximas etapas de construção do modelo; 

 Tipo de entrevista: Aberta; 

 Duração aproximada da entrevista: 1h. 

13 e 14 Estruturação 

Definição dos 

descritores e 

Níveis de 

referência 

 Na décima terceira e décima quarta entrevistas, foram criados os descritores para cada critério que estava no nível mais 

operacional da árvore de valor, ou seja, foram definidos os indicadores para avaliar o desempenho organizacional da 

gestão administrativa do hospital; 

 Também foram definidas as escalas ordinais de cada indicador, para que posteriormente fosse possível realizar a 

mensuração dos mesmos, assim como os níveis de referência, isto é, os níveis bom e neutro; 

 Tipo de entrevista: Aberta; 

 Duração aproximada total das entrevistas: 2h. 

15 Estruturação 
Perfil de 

desempenho 

 Na décima quinta entrevista, foi verificado o nível em que cada indicador se encontrava, ou seja, no nível neutro ou 

abaixo, ou no nível bom ou acima; 

 Além do Diretor Superintendente, também foram consultados os chefes de departamentos para verificar o nível em 

que se encontravam determinados indicadores; 

 O levantamento do desempenho atual foi realizado com base em dados armazenados pelo hospital, sendo que para os 

indicadores em que não apresentaram dados para sua mensuração, foram estabelecidos níveis de desempenho por meio 

da subjetividade do Diretor Superintendente. Este levantamento foi realizado no mês de agosto de 2018;  

 Tipo de entrevista: Aberta; 

 Duração aproximada da entrevista: 1h30min. 
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Quadro 3 – Descrição das entrevistas realizadas com o decisor                                                                                                                                                                          (Fim.) 

ENTREVISTA 
FASE DA 

MCDA-C 
ETAPA BREVE DESCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

15 Estruturação 
Perfil de 

desempenho 

 Na décima quinta entrevista, foi verificado o nível em que cada indicador se encontrava, ou seja, no nível neutro ou 

abaixo, ou no nível bom ou acima; 

 Além do Diretor Superintendente, também foram consultados os chefes de departamentos para verificar o nível em 

que se encontravam determinados indicadores; 

 O levantamento do desempenho atual foi realizado com base em dados armazenados pelo hospital, sendo que para os 

indicadores em que não apresentaram dados para sua mensuração, foram estabelecidos níveis de desempenho por meio 

da subjetividade do Diretor Superintendente; 

 O levantamento do perfil de desempenho foi realizado no mês de agosto de 2018;  

 Tipo de entrevista: Aberta; 

 Duração aproximada da entrevista: 1h30min. 

16 e 17 Avaliação 

Análise de 

independência 

Construção 

das funções de 

valor 

 Na décima sexta e décima sétima entrevistas, foi identificado entre os descritores, se a mensuração de um critério não 

depende da mensuração de outro; 

  Ainda nesta entrevista, as escalas ordinais foram transformadas em escalas cardinais para que as mesmas fossem 

possíveis de serem mensuradas; 

 Para esta transformação, foi solicitado ao Diretor Superintendente que definisse, segundo sua percepção, a diferença 

de atratividade de passar de um nível de referência para outro, para cada indicador definido; 

 Os dados coletados foram inseridos no software Macbeth (measuring attractiveness by a categorical based evaluation 

technique) que forneceu as escalas cardinais; 

 Tipo de entrevista: Aberta; 

 Duração aproximada total das entrevistas: 1h30min. 

18 Avaliação 
Taxas de 

compensação 

 Na décima oitava entrevista, o Diretor Superintendente foi indagado a estabelecer a diferença entre dois critérios, com 

base em sete escalas: indiferente ou nula, muito fraco, fraco, moderado, forte, muito forte e extremo; 

 Os dados coletados foram inseridos no software Macbeth, que forneceu as taxas de compensação; 

 Tipo de entrevista: Aberta; 

 Duração aproximada da entrevista: 2h.  

19 Avaliação 

Perfil de 

impacto das 

alternativas e 

avaliação 

global  

 Na décima nona entrevista, foi possível verificar o impacto de cada alternativa e o impacto global das alternativas; 

 Dessa maneira, o Diretor Superintendente pode propor alternativas de melhorias, para que a Administração do Hospital 

da região Sudoeste do Estado do Paraná alcance melhores resultados; 

 Tipo de entrevista: Aberta; 

 Duração aproximada da entrevista: 2h. 

20 
Recomenda-

ções 
- 

 Apresentação das recomendações para indicadores que apresentaram nível de desempenho comprometedor 

 Tipo de entrevista: Aberta; 

 Duração aproximada da entrevista: 2h. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Conforme mostra no Quadro 3, foram realizadas 20 entrevistas com o Diretor 

Superintendente do hospital para a construção do modelo de avaliação de desempenho, sendo 

que cada etapa do modelo foi desenvolvida de acordo com o estabelecido por ele na etapa 

anterior, permitindo que este voltasse às etapas anteriores caso desejasse realizar alterações nas 

mesmas, pois a metodologia MCDA-C é recursiva. As entrevistas foram gravadas, por meio da 

utilização de um gravador de voz, com o consentimento do entrevistado, conforme Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, presente no Apêndice III.  

Além das entrevistas com o Diretor Superintendente, foram realizadas 11 entrevistas 

com os Chefes de Departamentos que estão sob a responsabilidade do decisor, ou seja, do 

Diretor Superintendente. Estas entrevistas foram destinadas ao levantamento de EPAs, ou seja, 

aspectos que eles reconhecem ser importantes avaliar em seus respectivos departamentos, e 

para a mensuração de determinados indicadores, que eram mais convenientes serem verificados 

com os mesmos. As entrevistas com eles também foram gravadas, por meio da utilização de 

um gravador de voz, com o consentimento dos entrevistados, conforme Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, presente no Apêndice IV. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesse capítulo apresenta-se o referencial teórico, no qual consta um panorama sobre 

avaliação de desempenho na gestão de hospitais, organizado da seguinte forma: (i) análise das 

metodologias de avaliação de desempenho propostas em hospitais; (ii) avaliação de 

desempenho da gestão de hospitais no paradigma construtivista; e (iii) análise dos indicadores 

de avaliação de desempenho propostos para hospitais. 

 

3.1 PANORAMA SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA GESTÃO DE HOSPITAIS 

 

 

No interior das organizações hospitalares existe um grande processo de gestão que 

envolve serviços de diagnóstico, farmácia, manutenção, serviços administrativos, de 

enfermagem, entre outros (SOUZA et al., 2009). De acordo com Oliva e Borba (2004), as 

organizações hospitalares são divididas de suas formas distintas, uma delas voltada para a 

assistência do paciente e outra para a parte administrativa. 

A assistência ao paciente, como o próprio nome já diz, consiste nos cuidados direto às 

pessoas que ali estão e precisam do atendimento (ZOBOLE, 2004). Enquanto isso, a parte 

administrativa, é onde o sistema conta com profissionais que precisam reunir grande quantidade 

de insumos, voltados para fornecimento de recursos materiais, pessoal e financeiro (PAGANI, 

1993), ou seja, é a parte responsável pelas instalações, tecnologias, capacidades e condições de 

funcionamento, os quais são necessários ao atendimento das atividades fins do hospital 

(DIABY; CAMPBELL; GOERE, 2013).  

Em outras palavras, a parte administrativa toma decisões quanto à capacidade produtiva 

e recursos do hospital, desde a quantidade de camas que precisam estar disponíveis, melhor 

alocação da equipe nas diferentes atividades, aquisição de novos equipamentos, até mesmo 

materiais que são necessários para mantê-lo competitivo (AMARAL; COSTA, 2014). Neste 

contexto, o desafio do gestor hospitalar é promover o equilíbrio entre recursos humanos, 

tecnológicos e financeiros, uma gestão eficiente e serviços de qualidade (GUPTILL, 2005). 

Além disso, os gestores também precisam realizar ações que mantenham os funcionários 

motivados para conseguir as finalidades da instituição (OLIVEIRA, 2009) e dividir 

responsabilidades que levará ao cumprimento de sua missão (SEIXAS; MELO, 2004). 

Tanto a assistência do paciente quanto a parte administrativa buscam aumentar a 

responsabilidade na prestação de serviços, o custo-benefício, a sustentabilidade e as estratégias 
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de melhoria da qualidade, visando um grande interesse na satisfação do paciente (MAINZ, 

2003). Sendo assim, é necessário um planejamento das atividades, possibilitando desta forma a 

identificação de melhorias e rastreamento das métricas, além de tomadas de decisões efetivas, 

as quais possibilitam uma alavancagem no desempenho hospitalar (TYAGI; SINGH, 2017). 

Isto é, o processo de gestão necessita ser avaliado para medir o desempenho da organização 

(MAINZ, 2003; SOUZA et al., 2009). 

Avaliar o desempenho das atividades de trabalho é um diferencial competitivo às 

organizações, já que a melhoria do desempenho passou a ser o foco de profissionais de liderança 

dentro das organizações (DUTRA, 2003). Neste sentido, Bortoluzzi (2013) define que a 

avaliação de desempenho organizacional consiste em uma ferramenta de gestão, e esta permite 

que a organização melhore seu processo de decisão, oferecendo aos decisores uma visão mais 

estratégica que contribui para o sucesso da organização (LACERDA, ENSSLIN, ENSSLIN, 

2011a).  

Ao estudar a avaliação de desempenho na gestão de hospitais, percebe-se uma grande 

preocupação quanto à qualidade nos cuidados da saúde (MAINZ, 2003; YLDZ; ERDOGMUS, 

2004; BILSEL; BÜYÜKÖZKAN; RUAN, 2006; AIJ; AERNOUDTS; JOOSTEN, 2015; 

SERROU; ABOUABDELLAH, 2016). Para que se tenha uma melhoria contínua da qualidade 

desses cuidados, é importante monitorar o desempenho dos cuidados médicos, de enfermagem 

e nutricionais, assim como serviços de limpeza, manutenção, tecnologia da informação (YLDZ; 

ERDOGMUS, 2004; AMARASINGHAM et al., 2006; BILSEL; BÜYÜKÖZKAN; RUAN, 

2006), farmacêutico (LLOYD et al., 2016), logística e prevenção de riscos (SERROU; 

ABOUABDELLAH, 2016), tecnologia (CHEN et al., 2005) e alocação de recursos 

(NWAGBARA; RASIAH; ASLAM, 2016), sejam eles humanos (FUGAÇA; CUBAS; 

CARVALHO, 2015), equipamentos ou matéria-prima (ULLAH; CHOW; GOH, 2007). 

Além disso, um aspecto que se torna cada vez mais difícil de se adaptar na gestão 

hospitalar, consiste no desenvolvimento sustentável, que requer objetivos econômicos, sociais 

e ambientais de forma integrada, e resulta em conflito devido à falta de recursos, principalmente 

os financeiros (NIEMIEC, 2016). Em hospitais, medir o desempenho ambiental pode levar à 

redução do impacto ambiental de suas operações e consequentemente melhorar a qualidade de 

seus processos e resultado. A realização de treinamentos e conscientização dos colaboradores, 

quanto a ações que contribuem para o gerenciamento dos resíduos e redução de desperdícios, 

principalmente de água e energia, é uma medida inicial para isso, já que os hospitais utilizam 

elevada quantidade de materiais que desenvolvem saídas poluidoras (BLASS et al., 2017).  
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Dentro dessas dimensões que são necessárias monitorar, é preciso avaliá-las quanto à 

satisfação dos pacientes com os serviços prestados (YLDZ; ERDOGMUS, 2004), custos 

(BACKMAN; VANDERLOO; FORSTER, 2016; SERROU; ABOUABDELLAH, 2016), 

operações de investimento e financiamento (SHAW, 2003) e associação à estratégia da 

organização (PORTULHAK; ESPEJO, 2016). Desta forma é necessário definir um conjunto de 

indicadores que possibilitem aos gestores dos hospitais avaliar o desempenho da organização, 

para se alcançar suas finalidades de se obter uma gestão eficiente, atendendo os pacientes com 

serviços de qualidade (MAINZ, 2003). As definições destes indicadores ainda contribuem para 

uma boa tomada de decisão por parte do gestor hospitalar (AMARASINGHAM et al., 2006; 

SOUZA et al., 2009), de forma a minimizar as incertezas (FUGAÇA; CUBAS; CARVALHO, 

2015), já que estes podem ser definidos como medidas quantitativas projetadas para monitorar 

o desempenho de forma contínua (LLOYD et al., 2016).  

Com base nisso, a medida do desempenho fornece às administrações hospitalares 

evidências concretas sobre práticas e valores existentes, e permite que a administração 

desenvolva um meio sistemático de identificar pontos fortes e fracos da organização a qual ele 

administra, além de melhorar seu desempenho futuro (KUNAVIKTIKUL et al., 2006). Para 

isso exige-se um conhecimento aprofundado da organização que se administra (ROTTA, 2004), 

para possibilitar a elaboração de estratégias alinhadas com o compromisso da organização e de 

seus integrantes, de forma a não prejudicar o atendimento aos pacientes (BAZZOLI et al., 

2007).  

Percebe-se que a avaliação de desempenho é um processo importante na gestão de um 

hospital e é uma das principais preocupações do setor (CHEN et al., 2005; PAN, 2006), devido 

as exigências do mercado competitivo, fazendo com o que os gestores estabeleçam um sistema 

estratégico moderno, econômico e que possibilite um bom atendimento aos pacientes (CHOW-

CHUA, C.; GOH, 2002).  

Porém, ter um instrumento útil para medir o desempenho e ajudar a avaliar e encontrar 

a melhor decisão dentro de um hospital é uma tarefa crucial (HOOSHMAND, 2015; 

BACKMAN; VANDERLOO; FORSTER, 2016), pois não existe um consenso entre os gestores 

hospitalares de um modelo apropriado para apoio a tomada de decisão (CHEN et al. 2005). 

Desta forma, foram analisados trabalhos de avaliação de desempenho na gestão de hospitais, 

avaliando as metodologias utilizadas para a construção dos modelos de avaliação de 

desempenho.  
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3.1.1 Análise das metodologias de avaliação de desempenho propostas em hospitais 

 

Em relação as metodologias utilizadas nos 25 artigos selecionados para o PB, que foram 

avaliadas com o objetivo de identificar os métodos que os autores vêm utilizando para a 

construção de modelos de avaliação de desempenho em hospitais, os resultados alcançados 

estão presentes no Quadro 4. 

Quadro 4 – Metodologias utilizadas nos artigos do portfólio bibliográfico 

Metodologia Autor Original 
Nº de 

artigos 
Proposto por 

Propostas pelos 

autores 

Lloyd, G. F. et al. (2016); Mainz, J. 

(2003), Yldz, Z.; Erdogmus, S. (2004), 

Amarasingham, R. et al. (2006), Serrou, 

D.; Abouabdellah, A. (2016), Aij, K. H.; 

Aernoudts, R. L.M.C.; Joosten, G. 

(2015), Kunaviktikul, W. et al.  (2006), 

Blass, A. P. C. et al. (2017) 

8 

Lloyd, G. F. et al. (2016); 

Mainz, J. (2003), Yldz, Z.; 

Erdogmus, S. (2004), 

Amarasingham, R. et al. 

(2006), Serrou, D.; 

Abouabdellah, A. (2016), 

Aij, K. H.; Aernoudts, R. 

L.M.C.; Joosten, G. (2015), 

Kunaviktikul, W. et al.  

(2006), Blass, A. P. C. et al. 

(2017) 

Balancead Scorecard Kaplan, R. S.; Norton, D. P. (1992) 1 
Fugaça, N. P. A.; Cubas, M. 

R.; Carvalho, D. R. (2015) 

Balancead Scorecard 

adaptado 
Kaplan, R. S.; Norton, D. P. (1992) 3 

Pink, G. H. et al. (2001), 

Ullah, H. Q.; Chow, C.; Goh, 

M. (2007), Koumpouros, Y. 

(2012) 

Integração do Prêmio 

de Qualidade de 

Singapura e 

Balancead Scorecard 

-Balancead Scorecard: Kaplan, R.; 

Norton, D. (1992) 
1 

Chow-Chua, C.; Goh, M. 

(2002) 

Integração do 

Balancead Scorecard 

e Relatório Medicare 

-Relatório Medicare: Johnson, L. B. 

(1965); 

-Balancead Scorecard: Kaplan, R. S.; 

Norton, D. P. (1992) 

1 
Griffith, J. R.; Alexander, J. 

A. (2002) 

Método Delphi, 

Pontuação Fuzzy e 

DEA 

 

-MCDA: Zionts, S.; Wallenius, J. 

(1979); 

-Delphi: Helmer, O. (1966); 

-Fuzzy: Zadeh, L. A. (1965); 

-DEA: Rhodes, E.; Cooper, W. W. 

(1978). Charnes, A.; Cooper, W. W.; 

Rhodes, E. (1978). 

1 
Chen, Y. et al. (2005) 

 

AHP e Fuzzy 

Promethee 

 

-AHP: Saaty, T. (1970); 

-Fuzzy Promethee: Radojevic e Petrovic 

(1997); 

1 

Bilsel, R. U.; Büyüközkan, 

G.; Ruan, D. (2006) 

 

Balancead Scorecard 

e AHP 

 

-Balancead Scorecard: Kaplan, R. S.; 

Norton, D. P. (1992); 

-AHP: Saaty, T. (1970); 

1 
Pan, F. C. (2006) 

 

Método Delphi -Delphi: Helmer, O. (1966); 1 Nigam, R. et al. (2008) 

Análise fatorial 

confirmatória e 

regressão hierárquica. 

-Análise fatorial confirmatória: L. L. 

Thurstone (1887-1955); 
1 

Harlez, Y.; Malagueno, R. 

(2015) 

 

Método Delphi e AHP 

 

-Delphi: Helmer, O. (1966); 

-AHP: Saaty, T. (1970); 
1 

Hooshmand,  E. et al. (2015) 

 

  

(Continua...) 
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Quadro 4 – Metodologias utilizadas nos artigos do portfólio bibliográfico 

Metodologia Autor Original 
Nº de 

artigos 
Proposto por 

AHP, Fuzzy e 

TOPSIS 

 

-AHP: Saaty, T. (1970); 

-Fuzzy: Zadeh, L. A. (1965); 

-TOPSIS: Hwang, C. L.; Yoon, K. 

(1981); 

1 Akdag, H. et al. (2014) 

Método Deplhi 

adaptado 
-Delphi: Helmer, O. (1966); 1 

Backman, C.; Vanderloo, S.; 

Forster, A. J. (2016) 

Mapa estratégico Kaplan e Norton 1 Niemiec, A. (2016) 

Método generalizado 

dos momentos 

(MGM) 

Lord Karl Peason (1857-1936) 1 Nwagbara, V. et al. (2016) 

Public Value 

Scorecard (baseado 

no BSC) e estatística 

--- 1 
Portulhak, H.; Espejo, M. M. 

S. B. (2016) 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Analisando o Quadro 4, pode-se observar que diferentes metodologias para tomada de 

decisão multicritérios foram aplicadas na área da saúde, como as desenvolvidas pelos próprios 

autores na definição de um conjunto de indicadores de desempenho. Dentre os estudos em que 

os autores criaram suas próprias metodologias, podemos citar o trabalho realizado por Lloyd et 

al. (2016), Yldz e Erdogmus (2004), Amarasingham, R. et al. (2006), Serrou e Abouabdellah 

(2016) e BLASS et al. (2017). 

Lloyd et al. (2016), por meio de entrevistas semiestruturadas com farmacêuticos que 

trabalhavam em quatro hospitais da região metropolitana de Sidney, definiu um conjunto de 

indicadores para avaliação do desempenho de farmácias hospitalares. Yldz e Erdogmus (2004) 

desenvolveram um instrumento para medir a satisfação dos pacientes, no qual aplicou um 

questionário para coletar opiniões de gerentes de hospitais a respeito dos critérios que seriam 

relevantes considerar neste instrumento.  

Amarasingham, R. et al. (2006) construíram um modelo para avaliar o sistema de 

informação utilizado por um hospital, no qual foi levantado na literatura critérios a serem 

considerados no modelo, que posteriormente, foram consultados por especialistas para 

validação da inclusão dos mesmos no modelo. Serrou e Abouabdellah (2016) concentraram-se 

no desenvolvimento de um modelo para avaliar o desempenho da cadeia de suprimentos de um 

hospital de Marrocos, visando três dimensões, custo, qualidade e segurança. Para essa 

construção, foi levado em consideração os critérios do Certified Quality Systems (CQS), e a 

opinião e consenso de especialista.  

BLASS et al. (2017) construíram um framework para o monitoramento do desempenho 

ambiental de hospitais, com base nas dimensões do Global Reporting Initiative (GRI). Seis 

estudos de caso foram realizados para testar a aplicabilidade e abordagem da proposta.  

(Fim.) 
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Ainda analisando o Quadro 4, percebe-se que alguns autores utilizaram metodologias já 

consolidadas na literatura, como no trabalho de Nigam et al. (2008). Em seu trabalho, os autores 

desenvolveram um conjunto de indicadores para o uso seguro de medicação em pacientes 

internados e ambulatoriais. Para isso, foi identificado na literatura uma lista de possíveis 

indicadores, o qual foi discutido por 20 especialistas, que pelo processo da metodologia Delphi, 

chegaram em um consenso final dos quais seriam importantes levar em consideração. 

Já Fugaça, Cubas e Carvalho (2015) construíram uma proposta de indicadores para 

avaliação de desempenho dos serviços prestados pela enfermagem com base no Balancead 

Scorecard (BSC). O estudo foi realizado em um único hospital, que classificou 200 prontuários 

de pacientes, relatórios gerenciais e protocolos, que contribuíram para a geração dos 

indicadores.  

Neste contexto de aplicação, percebe-se ainda que os autores utilizaram a integração de 

metodologias já consolidados pela literatura, como Chen et al. (2005), que utilizaram o Método 

Delphi, Pontuação Fuzzy e DEA, para desenvolver um modelo que auxilia na avaliação de 

novas tecnologias médicas, e monitora o desempenho das tecnologias já existentes no hospital; 

Bilsel, Büyüközkan e Ruan (2006), que construíram um modelo de avaliação para medir a 

qualidade de sites de hospitais, por meio da metodologia AHP, na ponderação dos critérios, e 

da Fuzzy Promethee para estabelecer rankings parciais e completos; Hooshmand et al. (2015), 

que utilizaram o Método Delphi e AHP para definir os critérios mais significativos na 

implementação da governança clínica em hospitais; e Akdag et al. (2014), que adotaram as 

metodologias AHP, Fuzzy e TOPSIS  na construção de um modelo de avaliação de desempenho 

da qualidade dos serviços prestados nos hospitais.  

Também pode-se citar o trabalho de Chow-Chua e Goh (2002), em que os autores 

realizaram a integração dos critérios do Prêmio de Qualidade de Singapura e a metodologia 

BSC, na construção de um framework para monitorar a qualidade e medir o desempenho das 

atividades de um hospital público. E o trabalho de Pan (2006), que propôs a utilização da 

metodologia AHP para identificar os principais indicadores de desempenho ao adotar o BSC, 

realizando a aplicação em um hospital com visão e estratégia claras e que oferece uma linha 

completa de serviços.  

Além desta integração, também há autores que realizam a adaptação dessas 

metodologias já consolidadas, como é o caso de Pink et al. (2001), que em seu trabalho criou 

indicadores para avaliar o desempenho de um hospital, utilizando o BSC de forma adaptada, 

focando apenas no desenvolvimento de medidas de desempenho financeiro e satisfação dos 

clientes. Ullah, Chow e Goh (2007) também realizaram a adaptação do BSC, para a construção 
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de um modelo de avaliação de desempenho do gerenciamento dos recursos de um hospital de 

médio do setor público porte em Singapura. 

Com isso, pode-se perceber que há uma grande diversidade nas metodologias utilizadas 

para a construção de um modelo de avaliação de desempenho em hospitais, e que a escolha da 

metodologia que mais se adequa ao caso, dependerá dos objetivos que existem por trás da 

construção do modelo de avaliação. Verificou-se, que no processo de construção é possível 

adotar uma única metodologia, a integração de duas ou mais metodologias, assim como a 

utilização de metodologias adaptadas. 

 Porém, contatou-se que a maioria dos autores não utilizaram uma metodologia 

construtivista que leva em consideração a estruturação de problemas para a construção do 

modelo de avaliação de desempenho, o que conforme já visto, contribuem para este propósito, 

pois oferece uma a participação dos colaboradores da organização ao criar soluções 

(ADUNLIN; DIABY; XIAO, 2015). 

 

3.1.1.1 Estruturação de problemas  

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, grupos compostos por matemáticos, físicos, 

engenheiros e cientistas sociais buscaram auxílio para a tomada de decisão devido à 

complexidade dos problemas derivados da guerra, adotando pela primeira vez a Pesquisa 

Operacional (PO) (ELLENRIEDER, 1971). 

Em organizações que apresentam tarefas definidas e bem estruturadas hierarquicamente, 

com prioridades claras e consensuais, e objetivos bem definidos, além de sistemas com inter-

relações simplificada, cabe utilizar metodologias da PO Hard (ROSENHEAD, 2006). Diferente 

dessas organizações, os hospitais apresentam em seu ambiente funções e habilidades 

diferenciadas na prestação de seus serviços (KUNAVIKTIKUL et al., 2006), envolvem 

incertezas e a obtenção de preferências e valores das diferentes partes interessadas (ADUNLIN; 

DIABY; XIAO, 2015), não contém objetivos claros e algumas informações não são mesuráveis, 

resultando em uma organização bastante complicada e complexa (PESSÔA et al., 2015). Neste 

sentido, as metodologias da PO Soft, também conhecidas como estruturação de problema, 

contribuem para este propósito, pois oferece participação dos colaboradores da organização ao 

criar soluções (ADUNLIN; DIABY; XIAO, 2015). 

Desta forma, as metodologias de PO Soft surgiram para combater às dificuldades e 

limitações de gerentes e pesquisadores de utilizarem as ferramentas quantitativas da PO Hard 
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(MINGERS; ROSENHEAD, 2004; ROSENHEAD, 2006; MINGERS, 2011; ACKERMANN, 

2012). 

Os métodos de estruturação de problema, do Inglês Problem Structuring Methods 

(PSM), permitem que vários pontos de vistas sejam trabalhos em conjunto, como forma de 

desenvolver o entendimento sobre determinado problema, pois o processo de estruturação é 

participativo com todos os integrantes envolvidos, viabilizando a identificação e realização de 

melhorias nas tomadas de decisão, e não apenas resultando em uma solução global 

(ACKERMANN; EDEN, 2011; ACKERMANN, 2012). Sendo assim, é evidente que a PO 

Hard parte de um problema já estruturado, enquanto que a PO Soft se concentra na formulação 

deste problema (MINGERS; ROSENHEAD, 2004), nos casos em que este apresenta diferentes 

perspectivas e múltiplos atores, com conflitos de interesse e incerteza (ROSENHEAD, 2006). 

De acordo Montibeller et al. (2009), do conflito entre os indivíduos surgem 

interpretações diferentes e/ou concorrentes sobre o problema, valores e objetivos diversos, e 

opiniões distintas, e chega-se a estruturação efetiva do problema quando se alcança o equilíbrio 

em termos de interpretação do problema, valores e objetivos. 

O principal objetivo da estruturação de problemas é torná-los mais facilmente 

compreendidos pelo grupo, pois quanto maior o conhecimento do grupo em relação ao seu 

problema, maior é a possibilidade de uma discussão mais produtiva, já que o pensamento dos 

decisores são melhores trabalhos e aprofundados perante as discussões (WHITE, 2009). Neste 

sentido, Ackermann et al. (2014) mostra que o envolvimento de diferentes perspectivas, geram 

mais informações do que apenas envolver aqueles incorporados ao problema. 

Neste processo existem os facilitadores, que tem o papel de ajudar o grupo a articular 

explicitamente suas interpretações individuais do problema, produzir um modelo que capture 

adequadamente sua complexidade, abrangendo seus valores, diferentes fontes de incerteza e 

risco associadas ao problema, e gerenciar o conflito durante o processo de estruturação do 

problema do grupo (OCASIO, 1997). 

Existem diversos métodos de estruturação de problemas, porém os mais conhecidos e 

utilizados são, SODA (Strategic Options Development and Analysis), SSM (Soft Systems 

Methodology), VFT (Value-Focused Thinking) e SCA (Strategic Choice Approach), e a escolha 

de qual utilizar é realizada de acordo com o que o problema necessita e o que é preciso para 

que as pessoas envolvidas nele possam entender melhor a sua natureza, sendo possível a junção 

de mais de um método, caso necessário (FILHO, 2015). 

De forma geral, os métodos de estruturação de problemas consistem em formas de 

intervenção que contribuem com os decisores multi-organizacionais a atingirem as vantagens 
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pretendidas da colaboração, fornecendo-lhes assistência analítica, por meio da construção de 

modelos que capturam as formulações e os interesses dos atores quanto ao domínio 

problemático que desejam influenciar, usando esses para facilitar a interação-negociação 

organizacional (FRANCO, 2008). 

Visto que a estruturação de problemas contribui para a construção de um modelo de 

avaliação de desempenho para a gestão de hospitais, deixando claro a importância da 

participação das partes envolvidas do contexto decisório no processo de construção do modelo, 

foi realizada uma investigação da avaliação de desempenho da gestão de hospitais no paradigma 

construtivista.  

 

3.1.2 Avaliação de desempenho da gestão de hospitais no paradigma construtivista 

 

Não sendo encontrado um consenso na literatura sobre avaliação de desempenho, a 

filiação teórica adotada para este estudo reflete no paradigma construtivista, que define que este 

é um processo para construir conhecimento no decisor, a respeito do contexto específico, 

complexos e conflituosos que se propõe avaliar, a partir da percepção do próprio decisor por 

meio de atividades que identificam, organizam, mensuram ordinalmente e cardinalmente, 

integram e permitem visualizar o impacto das ações e seu gerenciamento (ENSSLIN et al., 

2010).  

No contexto construtivista, a avaliação de desempenho se preocupa com a estruturação 

de problema, no qual se define o consenso do problema, apresenta-se os atores do processo de 

gestão, os objetivos do trabalho a serem atingidos, e a forma para alcançar esse objetivo e 

solucionar o problema (ENSSLIN et al., 2010; BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2013a). 

Desta forma, é proporcionado ao tomador de decisão, um instrumento de gerenciamento para 

melhorar as oportunidades, com a compreensão clara do impacto tanto nas pontuações locais 

quanto globais de cada ação (ENSSLIN et al., 2013). 

Rosa et al. (2012) conclui em seu trabalho, que o modelo de avaliação de desempenho 

construído com base na metodologia construtivista, permite ao tomador de decisão expandir 

seus conhecimentos sobre aspectos que ele considerava relevantes para a divulgação do 

gerenciamento ambiental, e obter um conhecimento a priori das consequências de suas decisões. 

Além disso, um modelo de avaliação de desempenho na perspectiva construtivista deve 

considerar a visão, missão, e valores estratégicos particulares, sendo o modelo construído 

específico para o contexto, pois cada organização tem sua cultura e particularidades (MÜLLER, 

2003; LACERDA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2011a). 
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Com base nisso, buscou verificar se nos trabalhos investigados, os processos adotados 

pelos autores na construção dos modelos de avaliação de desempenho na gestão de hospitais 

refletem no paradigma construtivista. Esta análise partiu de seis lentes derivadas da afiliação 

teórica adotada, como já exposto na metodologia da pesquisa presente no Capítulo 2. 

 

3.1.2.1 Lente 1: Abordagem  

 

A análise da primeira lente buscou identificar a abordagem dos artigos sobre avaliação 

de desempenho em hospitais, ou seja, a origem do local de coleta de dados para a construção 

do modelo, e o ambiente em que este foi aplicado. O resultado da análise dos artigos quanto 

esta lente, é apresentado no Gráfico 1.  

Gráfico 1 – Lente 1: Abordagem 

 
 Quant. % 

a) O modelo foi construído e aplicado no mesmo contexto (ambiente que lhe deu origem); 4 16 

b) O modelo foi construído em um ambiente, adaptado e aplicado em outro; 5 20 

c) O modelo foi construído em um contexto e aplicado em outro; 10 40 

d) O modelo foi construído em um ambiente e não foi aplicado 6 24 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Esta lente teve como finalidade identificar nas pesquisas, se o modelo de avaliação foi: 

(i) construído e aplicado no mesmo contexto (ambiente que lhe deu origem); (ii) construído em 

um ambiente, adaptado e aplicado em outro; (iii) construído em um ambiente e aplicado em 

outro; ou (iv) construído em um ambiente e não foi aplicado (BORTOLUZZI; ENSSLIN; 

ENSSLIN, 2012).  

A partir dos dados do Gráfico 1, percebe-se que em 40% dos trabalhos, os modelos 

foram construídos em um ambiente e aplicado em outro, ou seja, as particularidades do 

ambiente não foram levadas em consideração na construção. Dos artigos em que o modelo foi 

construído e aplicado no mesmo contexto, merece destaque o que foi desenvolvido por Chen et 

al. (2005), que mais se aproximou da metodologia construtivista, e demonstrou um modelo útil 

para avaliar e comparar o desempenho de tecnologias médicas. 

Já em 20% dos trabalhos, os autores buscaram os dados para a construção do modelo 

em mais de um local, como o trabalho de Bilsel, Büyüközkan e Ruan (2006), no qual o modelo 

foi construído em um ambiente, adaptado e aplicado em outro, já que foi realizado um 

a; 4

b; 5

c; 10

d; 6
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levantamento de dados a partir da literatura e em seguida consultados especialistas do contexto 

em que se pretendia aplicar o modelo, para verificar e incorporar suas sugestões.  

O trabalho escrito por Nigam et al. (2008), apresenta um modelo para o uso seguro da 

medicação de pacientes, para o qual foi construída uma lista de indicadores, a partir da 

literatura, e estabelecido um consenso de um conjunto final de indicadores, a partir do processo 

Delphi que envolveu especialistas da área. No entanto, o modelo não foi aplicado.  

De acordo com a afiliação teórica adotada neste trabalho, em que o modelo deveria ser 

construído e aplicado no mesmo contexto (ambiente que lhe deu origem), conclui-se que apenas 

16% dos trabalhos analisados estão alinhados com a visão construtivista adotada na pesquisa, 

deixando evidente a existência de uma lacuna na literatura sobre avaliação de desempenho em 

hospitais.   

 

3.1.2.2  Lente 2: Singularidade 

 

A segunda lente refere-se à análise da singularidade, buscando entender se os modelos de 

avaliação de desempenho em hospitais reconhecem a singularidade do contexto decisório, com 

relação aos atores e ao ambiente. Desta forma, esta lente é analisada em duas etapas. Na 

primeira etapa são estabelecidas três alternativas para classificar os artigos quando a 

participação dos atores envolvidos na construção do modelo de avaliação de desempenho, 

conforme mostra o Gráfico 2.  

Gráfico 2 – Lente 2: Singularidade dos atores 

 

 Quant. % 

a) Número de artigos que explicitam (identificam) o decisor no trabalho e o tem em conta 

para a construção integral do modelo; 
5 20 

b) Número de artigos que explicitam (identificam) o decisor no trabalho, mas não o tem em 

conta para a construção integral do modelo; 
13 52 

c) Número de artigos que não explicitam (identificam) o decisor no trabalho. 7 28 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Conforme mostra o Gráfico 2, 52% dos artigos identificam o decisor, porém não o leva 

em consideração para a construção integral do modelo e 28% não os identificam.  Apenas os 

artigos dos autores Chen et al. (2005), Hooshmand et al. (2015), Backman, Vanderloo e Forster 

(2016), Portulhak e Espejo (2016) e Koumpouros (2012), identificam os decisores e o tem em 

conta na construção integral do modelo. Como se pode analisar, uma pequena parcela dos 

a; 5

b; 13

c; 7



51 

 

trabalhos atende a afiliação teórica utilizada neste trabalho, a qual, por ser construtivista, 

desenvolve o modelo de acordo com a percepção dos decisores, constatando assim uma lacuna 

na literatura e uma oportunidade para pesquisas futuras. 

A segunda etapa desta análise busca classificar os trabalhos pela singularidade do 

contexto, isto é, se os modelos construídos nos artigos sobre avaliação de desempenho em 

hospitais são reconhecidos como válidos somente para o contexto em lhe deu origem, ou se este 

podem ser aplicados em demais contextos, conforme ilustra o Gráfico 3. 

Gráfico 3 – Lente 2: Singularidade do contexto 

 
 Quant. % 

a) Número de artigos que desenvolve o modelo para um contexto físico e reconhece que o 

modelo é valido somente para este contexto físico; 
8 32 

b) Número de artigos que desenvolve o modelo para um contexto físico e o utiliza também 

em outros. 
17 68 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Em relação à singularidade do contexto, conforme mostra o Gráfico 3, percebe-se que 

68% dos modelos construídos são mais genéricos, podendo ser utilizados também em outros 

tipos de organizações; enquanto que 32% foram construídos e são específicos para apenas o seu 

contexto de origem. Perante isso, evidencia-se o não alinhamento com a filiação teórica adotada 

na pesquisa, onde os modelos deveriam ser construídos e viável de aplicar somente ao contexto 

avaliado, pois este leva em conta as particularidades do contexto de origem, considerando este 

como único.  

 

3.1.2.3 Lente 3: Identificação 

 

A terceira lente refere-se ao processo para identificar os critérios, e divide-se em analisar 

se os autores reconhecem que o decisor tem conhecimento limitado e se os autores consideram 

os valores dos decisores na identificação dos critérios de avaliação.  

Os resultados da primeira análise, que tem por finalidade identificar os trabalhos que 

reconhecem os limites de conhecimento do decisor, estão expostos no Gráfico 4. 

 

 

 

a; 8

b; 17
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Gráfico 4 – Lente 3: Identificação dos limites de conhecimento do decisor 

 

 Quant. % 

a) Número de artigos que reconhece os limites de conhecimento do decisor; 5 20 

b) Número de artigos que não reconhece os limites de conhecimento do decidor. 20 80 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Analisando o Gráfico 4, apenas 5 artigos reconhece os limites de conhecimento do 

decisor, e 20 dos trabalhos não reconhecem os limites de conhecimento do decisor. A partir da 

afiliação teórica adotada pelos autores desta pesquisa, e com base na análise dos modelos 

construídos para avaliação de desempenho em hospitais nos trabalhos do portfólio, estes não 

estão alinhados, já que a afiliação teórica adotada visa a obtenção de um modelo construído a 

partir do envolvimento do decisor de forma integral, levando ao aumento do entendimento do 

que é importante levar em consideração para o contexto em análise, pois acredita-se que mesmo 

o decisor vivenciando diariamente o contexto, este possui limitações de conhecimento sobre o 

mesmo. 

Já os resultados da segunda análise, que avalia se os objetivos e valores do decisor são 

levados em consideração no processo de construção do modelo de avaliação, estão presentes 

no Gráfico 5.  

 Gráfico 5 – Lente 3: consideração dos valores do decisor 

 
 Quant. % 

a) Número de artigos em que o processo utilizado para identificar os objetivos está 

integralmente alicerçado nos valores do decisor; 
5 20 

b) Número de artigos em que o processo utilizado para identificar os objetivos está 

parcialmente alicerçado nos valores do decisor; 
13 52 

c) Número de artigos em que o processo utilizado para identificar os objetivos NÃO tem em 

conta os valores do decisor. 
7 28 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Como se observa no Gráfico 5, percebe-se que de 100% dos trabalhos analisados, apenas 

20% levam em consideração os objetivos e valores do decisor integralmente, 52% estão 

parcialmente alicerçados e 28% não tem em conta os valores do decisor. Sendo assim, com a 

análise dessa lente conclui-se que a maioria dos modelos construídos não estão alinhados com 

a visão de mundo adotada no trabalho, pois na visão construtivistas, os modelos deveriam ser 

construídos considerando integralmente os valores do decisor. Diante disso, surge uma lacuna 

a; 5

b; 20

a; 5

b; 13

c; 7
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na literatura que há oportunidade de ser preenchida por futuras pesquisa, sobre o tema avaliação 

de desempenho em hospital, sob o enfoque da visão adotada.  

 

3.1.2.4 Lente 4: Mensuração 

 

A lente mensuração teve como finalidade identificar dentre os artigos do portfólio 

bibliográfico, aqueles que realizam a mensuração do desempenho dos objetivos identificados. 

No Gráfico 6 são apresentados os resultados dessa classificação. 

Gráfico 6 – Lente 4: Mensuração 

 
 Quant. % 

a) Realiza a mensuração; 25 100 

b) Não realiza a mensuração 0 0 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Observando o Gráfico 6, percebe-se que todos os artigos analisados realizam a 

mensuração dos critérios. Em seus trabalhos, os autores Lloyd et al. (2016), Yldz e Erdogmus 

(2004), Chen et al. (2005), Amarasingham et al. (2006), Nigam et al. (2008) e Portulhak e 

Espejo (2016), utilizaram escala Likert de 5 pontos, já os autores Pink et al. (2001), Bilsel, 

Büyüközkan e Ruan (2006), Harlez e Malagueno (2015), Akdag et al. (2014), Kunaviktikul 

(2006) e Blass et al. (2017) utilizaram escala ordinal, e por fim, os autores Griffith e Alexander 

(2002), Niemiec (2016) e Koumpouros (2012) escala de 2 pontos.  

Desta forma, resulta-se em um portfólio que atende 100% a afiliação teórica adotada 

quanto aos aspectos desta lente, permitindo conhecer o real desempenho do contexto avaliado, 

a partir da construção de indicadores dos aspectos relevantes do que se deseja monitorar. 

 

3.1.2.5 Lente 5: Integração 

 

A quinta lente tem por finalidade observar se os autores que pesquisam avaliação de 

desempenho em hospitais realizam a integração entre os indicadores para te obter uma avaliação 

global do desempenho a partir dos modelos construídos. O Gráfico 7, indica a quantidade de 

artigos do portfólio em que os autores realizam ou não esta integração. 

 

a; 25

b; 0
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 Gráfico 7 – Lente 5: Integração 

 
 Quant. % 

a) Realiza a integração; 12 48 

b) Não realiza a integração. 13 52 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Analisando a lente integração verifica-se que em 12 trabalhos realiza-se a integração 

das escalas de mensuração, e 13 não realizam a integração. Da afiliação teórica adotada neste 

estudo, os artigos deveriam realizar a integração, permitindo uma avaliação global da 

organização e contexto estudado.  

 

3.1.2.6 Lente 6: Gestão 

 

A sexta e última lente proposta para análise é dividida em dois itens, um que visa 

identificar os trabalhos que permitem realizar o diagnóstico, com pontos fortes e fracos da 

situação atual, e outro que analisa se os trabalhos apresentam ações de aperfeiçoamento que 

possibilita a melhora no desempenho.  

Quanto ao primeiro item que esta lente se propõe avaliar, os resultados estão presentes 

no Gráfico 8.  

Gráfico 8 – Lente 6: Gestão - Diagnóstico 

 
 Quant. % 

a) Número de artigos que permite diagnosticar (conhecer os pontos fortes e fracos) da 

situação atual? 
3 12 

b) Número de artigos que não permite diagnosticar (conhecer os pontos fortes e fracos) da 

situação atual? 
22 88 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Na análise do Gráfico 8, observa-se que apenas 3 artigos dos 25 artigos presentes no 

portfólio, realizam o diagnóstico e permite a identificação dos pontos fortes e fracos da situação 

atual do contexto de avaliação, sendo eles: Yldz, Z.; Erdogmus, S. (2004), Chen, Y. et al. (2005) 

e Portulhak, H.; Espejo, M. M. S. B. (2016). Dentre esses, apenas Yldz, Z.; Erdogmus, S. (2004) 

e Portulhak, H.; Espejo, M. M. S. B. (2016) levantaram ações de aperfeiçoamento do 

desempenho, conforme mostra o Gráfico 9. 

a; 12

b; 13

a; 3

b; 22
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Gráfico 9 – Lente 6: Gestão - Aperfeiçoamento 

 
 Quant. % 

a) Número de artigos que disponibiliza processo para gerar ações de aperfeiçoamento? 2 8 

b) Número de artigos que não disponibiliza processo para gerar ações de aperfeiçoamento? 23 92 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Desta forma, devido ao baixo índice de trabalhos que atendem ao critério referente à 

esta lente na visão de mundo adotada no trabalho, como lacuna e oportunidade de pesquisas 

futuras, é necessária a construção de um modelo de avaliação que permita o diagnóstico da 

situação e que propõe ações de aperfeiçoamento para melhorar o desempenho.  

Com a análise das seis lentes e a afiliação teórica de Ensslin et al. (2010) utilizada neste 

estudo, é possível identificar lacunas na literatura sobre avaliação de desempenho em hospitais, 

tornando-se desta forma, oportunidades para futuras pesquisas, que se realizadas tem a 

possibilidade de resultados relevantes para a comunidade científica e para a gestão 

administrativa de hospitais. 

Foi identificada a necessidade da construção de um modelo de avaliação de desempenho 

em hospitais na visão construtivista, considerando as particularidades das organizações, as 

percepções e valores do decisor, o que irá contribuir para a construção de conhecimento do 

mesmo quanto ao seu contexto de gestão. Além disso, este modelo também deve apresentar 

indicadores que atenda à teoria da mensuração e que realize a integração, gerando uma 

avaliação global do desempenho, e ações de aperfeiçoamento, de forma a apoiar a tomada de 

decisão 

Para finalizar, foram analisados os indicadores de desempenho construídos nos 

trabalhos investigados, na busca de conhecer quais são os indicadores tratados no contexto 

hospitalar, assim como as características desses indicadores. A próxima seção apresenta os 

resultados obtidos desta análise. 

 

3.1.3 Análise dos indicadores de avaliação de desempenho propostos para hospitais 

 

A análise dos indicadores proposta nesta pesquisa consistiu em identificar indicadores de 

desempenho nos artigos do portfólio bibliográfico. Nos 25 artigos que compõem o portfólio 

bibliográfico, foram identificados 263 indicadores utilizados para medir o nível de desempenho 

a; 2

b; 23
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dos hospitais que estavam sendo estudados. Os indicadores identificados estão apresentados no 

Apêndice I. 

Com base nos resultados, percebe-se que não há uma padronização dos indicadores 

utilizados pelos autores do portfólio, sendo assim, com base no contexto desenvolvido nos 

estudos, foi possível classificar estes indicadores por similaridade, resultando em sete 

categorias distintas, também definidas com base em classificações adotadas nos trabalhos 

analisados. No Quadro 5 são apresentadas as categorias e o número de indicadores classificados 

em cada uma das categorias. 

Quadro 5 – Categorias dos indicadores 

Categoria Nº de indicadores 

Aprendizado e Crescimento 24 

Capacidade dos funcionários 15 

Especificidade de doença 21 

Financeira 33 

Infraestrutura 23 

Processos Internos 103 

Satisfação dos pacientes 44 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Conforme mostra o Quadro 5, a maioria dos indicadores foram classificados na categoria 

de Processos Internos, que se refere a processos de atendimento ao paciente, fornecedores, fluxo 

de informação e tomadas de decisão. Outra categoria que se destaca é a Financeira, que 

apresenta indicadores relacionados com despesas e custos em geral, sendo um aspecto 

importante na avaliação de desempenho, pois pode apresentar economia no gerenciamento dos 

recursos.  

A Satisfação dos Pacientes também não deixa de ser um fator importante, a partir do qual 

se verifica qual a percepção dos pacientes quanto à qualidade de atendimento, equipamentos e 

ambiente, visto que se o serviço prestado não for considerado de qualidade, não há uma 

fidelização dos pacientes, o que leva à diminuição do faturamento da organização. Assim como 

a Aprendizado e Crescimento, que mostra a necessidade de os hospitais estarem sempre se 

aperfeiçoando para se manterem no mercado, além da importância dos sistemas de gestão estar 

sempre buscando ferramentas mais ágeis e confiáveis.  

Dos 263 indicadores identificados nos artigos, apenas 21 aparecem mais de uma vez, 

conforme exposto no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Indicadores levantados em dois ou mais artigos do PB 

CATE- 

GORIA 
INDICADOR MENSURAÇÃO 

COD. 

ARTIGO 

A
p

re
n

d
iz

ad
o

 e
 

C
re

sc
im

en
to

 

Atrair médicos e enfermeiros  
Número de novos médicos e enfermeiros 

contratados/ano 
[7][14] 

Desenvolver um novo serviço médico Quantidade de novos serviços médico a cada 5 anos [14] [10][21] 

Média total de horas de treinamento Média total de horas de treinamento a cada 6 meses [10][16][17] 

Número de pesquisas conjuntas com 

instituições de pesquisa construídas por 

meio do núcleo de apoio ao pesquisador, 

grupos de pesquisa e programas de pós-

graduação  

Número de projetos de pesquisa realizados no 

hospital 
[23][20] 

C
ap

ac
id

ad
e 

d
o

s 

fu
n

ci
o
n

ár
io

s 

Volume de serviços prestados no hospital 

dentro de um determinado ano 
Número/ano [7][22] 

E
sp

ec
if

ic
id

ad
e 

d
e 

d
o

en
ça

 

Taxa de infecção hospitalar  Taxa de infecção hospitalar  [20][23] 

F
in

an
ce

ir
a Crescimento da receita  

Média de crescimento da receita de um ano para 

outro  
[25] [10] 

Custo por caso 
Despesa operacional por alta, ajustada para 

atendimento ambulatorial e mix de casos 
[4][19] 

Receita obtida  Valor/ano [23][7] 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 Equipamento totalmente novo e atualizado 

para ser usado no tratamento 
Quantidade de novos equipamentos a cada 5 anos [18][21] 

Número suficiente de médicos Número [14][7] 

P
ro

ce
ss

o
s 

In
te

rn
o

s 

Número de lesões associadas a quedas Número  [16][20] 

Taxa de mortalidade  
Média de dois anos de mortes reais/por mortes 

esperadas 
[23][4][5][20] 

Taxa de mortalidade  Mortalidade de pacientes internados [23][4][5][20] 

Taxa de mortalidade  Mortalidade neonatal [23][4][5][20] 

Taxa de mortalidade  Mortalidade pré-operatória [23][4][5][20] 

Taxa de mortalidade  Mortalidade intra-hospitalar [23][4][5][20] 

Taxa de ocupação hospitalar  Censo médio diário/Leitos em serviço [4][23] 

Tempo médio de permanência dos paciente Dias [3][23] 

S
at

is
fa

çã
o

 

d
o

s 

p
ac

ie
n

te
s Reclamações 

Número de reclamações que o departamento de 

farmácia recebeu 
[1][17] 

Tempo de espera no serviço de emergência Horas [19][20] 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Com base no Quadro 6, os indicadores que mais se destacaram nos trabalhos 

selecionados do portfólio bibliográfico são os referentes a processos internos, aprendizado e 

crescimento, capacidade dos funcionários, financeira, infraestrutura e satisfação dos pacientes, 

importantes para que se alcance um bom resultado na gestão de hospitais.  

Quanto a mensuração, percebe-se que os indicadores permitem a avaliação do 

desempenho por meio de número, porcentagem e horas. Alguns indicadores também 
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apresentam o intervalo de tempo que está sendo considerado na avaliação do desempenho, 

como dias, mês e ano.   

Ainda com base no Quadro 6, é possível analisar que por mais que alguns indicadores 

se repetem, esta repetição acontece apenas de 2 à 4 vezes, podendo ser visto então que o 

contexto hospitalar apresenta diversos aspectos importantes que precisam ser avaliados. Sendo 

assim, é possível concluir que não existe um modelo consolidado para o tema avaliação de 

desempenho em hospitais, deixando evidente que por ser um ambiente com grande diversidade, 

a utilização de indicadores padrão poderá deixar de traduzir o real resultado para um ambiente 

específico, já que todos os artigos analisados estão alinhados com o tema, e buscam de alguma 

forma definir os indicadores e avaliar o desempenho da organização.  
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo será apresentado o estudo de caso realizado no setor administrativo de 

um hospital situado na região Sudoeste do Estado do Paraná, para o qual foi construído um 

modelo de avaliação de desempenho por meio das três fases da MCDA-C, conforme 

procedimentos descritos na seção 2.3. Este modelo foi construído de acordo com os valores, 

preferências e percepções do decisor, visto que buscou-se preencher uma lacuna da literatura, 

identificada na análise sistêmica, apresentada no capítulo 3, e da afiliação teórica adotada neste 

estudo.  

Seguindo a metodologia, Figura x, este capítulo está organizado da seguinte forma: (i) 

Fase de Estruturação; (ii) Fase de Avaliação; e (iii) Fase de Recomendações. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

 

4.1.1 Apresentação dos resultados da fase de estruturação 

 

A fase de estruturação é composta por três etapas: (i) abordagem “soft” para 

estruturação; (ii) família de pontos de vista; e (iii) construção dos descritores. 

 

4.1.1.1 Abordagem “soft” para estruturação 

 

A abordagem “soft”, também denominada de contextualização, está organizada da 

seguinte forma: (i) descrição do ambiente; (ii) definição dos atores; (iii) apresentação do rótulo 

do problema; e (iv) sumário.  

Desta forma, para conhecer o contexto no qual foi desenvolvido o modelo de avaliação 

de desempenho, foram realizadas entrevistas com o Diretor Superintendente do hospital, 

responsável pela parte administrativa, o qual forneceu informações relacionadas à organização, 

tornando possível realizar os aspectos referentes à contextualização, conforme apresentado a 

seguir. 

 

4.1.1.1.1 Descrição do ambiente 
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O estudo foi realizado em um hospital que atua no atendimento das famílias do Sudoeste 

do Paraná desde 1947, com a missão de ser uma instituição hospitalar resolutiva, prestando 

serviço de diagnóstico e terapia com excelência técnica, ética e moral na região sul do Brasil. 

Os funcionários estão continuamente estimulados a prestar uma atenção mais humanizada, 

assegurando carinho, respeito e conforto aos pacientes e familiares. O hospital conta com uma 

ampla estrutura física e infraestrutura atualizada, equipamentos de última geração, oferecendo 

o Centro Cirúrgico mais moderno da região e um corpo clínico diferenciado. Atualmente são 

123 leitos, distribuídos em três alas de internação, com suítes, apartamentos e enfermarias, CTI 

Adulto, CTI Pediátrica e CTI Neonatal. 

Este tem como visão ser autossustentável, referência em qualidade, tecnologia e 

humanização em consonância com as necessidades da população alvo na região sul do Brasil, 

com os seguintes valores: ética, humanização, responsabilidade social, inovação, transparência, 

eficiência, gestão participativa e valorização das competências sociais. 

O hospital apresenta uma estrutura hierárquica de cinco níveis, composta por 

Associados, Conselho de administração, Diretoria executiva, Chefes de departamentos e demais 

funcionários. Neste sentido, dentro desta estrutura encontra-se o setor administrativo, que fica 

sob responsabilidade do Diretor Superintendente, e é composto por 11 departamentos distintos, 

sendo eles, Faturamento, Financeiro, Compras, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, 

Manutenção, Enfermagem, Farmácia, Lavanderia, Higienização e Cozinha, os quais necessitam 

estar interligados para prestar serviços aos pacientes. 

 

4.1.1.1.2 Definição dos atores 

 

Por meio das entrevistas junto ao Diretor Superintendente do hospital, foi possível 

identificar os atores envolvidos no processo de gestão, ou seja, aqueles que podem influenciar 

direta ou indiretamente no desempenho da administração do hospital. Sendo assim, os atores 

envolvidos neste processo, definidos segundo a percepção do Diretor Superintendente, são 

apresentados no Quadro 7.  

Quadro 7 – Atores envolvidos no processo 

Decisor Diretor Superintendente do hospital, responsável pela administração do mesmo 

Intervenientes 

Chefes dos departamentos de Compras, Cozinha, Enfermagem, Farmácia, Faturamento, 

Higienização, Lavanderia, Manutenção, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação e 

Financeiro. 

Facilitador Autora da pesquisa 

Agidos Pacientes do hospital e colaboradores dos departamentos 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Como mostra o Quadro 7, o decisor foi o Diretor Superintendente do hospital, 

responsável pelas decisões tomadas no contexto da administração, sendo o modelo construído 

por meio de sua percepção. O decisor do modelo possui graduação em Administração de 

empresas e Pós-graduação em Marketing e Desenvolvimento Gerencial e em Gestão de 

Pessoas. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração geral, 

atuando no cargo desde 2003.  

Já aos Chefes de Departamento foi atribuído o papel de intervenientes, que são aqueles 

que de alguma forma podem influenciar na tomada de decisão do decisor. O facilitador na 

construção do modelo foi a autora da pesquisa, responsável por coordenar todo o processo de 

construção, não deixando de considerar no modelo todos os aspectos mencionados pelo decisor 

e ao mesmo tempo não o induzir a considerar elementos que para ele não são importantes em 

seu contexto, ou seja. Por fim, tem-se os agidos, que neste modelo foram considerados os 

pacientes do hospital e os funcionários dos departamentos, que são aqueles que sofrem as 

consequências das decisões tomadas pelo decisor. 

 

4.1.1.1.3 Rótulo do problema 

 

Após conhecimento do contexto de estudo, o decisor informou que a organização está 

com dificuldades no gerenciamento de suas atividades administrativas e não apresenta um 

instrumento que avalia o desempenho das mesmas, as quais influenciam na excelência dos 

serviços realizados. Desta forma, por meio de um processo interativo entre decisor e facilitador, 

foi possível elaborar um rótulo que apresenta de maneira mais objetiva o problema e delimita a 

abrangência do presente trabalho, sendo este definido como: “Avaliação de desempenho da 

gestão administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do Estado do Paraná”. 

 

4.1.1.1.4 Sumário 

 

Para dar sequência ao processo de construção do modelo, a última etapa da 

contextualização consiste na descrição do sumário, composta pelos seguintes itens: (i) 

problema; (ii) importância do problema; (iii) objetivo; (iv) metodologia; e (v) resultados 

esperados. 

Sendo assim, buscou-se identificar a necessidade que norteava a construção de um 

instrumento de avaliação de desempenho para o hospital em estudo, sendo o problema definido 
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como: “Avaliação de desempenho da gestão administrativa de um hospital localizado na região 

Sudoeste do Estado do Paraná”.  

Em seguida foi avaliada a importância deste problema, sendo esta defendida com base 

na responsabilidade que o Diretor Superintendente do hospital tem de acompanhar e controlar 

as atividades administrativas atribuídas aos 11 departamentos mencionados anteriormente, e 

que a falta de um bom gerenciamento influencia no desempenho de suas atividades. 

Na sequência, evidenciou-se o objetivo do trabalho, que consiste em construir um 

modelo de avaliação de desempenho organizacional que permita a identificação, organização e 

mensuração de critérios necessários para uma boa gestão administrativa segundo a percepção 

do Diretor Superintendente do hospital, servindo de apoio à tomada de decisões e oportunidades 

de melhorias nos resultados. 

Logo, foi definido o instrumento de intervenção utilizado para a construção do modelo, 

sendo este a metodologia MCDA-C, devido ao seu potencial de construção de conhecimento 

nos atores envolvidos, por meio de entrevistas realizadas com os mesmos. 

Por fim, como resultado final, espera-se a construção do um modelo de avaliação de 

desempenho organizacional que permita a compreensão das potencialidades, dificuldades e 

oportunidades do contexto por parte do diretor, gerando ações de aperfeiçoamento, que levam 

à uma boa gestão e melhoria dos resultados das atividades administrativas do hospital. 

Sendo assim, conclui-se a contextualização, e inicia a etapa da estrutura hierárquica de 

valor. 

 

4.1.1.2 Família de pontos de vista 

 

 A família de pontos de vista, de acordo com a metodologia MCDA-C consiste em 

desenvolver as seguintes etapas: (i) identificação dos Elementos Primários de Avaliação 

(EPAs); (ii) construção dos conceitos; (iii) construção da família de pontos de vista (FPV); e, 

(iv) teste de aderência da família de pontos de vista.  

 

4.1.1.2.1 Identificação dos elementos primários de avaliação (EPAs) 

 

Os Elementos Primários de Avaliação (EPAs), consistem em critérios que identificam 

as preocupações que o decisor consider necessárias e suficientes para desenvolver a avaliação 

dos serviços administrativos do hospital. A identificação dos EPAs ocorreu através de 
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entrevistas semiestruturada, conforme Apêndice II, com o decisor e posteriormente com os 

intervenientes, que são os Chefes de Departamento. 

Por meio desse processo, em uma primeira entrevista foram identificados 18 EPAs pelo 

decisor, porém, para ampliar o conhecimento, foram realizadas entrevistas individuais com os 

Chefes de Departamento, para identificar o que eles consideravam como preocupações no 

processo de gestão. Com isso, os EPAs levantados por eles foram avaliados e discutidos por 

um processo de interação entre facilitadora e decisor, permitindo a validação dos mesmos pelo 

decisor. No final deste processo, ficaram definidos 35 EPAs, sendo estes expostos no Quadro 

8.  

Quadro 8 – EPAs identificados 

Nº DO 

EPA 
DESCRIÇÃO DO EPA 

 Nº DO 

EPA 
DESCRIÇÃO DO EPA 

1 Capacitação dos funcionários  19 Parceria 

2 Comunicação  20 Riscos 

3 Liderança  21 Administração de medicação 

4 Motivação dos funcionários  22 Participação dos funcionários 

5 Limpeza e higienização  23 Capacidade 

6 Padronização  24 Condições dos equipamentos 

7 Qualidade  25 Condições do ambiente 

8 Descarte do lixo  26 Educação continuada 

9 Desperdício  27 Processo seletivo 

10 Economia dos custos  28 Reconhecimento dos pacientes 

11 Planejamento de compras  29 Certificação 

12 Entrega das refeições  30 Conformidade 

13 Padrão de cardápio  31 Documentos burocráticos 

14 Agilidade e confiabilidade  32 Lucro 

15 Sistema de informação  33 Rotatividade dos funcionários 

16 Humanização e eficiência  34 Ser referência 

17 Investimentos  35 Planejamento 

18 Produtividade    

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Observando o Quadro 8, percebe-se uma diversidade de preocupações do decisor quanto 

ao desempenho da administração do hospital, visto que são levantados aspectos que vão desde 

a parte clínica, como entrega das refeições, padrão de cardápio, humanização e administração 

de medicação, até a parte não clínica, como capacitação dos funcionários, comunicação, 

motivação, liderança, entre outros. Desta forma, fica ainda mais evidente a complexidade do 

contexto em estudo. 

Ainda avaliando o Quadro 8, verifica-se que as preocupações do decisor envolvem 

alguns aspectos subjetivos, ou seja, mais estratégicos, como qualidade e planejamento, e outros 
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mais objetivos, isto é, operacionais, como condições do ambiente. Após a identificação dos 

EPAs, buscou-se transformar cada EPA em um ou mais conceitos orientados à ação, conforme 

será apresentado na próxima seção. 

 

4.1.1.2.2 Construção dos conceitos 

 

Após o levantamento e validação dos EPAs, com o objetivo de ampliar o entendimento 

do decisor sobre cada EPA, estes foram transformados em conceitos orientados a ação, que por 

meio de novas entrevistas, foi solicitado pelo facilitador, que o decisor comentasse sobre a 

situação atual, mais desejável (polo presente) e menos desejável (polo oposto) para cada EPA, 

entre outros questionamentos dependendo de cada um dos EPAs. No Quadro 9 apresenta-se um 

recorte dos conceitos orientados à ação construídos, estando os demais conceitos construídos 

presentes no Apêndice V. As reticências presentes nos conceitos são lidas como “é preferível 

a” ou “ao invés de”.  

  Quadro 9 – Conceitos criados do modelo 

Nº 

DO 

EPA 

DESCRIÇÃO 

DO EPA 
DESCRIÇÃO DO CONCEITO 

1 
Capacitação dos 

funcionários 

1- Promover o desenvolvimento dos funcionários... Ter retrabalho das atividades 

realizadas. 

6- Treinar os novos funcionários do setor administrativo... Gerar ineficiências na 

prestação de serviços. 

8- Avaliar o desempenho dos novos funcionários no período de experiência de 45 e 

90 dias ...  Deixar de conseguir desenvolver o funcionário para a vaga. 

2 Comunicação 

10- Promover a comunicação eficaz entre os departamentos administrativos do 

hospital... Deixar de ser um hospital competitivo no mercado. 

11- Promover a sintonia entre os setores técnicos e administrativos... Deixar que a 

organização siga com um objetivo comum. 

12- SUPRIMIDO 

3 Liderança 

18- Desenvolver treinamentos de liderança qualificados aos funcionários 

existentes... Ter cargos de liderança sendo assumidos por funcionários externos. 

19- Dar autonomia aos funcionários dos setores técnicos... Deixar de ter tomadas de 

decisões rápidas. 

4 
Motivação dos 

funcionários 

20- Estimular a motivação dos funcionários... Perder funcionários para outras 

instituições. 

21- Garantir contribuições financeiras compatíveis ao cargo dos funcionários... 

Comprometer o desempenho dos funcionários. 

22- Garantir direitos legais aos funcionários... Perder funcionários para empresas 

concorrentes. 

5 
Limpeza e 

higienização 

120- Verificar os leitos após a higienização... Deixar de assegurar que o ambiente 

está adequado para uso. 

121- Promover uma rehigienização dos leitos quando necessário... Deixar de 

prevenir problemas com doenças contagiosas. 

  

(Continua...) 
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 Quadro 9 – Conceitos criados do modelo                                                                                                        (Fim). 

Nº 

DO 

EPA 

DESCRIÇÃO 

DO EPA 
DESCRIÇÃO DO CONCEITO 

6 Padronização 

23- Padronizar os processos internos realizados no hospital... Deixar que cada 

funcionário faça do seu jeito. 

24- Padronizar os processos de atendimento técnico aos pacientes... Deixar de 

garantir o atendimento sem variações. 

25- SUPRIMIDO 

7 Qualidade 

29- Oferecer serviços de qualidade que a sociedade requer... Ter pacientes 

insatisfeitos com os serviços prestados. 

30- Melhorar a capacidade na prestação dos serviços... Deixar de prestar serviços 

qualificados aos pacientes. 

8 Destarte do lixo 
123- Promover um armazenamento e remoção adequado dos produtos residuais e 

lixos específicos... Ter um ambiente contagioso. 

9 Desperdício 

31- Promover ações e práticas que reduzem os desperdícios... Utilizar recursos sem 

necessidade. 

32- Controlar as refeições dos funcionários no hospital... Desperdiçar refeições.  

33- Instruir a reutilização dos alimentos que sobraram... Desperdiçar alimentos que 

podem ser reaproveitados. 

10 
Economia dos 

custos 

34- Promover ações estratégicas econômicas... Deixar de obter maiores lucros para 

a instituição utilizando menos recursos. 

35- Utilizar os recursos financeiros de forma adequada... Apresentar gastos 

desnecessários.  

36- Garantir descontos e melhores formas de pagamento nas compras de 

medicamentos, materiais e equipamentos... Pagar um valor mais  elevado pelos itens 

comprados. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Analisando o Quadro 9, percebe que a maioria dos EPAs gerou mais de um conceito 

orientado à ação, o que mostra o aumento do conhecimento do decisor de seu contexto decisório 

em relação à etapa anterior, na qual inicialmente evidenciou apenas 18 aspectos como 

importantes de serem avaliados no contexto, enquanto que nesta etapa da metodologia já 

conseguiu explorar mais detalhes do que pretendia de cada um dos aspectos mencionados na 

etapa anterior. 

Seguindo a metodologia MCDA-C, a próxima etapa é a construção da família de pontos 

de vista, a qual é apresentada a seguir. 

 

4.1.1.2.3 Construção da família de pontos de vista fundamentais (FPVF) 

 

Após a conclusão da construção dos conceitos, a facilitadora solicitou que o decisor 

agrupasse os conceitos por similaridade, refletindo em grandes áreas de preocupação, que 

segundo sua percepção representem aspectos estratégicos, dando assim origem à Família de 

Pontos de Vista Fundamentais (FPVF). Este agrupamento permite organizar os primeiros 

conceitos que buscaram explicar os valores dos decisores e as propriedades que este considera 

em sua avaliação (BANA E COSTA et al., 1999; ENSSLIN; DUTRA; ENSSLIN, 2000).  
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Sendo assim, após uma reflexão e avaliação dos conceitos, estes foram agrupados em 

duas grandes áreas de preocupação: Gestão e Recursos Humanos, conforme mostra a Figura 8, 

na qual ilustra-se a FPV construída para o modelo.   

Figura 8 – Família de pontos de vista 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Analisando a Figura 8 percebe-se que na parte superior da figura encontra-se o rótulo 

do problema, logo abaixo estão as áreas de preocupações do decisor. A área de preocupação 

Gestão é respondida pelos Pontos de Vistas Fundamentais (PVFs) “Serviços”, “Riscos”, 

“Processos internos” e “Econômica”. Já Recursos humanos é respondido pelos PVFs 

“Motivação” e “Produtividade”. 

Quanto ao PVF Serviços, a preocupação do decisor concentra-se na prestação de 

serviços de qualidade, mais humanizados, com uma infraestrutura adequada à demanda, de 

forma a proporcionar um ambiente acolhedor aos pacientes, se tornando referência para a 

região. No PVF Riscos, o decisor apresenta uma preocupação quanto aos riscos em que os 

pacientes estão sujeitos enquanto recebem os serviços do hospital, assim como os riscos que os 

funcionários estão expostos ao realizarem suas atividades. Em relação ao PVF Processos 

internos, o decisor está preocupado na realização de um planejamento, com metas de longo e 

curto prazo a serem alcançadas; na comunicação entre os setores, pois a falta de informações, 

pode impactar na ineficiência da prestação de serviços; e, no faturamento, com atualizações de 

prontuários de forma correta. No PVF Econômica, é possível verificar a preocupação quanto a 

utilização adequada de recursos, de forma a diminuir desperdícios e alcançar maior lucro para 

a organização. 

Na área de preocupação Recursos humanos, o decisor está voltado em manter seus 

funcionários motivados, visto a identificação do PVF Motivação, que em sua visão pode ser 

proporcionada a partir do desenvolvimento de um plano de carreira aos funcionários, com 

Avaliação de desempenho da gestão administrativa 

de um hospital localizado na região Sudoeste do 

Estado do Paraná

Gestão Recursos Humanos

ProdutividadeMotivaçãoEconômica
Processos 

internos
RiscosServiços
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atitudes de reconhecimento da instituição ao trabalho realizado por eles, além de oferecer um 

ambiente de trabalho confortável e acolhedor. 

Outra preocupação demonstrada pelo decisor foi a Produtividade, em que este 

concentra-se no trabalho em equipe, isto é, em sua percepção os resultados alcançados só são 

permitidos com o trabalho conjunto, já que uma atividade contempla a outra. Além disso, o 

decisor também se preocupa quanto a capacitação dos funcionários, em que estes melhorem o 

desempenho de suas atividades quanto mais capacitados forem. 

  

4.1.1.2.4 Teste de aderência da família de pontos de vista 

 

Após a construção da FPV, o facilitador junto ao decisor, realizou o teste de aderência 

da FPV, buscando verificar se havia necessidade de alterações na mesma. Para isso, foi 

realizado o agrupamento dos conceitos nas suas respectivas áreas de preocupação, conforme 

ilustra a Figura 9. 

Figura 9 – Teste de aderência da família de pontos de vista 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Conforme mostra a Figura 9, todos os PVFs receberam conceitos, alguns mais e outros 

menos, porém todos foram identificados como necessário e suficiente pelo decisor, com 

conceitos alocados de forma adequada, sem necessidade de construção de outros PVFs.  
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4.1.1.3 Construção dos descritores 

 

A próxima e última etapa da fase de estruturação é a construção dos descritores, a qual 

está organização da seguinte forma: (i) construção dos mapas cognitivos e dos clusters; (ii) 

árvore de valor com os pontos de vista elementares; (iii) construção dos descritores, 

estabelecimento dos níveis de referência e elaboração do perfil de desempenho (status quo). 

 

4.1.1.3.1 Construção dos mapas cognitivos e dos clusters  

 

A etapa de construção dos mapas cognitivos, também denominado de mapas de relações 

meios e fins, consiste em demonstrar a relação que existe entre os conceitos construídos e que 

foram agrupados por similaridade em cada PVF. Esta construção permite a aplicação de 

conhecimento do decisor em relação a cada PVF, e é uma forma de evidenciar com mais clareza 

os objetivos que se pretende alcançar, pois se tem conceitos com objetivos estratégicos, táticos 

e operacionais.  

Quanto a organização dos conceitos no mapa, estes ficam interligados por setas, sendo 

cada um avaliado por meio das seguintes reflexões: Como eu posso obter esse conceito?” e “Por 

que esse conceito é importante?”. Os conceitos com objetivos estratégicos ficam mais próximos 

ao topo do mapa, os táticos no meio, e os operacionais na base, visto que os operacionais sempre 

nos devem trazer em sua essência algo mensurável, pois a partir dele é que se constrói o 

descritor.  

Nesta pesquisa foram construídos 6 mapas cognitivos para o contexto decisório da 

administração do hospital. Na Figura 10 apresenta-se o mapa cognitivo construído para o PVF 

“Processos Internos” e os demais mapas podem ser visualizados no Apêndice VI.  
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Figura 10 – Mapa cognitivo construído para o ponto de vista "Processos internos" 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Analisando a Figura 10, é possível identificar que o mapa cognitivo do PVF “Processos 

internos” é respondido por três clusters, sendo eles: (i) Planejamento estratégico; (ii) 

Comunicação; e (iii) Agilidade e confiabilidade.  

No cluster Planejamento estratégico percebe-se a preocupação do decisor em realizar 

um planejamento das atividades em conjunto com seus subordinados, estabelecendo metas para 

os setores técnicos e administrativos, bem como realizar o acompanhamento das atividades 

realizadas de forma eficaz, para que o objetivo traçado seja alcançado.  

No cluster Comunicação, o decisor mostra a necessidade da padronização de alguns 

processos realizados internamente, como o atendimento aos pacientes, o qual preocupa-se com 

a qualidade no atendimento, para que não ocorra variações de um atendimento para outro. Além 

disso, o decisor também deixa evidente a sua preocupação na padronização de compra de 

medicamentos e materiais, de forma que os funcionários saibam o que estão pedindo e o que 

estão recebendo, pois a realização de forma incorreta pode impactar no atendimento ao 

paciente. Outra preocupação consiste na padronização de agendamentos de cirurgias, 

atentando-se para a disponibilidade da equipe técnica, de medicamentos e materiais necessários 

o suficiente para a realização da cirurgia no dia agendado, assim como a falta de autorização de 

convênios, exames pré-operatórios, condições clínicas adequadas, e a ausência do paciente, 

fatores estes que resultam no atraso ou cancelamento da cirurgia, que podem impactar nos 

atendimentos previsto para o dia. O decisor também mostra a necessidade de melhoria na 

comunicação entre os setores de higienização e enfermagem, preocupando-se quanto  ao tempo 

de espera dos pacientes para internação.  

No cluster Agilidade e confiabilidade, é possível perceber a preocupação do decisor 

com a admissão correta dos pacientes e a evolução dos prontuários, visando a conformidade 

dos mesmos, assim como o não atraso de procedimentos posteriores.   

Na etapa de construção dos mapas cognitivos, percebe-se que ocorreu a geração de 

conhecimento do decisor a respeito de seu contexto decisório, como mostra na Figura 10, em 

que os conceitos com os números 502, 503, 505, 506, 511, destacados na cor vermelha, foram 

criados na construção do mapa. Na construção dos demais mapas cognitivos também foram 

criados novos conceitos, totalizando 51 novos conceitos criados nesta etapa, os quais podem 

ser vistos nos mapas presentes no Apêndice VI e também na lista de conceitos no Apêndice V. 

Desta forma, ressalta-se a busca da metodologia MCDA-C em desenvolver conhecimento no 

decisor sobre o contexto em análise (ENSSLIN et al., 2010). 
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4.1.1.3.2 Árvore de valor com os pontos de vista elementares 

 

Seguindo a metodologia MCDA-C, para facilitar a análise dos mapas cognitivos, foi 

atribuído um nome que representasse o interesse do decisor em cada conceito, (ENSSLIN et 

al., 2013; ENSSLIN et al., 2010; ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001), sendo estes 

transferidos para a Estrutura Hierárquica de Valor, tornando possível a visualização dos 

elementos mais mensuráveis, os quais são denominados de Pontos de Vista Elementares (PVE). 

A Figura 11 ilustra parte da estrutura hierárquica de valor construída, com parte dos PVE 

construídos para o PVF “Processos internos”. A estrutura hierárquica de valor completa pode 

ser visualizada no Apêndice XI. 

Figura 11 – Árvore de valor para parte do ponto de vista fundamental “Processos internos” 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 Conforme demonstra-se na Figura 11, o ponto de vista fundamental “Processos 

internos” é respondido pelos pontos de vista elementares Planejamento Estratégico, 

Comunicação e Agilidade e Confiabilidade. Por sua vez, o PVE Comunicação é respondido por 

Padronização de processos, Agendamento de cirurgias eletivas e Melhoria no sistema de 

informação. A baixo destes estão os níveis mais operacionais da estrutura hierárquica de valor, 

integrando os níveis táticos e operacionais aos níveis estratégicos (ENSSLIN et al., 2013b). 
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4.1.1.3.3 Construção dos descritores, níveis de referência e status quo 

 

A partir da estrutura hierárquica concluída, iniciou-se a construção dos descritores para 

cada ponto de vista elementar. Por meio de um processo interativo entre facilitadora e decisor, 

foram construídos os descritores e suas respectivas escalas ordinais que possibilitam a 

mensuração, para cada elemento presente na base da estrutura hierárquica de valor, isto é, para 

cada objetivo operacional (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 201bana e). Neste processo 

foram definidos os níveis de referência “Bom” e “Neutro” para cada escala, sendo que todos os 

desempenhos que resultassem em um ponto acima do nível “Bom”, é julgado pelo decisor como 

desempenho excelente, os desempenhos que impactassem em um ponto abaixo do nível 

“Neutro”, é considerado como comprometedor, e aqueles que atingissem o desempenho entre 

os níveis “Bom” e “Neutro”, é considerado competitivo (ENSSLIN; MONTIBELLER; 

NORONHA, 2001). Além disso, nesta etapa também foi realizado o levantamento do status 

quo, para verificação do perfil de desempenho atual do contexto analisado. 

A Figura 12 demonstra parcialmente os descritores construídos para o PVF “Processos 

internos” e seu status quo. 
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Figura 12 – Descritores, níveis de referência e status quo de parte do PVF “Processos internos" 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Na Figura 12 apresenta-se os 11 descritores construídos para o PVE comunicação. Para 

cada descritor foram definidos 5 níveis (N1, N2, N3, N4, N5), como o descritor de número 54 

“% de pedidos de manutenção que não foram solicitados formalmente, nos últimos 6 meses” 

em que o N1: 35% ou mais, N2: 30%, N3: 20, N4: 10% e N5: 5% ou menos. Como pode ser 

visto, seu desempenho atual é de 20%, o que corresponde a um nível de desempenho 

competitivo. O mesmo procedimento foi realizado para todo os mapas construídos, resultando 

na construção de 121 descritores para avaliar o desempenho da gestão administrativa do 

hospital, os quais podem ser visualizados no Apêndice XI. Concluída a construção dos 

descritores, encerra-se a fase de estruturação. 

 

4.1.2 Discussão crítica da fase de estruturação  

 

No desenvolvimento desta fase foi possível confirmar a complexidade do ambiente 

hospitalar visto na literatura por envolver múltiplos atores no processo de gestão. Veja, no 

hospital em que foi realizada a presente pesquisa, a administração é de responsabilidade do 

diretor superintendente, que por sua vez é responsável por coordenar 11 departamentos 

distintos, cada um com profissionais de diferentes formações, com funções diferenciadas e que 

precisam estar bem interligadas para se alcançar excelentes resultados de desempenho 

organizacional. Conforme indicado pelo diretor superintendente, decisor do modelo, os chefes 

desses 11 departamentos influenciam em sua tomada de decisão, quando o mesmo inclui estes 

como intervenientes do processo de construção do modelo.  

Conforme visto também na literatura, onde afirma-se que para contextos complexos, 

abordar a estruturação de problemas colabora para a construção do modelo de avaliação. O 

desenvolvimento desta fase confirma o exposto. Por determinação do decisor, os chefes de 

departamento foram questionados a respeito de seus pontos de vistas quanto aos problemas, 

preocupações, dificuldades, pontos fortes e fracos das atividades do dia-a-dia, ou seja, no 

levantamento dos EPAs. No final deste levantamento pode-se perceber alguns elementos 

comuns entre os citados pelos chefes, porém, alguns foram diferentes, mostrando as diferentes 

percepções e dificuldades das partes envolvidas. Porém todos os aspectos levantados, bem 

como os mencionados pelo decisor, foram discutidos por um processo de interação entre decisor 

e facilitadora da pesquisa, chegando a um consenso do decisor de quais levar em consideração 

no modelo. 

Um outro aspecto apontado na literatura é a dificuldade de se desenvolver um modelo 

de avaliação de desempenho para a gestão de hospitais, devido à complexidade, conflitos de 
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interesses das diversas partes interessadas e a falta de conhecimento do que se presente 

realmente avaliar. Com o desenvolvimento do modelo de avaliação para a gestão administrativa 

do hospital, levando em consideração a estruturação de problema, o modelo permitiu que de 

alguma maneira a solução deste problema, visto que ocorreu a discussão dos pontos de vistas 

das diversas partes envolvidas no processo de gestão do hospital, chegando a um consenso, com 

um grande número de critérios importantes de se avaliarem na administração do hospital, como 

pode ser visto nos 121 indicadores construídos.   

Além disso, analisando a etapa de estruturação, percebe-se o preenchimento de algumas 

lacunas identificadas quanto a avaliação de desempenho de hospital no paradigma 

construtivista. Uma das lacunas preenchidas consiste na lente 1, relacionada a abordagem, isto 

é, a origem da construção do modelo de avaliação de desempenho, na qual verificou-se que em 

84% dos trabalhos, os modelos de avaliação de desempenho eram originados a partir de 

indicadores da literatura e/ou adaptações de modelos de avaliação de desempenho construídos 

para outros contextos, e não atendiam à esta lente. Desta forma, a construção deste modelo de 

avaliação de desempenho supre esta lacuna, já que foi explorado o ambiente de estudo, desde 

os objetivos estratégicos até os operacionais, em todas as etapas da fase de estruturação do 

modelo. 

Outra lacuna nesta fase consiste na lente 2, a qual diz respeito a singularidade dos atores 

e do contexto para o qual o modelo é construído. Este trabalho supre esta lacuna quanto a 

singularidade dos atores, pois em toda a fase de estruturação ficou explicito que o decisor 

participou do processo de construção, como na definição do rótulo do problema e atores 

envolvidos na construção do modelo, levantamento dos EPAs e construção dos conceitos, 

mapas cognitivos e descritores, assim como também será explicito na sequência, de sua 

participação nas etapas da fase de avaliação e recomendações. 

Esta fase permitiu a construção de conhecimento no decisor durante todo o processo de 

construção e a organização dos objetivos estratégicos da avaliação, gerando um modelo robusto, 

com as particularidades do ambiente em análise, e que permite a melhoria na tomada de decisão. 

Esta construção de conhecimento ficou mais evidente durante a construção dos mapas 

cognitivos, com a inclusão de novos conceitos, e supre a lacuna identificada na lente 3, em que 

80% dos trabalhos do portfólio bibliográfico, os autores não reconhecem os limites de 

conhecimento do decisor.  

Quanto a singularidade do contexto, este trabalho supre esta lacuna devido ao modelo 

levar em consideração as particularidades do ambiente em estudo, como pode ser visto no rótulo 

do problema e descrição do sumário, no qual é apresentada a estrutura hierárquica do hospital, 
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capacidade, serviços prestados, bem como sua missão, valores e dificuldades enfrentadas na 

tomada de decisão.   

Esta singularidade pode ser vista ao realizar o cotejamento entre os indicadores 

construídos no modelo de avaliação de desempenho para a gestão administrativa do hospital e 

os indicadores identificados na literatura. Desta forma, no Quadro 10 apresenta-se os 

indicadores do modelo e da literatura que apresentam alguma similaridade.  

Quadro 10 – Indicadores identificados na literatura e construídos do modelo 

INDICADORES 

IDENTIFICADOS NA 

LITERATURA 

COD. DO 

ARTIGO 

(Quadro 1) 

INDICADORES CONSTRUÍDO NO MODELO 

Índice de úlcera de 

pressão na UTI 
[16] 

30- % de pacientes internados que tiveram úlcera de pressão, nos 

últimos 12 meses  

Taxa de infecção 

hospitalar 
[23] 

31- % de pacientes internados que contraíram infecção hospitalar, 

nos últimos 12 meses 

32- % de mortalidade associada a infecção hospitalar, no último 

mês 

Fundos a serem investidos 

em melhorias 
[25] 

21- % do lucro líquido apurado que foi empregado na aquisição de 

novas tecnologias nos últimos 36 meses 

27- % do lucro líquido apurado que foi empregado na melhoria da 

infraestrutura do hospital, nos últimos 36 meses 

Margem líquida de lucro/ 

Contribuição 
[3] 

70- % de faturamento obtido pelo convênio da Unimed, no último 

trimestre 

71- % de faturamento obtido pelo SUS, no último trimestre 

72- % de faturamento obtido pelo convênio particular, no último 

trimestre 

73- % de faturamento obtido pelos demais convênios (Bradesco 

Saúde, Cassi, Fundação Copel, Fundação Sanepar, FUPS, GEAP 

Saúde, IASMC, Fundação Saúde Itaú, Poli Saúde, Postal Saúde, 

SAS, SC Saúde), no último trimestre 

Margem líquida de 

rendimento/Contribuição 
[3] 

74- % de rentabilidade dos serviços prestados pelo convênio da 

Unimed, no último trimestre 

75- % de rentabilidade dos serviços prestados pelo SUS, no último 

trimestre 

76- % de rentabilidade dos serviços prestados pelo convênio 

particular, no último trimestre 

77- % de rentabilidade dos serviços prestados pelos demais 

convênios (Bradesco Saúde, Cassi, Fundação Copel, Fundação 

Sanepar, FUPS, GEAP Saúde, IASMC, Fundação Saúde Itaú, Poli 

Saúde, Postal Saúde, SAS, SC Saúde), no último trimestre 

Taxa de estoque [13] 

79- % de medicamentos e materiais em excesso no estoque, no 

último semestre 

80- % de atendimentos aos pacientes em que faltaram 

medicamentos e materiais, no último trimestre 

  

(Continua...) 
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Quadro 10 – Indicadores identificados na literatura e construídos do modelo                                 (Continuando...) 

INDICADORES 

IDENTIFICADOS NA 

LITERATURA 

COD. DO 

ARTIGO 

(Quadro 1) 

INDICADORES CONSTRUÍDO NO MODELO 

Número de camas de 

hospital instaladas que são 

regularmente mantidas, 

equipadas, e prontamente 

disponíveis para o 

cuidado de pacientes 

admitidos 

[22] 

17- % de leitos da CTI adulto e CTI neonatal que apresentaram 

respiradores artificiais conforme exigências da Resolução nº 7 da 

Anvisa, nos últimos 12 meses 

18- % de pacientes internados na CTI que tiveram o 

acompanhamento  por monitores de controle multiparâmetros, nos 

últimos 12 meses 

Percentual de empregado 

com computadores 
[10] 

20- % de funcionários que apresentaram computadores com 

processador I3 ou mais avançado e memória ram maior ou igual a 

4 GB para a realização de suas atividades, nos últimos 12 meses  

Número de funcionários 

satisfeitos com o tipo de 

trabalho que realiza 

[25] 

90- % de funcionários que foram realocados de suas funções nos 

últimos 12 meses 

109- % de funcionários dos setores técnicos que deixaram o 

hospital por não se adaptarem a função, nos últimos 12 meses 

% de pacientes internados 

que têm um registro 

corretamente (medicação 

e reação) preenchido de 

reação adversa ao fármaco 

e alergia anteriores 

documentados dentro de 

um dia de entrada 

[1] 

61- % de pacientes que teve o pedido de internação preenchido no 

prazo de 1 dia, no último trimestre 

 

Número de lesões 

associadas a quedas 
[16][20] 

28- % de pacientes que caíram ao ser movimentados por 

enfermeiros ou técnicos durante atendimento no hospital, no 

último trimestre 

29- % de pacientes que caíram sozinhos durante atendimento no 

hospital, no último trimestre 

37- Nº médio de acidentes de trabalho associados a queda de 

funcionários dentro do hospital, nos últimos 12 meses 

Número de erros/mês [10] 

55- % de cirurgias eletivas que foram atrasadas devido a erros de 

agendamentos (indisponibilidade da equipe cirúrgica e do médico 

no horário), no último trimestre 

63- % de prontuários que foram auditados e não apresentaram 

irregularidades de procedimentos realizados no paciente, no 

último trimestre 

64- % de prontuários que retornaram para o faturamento, devido a 

lançamentos incorretos no sistema, no último trimestre 

65- % de irregularidades nos valores de medicamentos, serviços e 

diárias, apontadas pela auditoria interna, no último mês 

Taxa de absenteísmo [16] 

107- % de funcionários dos setores técnicos que faltaram e 

apresentaram justificativa, no último mês  

110- % de funcionários dos setores administrativos que faltaram e 

apresentaram justificativa, no último mês 

Taxa de cancelamento ou 

adiamento das operações 
[20] 

23- % pacientes com cirurgias eletivas que tiveram que ser 

remarcadas por falta de sala operatória disponível, no último 

trimestre 

24- % pacientes com cirurgias eletivas que tiveram que ser 

remarcadas por falta de leitos na CTI, no último trimestre 

55- % de cirurgias eletivas que foram atrasadas devido a erros de 

agendamentos (indisponibilidade da equipe cirúrgica e do médico 

no horário), no último trimestre 
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Quadro 10 – Indicadores identificados na literatura e construídos do modelo                                                 (Fim.) 
INDICADORES 

IDENTIFICADOS NA 

LITERATURA 

COD. DO 

ARTIGO 

(Quadro 1) 

INDICADORES CONSTRUÍDO NO MODELO 

  

56- % de cirurgias eletivas que foram canceladas por falta de 

materiais cirúrgicos necessários, no último trimestre 

57- % de cirurgias eletivas que foram canceladas devido a falta de 

autorização do convênio, no último trimestre 

58- % de cirurgias eletivas que foram canceladas por falta de 

exames pré-operatórios e condições clínicas necesárias (Jejum, 

Diabete e  Pressão), no último trimestre  

59- % de cirurgias eletivas que foram canceladas devido à ausência 

do paciente no dia da cirurgia, no último trimestre 

Taxa de rotatividade [16] 
109- % de funcionários dos setores técnicos que deixaram o 

hospital por não se adaptarem a função, nos últimos 12 meses 

Total de profissionais de 

enfermagem aprovados no 

processo de seleção 

interna 

[16] 

88- Nº de vagas gerenciais (conforme estrutura hierárquica do 

hospital) que ficaram livres e foram preenchidas por pessoas já 

contratadas nos últimos 36 meses 

92- % de funcionários que participaram de processo seletivo para 

vagas de chefia dos setores técnicos e deixaram de ser 

selecionados por não estarem preparados, nos últimos 36 meses 

Média de tempo de espera 

cirúrgica 
[19] 

15- Tempo médio que os pacientes esperaram após internação, 

para ter início sua cirurgia eletiva, no último trimestre 

Tempo de espera [10] 

7- % de pacientes com atendimento por convênios particulares que 

receberam as refeições (café da manhã, almoço e janta) dentro do 

prazo de 15 min, após o horário estabelecido para entrega dos 

mesmos, no último mês 

8- % de pacientes com atendimento pelo SUS que receberam as 

refeições (café da manhã, almoço e janta) dentro do prazo de 15 

min, após o horário estabelecido para entrega dos mesmos, no 

último mês 

9- % de pacientes que receberam a medicação no prazo de 30 

minutos, após o horário estabelecido para o a mesma, no último 

mês 

10- % de pacientes já internados que solicitaram atendimento e 

foram atendidos no prazo de 15 minutos, após solicitação, no 

último mês 

15- Tempo médio que os pacientes esperaram após internação, 

para ter início sua cirurgia eletiva, no último trimestre 

Tempo de espera no 

serviço de emergência 
[19][20] 

11- % de pacientes da categoria Azul e Verde que foram atendidos 

no prazo de 120 minutos, após passar pela triagem, no último mês  

12 % de pacientes da categoria Amarelo que foram atendidos no 

prazo de 60 minutos, após passar pela triagem, no último mês 

13- % de pacientes da categoria Laranja que foram atendidos no 

prazo de 10 minutos, após passar pela triagem, no último mês  

14- % de pacientes da categoria Vermelha que foram atendidos 

imediatamente após passar pela triagem, no último mês 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Como pode se observar no Quadro 10, dos 121 indicadores construídos no modelo para 

avaliação de desempenho da gestão administrativa do hospital, 50 apresentaram alguma 

similaridade com 18 identificados na literatura, sendo que na literatura foram identificados um 

total de 263 indicadores.  

Além disso, pode-se perceber que os indicadores não são exatamente os mesmos, eles 

apresentam apenas uma semelhança, como o caso do indicador identificado no artigo de código 
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20. Na literatura, o indicador proposto por Kunaviktikul et al. (2006) consiste na “Taxa de 

cancelamento ou adiamento das operações”, já no modelo construído nesta dissertação, existem 

7 indicadores que estão relacionados a taxa de cancelamento ou adiantamento de operações, 

sendo eles, “% pacientes com cirurgias eletivas que tiveram que ser remarcadas por falta de 

sala operatória disponível, no último trimestre”, “% pacientes com cirurgias eletivas que 

tiveram que ser remarcadas por falta de leitos na CTI, no último trimestre”, “% de cirurgias 

eletivas que foram atrasadas devido a erros de agendamentos (indisponibilidade da equipe 

cirúrgica e do médico no horário), no último trimestre”, “% de cirurgias eletivas que foram 

canceladas por falta de materiais cirúrgicos necessários, no último trimestre”, “% de cirurgias 

eletivas que foram canceladas devido a falta de autorização do convênio, no último trimestre”, 

% de cirurgias eletivas que foram canceladas por falta de exames pré-operatórios e condições 

clínicas necessárias (Jejum, Diabete e  Pressão), no último trimestre e “% de cirurgias eletivas 

que foram canceladas devido à ausência do paciente no dia da cirurgia, no último trimestre”. 

Pode-se verificar que o indicador identificado na literatura é apresentado de forma genérica, 

enquanto nos construídos no modelo, são especificados os motivos pelo qual foram canceladas 

ou atrasadas as cirurgias.  

Desta forma, com base no número de indicadores que apresentaram similaridade, e o 

exemplo apresentado de como esses indicadores são apenas semelhantes, e que não exatamente 

os mesmos, é possível afirmar que o modelo construído é singular para avaliar o desempenho 

da gestão administrativa do hospital localizado na região Sudoeste do estado do Paraná, pois 

levou-se em consideração as estratégias e particularidades do contexto, e os valores específicos 

do Diretor Superintendente da organização.  

Um aspecto que justifica a singularidade do modelo desenvolvido é a utilização da 

estruturação de problemas no processo de construção do modelo, que permitiu estruturar, 

organizar e analisar problemas a partir das preocupações e percepções do decisor, como 

mencionado por Robinson et al. (2013) e Panayotopoulos e Assimakopoulos (2016), que o 

envolvimento das partes interessadas proporcionou um modelo mais adequado para o contexto 

estudado. Sendo assim, sua aplicação em outros contextos se torna inviável, o que confirma o 

propósito da metodologia MCDA-C. 

Conforme afirma White (2009), a estruturação de problema, recomendada para 

ambientes complexos, nos quais não se tem com clareza os objetivos estratégicos, viabiliza os 

esclarecimentos dos mesmos, o que pôde ser observado nesta pesquisa principalmente ao 

abordar a utilização dos mapas cognitivos. Os mapas permitiram o decisor entender aspectos 

que não eram entendidos facilmente a respeito da gestão administrativa do hospital, gerando 
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conhecimento mais aprofundados de seu contexto decisório, como mencionado por Pêssoa et 

al. (2015). Inicialmente se percebia um certo medo do decisor e dos intervenientes de passar 

informações de suas atividades, porém ao final da fase de estruturação, foi possível notar o 

aumento da acreditação e aceitação do modelo pelo decisor (LEHANEY; PAUL, 1996; 

ROBINSON, 2002). 

Um fator importante que deve ser considerado na estruturação de problemas consiste no 

papel do facilitador, que tem a função de colaborar com o decisor na construção de um modelo 

que represente adequadamente a estratégia da organização Phillips e Bana e Costa (2007). 

Conforme realizado nesta pesquisa, em cada etapa a facilitadora levou o decisor a refletir o 

porquê cada aspecto mencionado por ele era importante ser considerado no modelo. Além disso, 

a facilitadora apresentou ao decisor as diferentes opiniões dos intervenientes, que por um 

processo de interação entre decisor e facilitadora, levou o mesmo a verificar quais seriam 

relevantes para o modelo.   

Isso mostra o potencial da estruturação de problemas em ambientes complexos, como 

setores públicos, hospitais, bancos, empresas de grande porte, que precisam se reorganizarem 

com frequência (PANAYOTOPOULOS; ASSIMAKOPOULOS, 1987), pois como afirmado 

por Ackermann e Eden (2011), um problema é entendido quando se tem clareza em seu 

propósito. Além disso, a pesquisa contempla que embora os pesquisadores de P.O já tenham 

passado por diversos novos problemas e metodologias de solução deste problemas, ainda há 

muito a ser investigado e resolvido de problemas complexos, conforme apresentado por  Franco 

(2008). 

Quanto à prestação de serviços de saúde, a literatura apresenta que  para se ter uma 

melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde, é importante monitorar o desempenho 

dos cuidados médicos, de enfermagem e nutricionais, assim como serviços de limpeza, 

manutenção, tecnologia da informação (YLDZ; ERDOGMUS, 2004; AMARASINGHAM et 

al., 2006; BILSEL; BÜYÜKÖZKAN; RUAN, 2006), farmacêutico (LLOYD et al., 2016), 

logística e prevenção de riscos (SERROU; ABOUABDELLAH, 2016), tecnologia (CHEN et 

al., 2005) e alocação de recursos (NWAGBARA; RASIAH; ASLAM, 2016), sejam eles 

humanos (FUGAÇA; CUBAS; CARVALHO, 2015), equipamentos ou matéria-prima 

(ULLAH; CHOW; GOH, 2007), além do aspecto ambiental, difícil de se adaptar na gestão 

hospitalar (NIEMIEC, 2016). Desta forma, no final da fase de estruturação é possível verificar 

que o modelo apoiará o hospital na melhoria contínua de seus serviços, pois o mesmo apresenta 

indicadores que visam mensurar todos os aspectos mencionados anteriormente.  
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4.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA FASE DE AVALIAÇÃO 

 

4.2.1 Apresentação dos resultados da fase de avaliação 

 

A fase de avaliação é composta por cinco etapas, sendo estas: (i) análise de 

independência; (ii) construção das funções de valor; (iii) Identificação das taxas de 

compensação; (iv) Avaliação global; e, (v) análise de sensibilidade.  

 

4.2.1.1 Análise de independência  

 

A análise de independência foi realizada por meio da observação de todos os descritores 

construído no modelo, e chegou-se à conclusão que todos os critérios são independentes 

ordinalmente e cardinalmente. Desta forma, o modelo atende aos critérios da metodologia 

MCDA-C, a qual estabelece que a mensuração de um critério não pode depender do resultado 

de outro critério (AZEVEDO et al. 2013; ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001).  

  

4.2.1.2 Construção das funções de valor 

 

Nesta etapa de construção das funções de valor, as escalas ordinais dos descritores foram 

transformadas em escalas cardinais a partir do julgamento do decisor, quanto a diferença de 

atratividade de passar de um nível de desempenho a outro, conforme as escalas definidas na 

fase anterior. Vale destacar que nesta transformação, os níveis de referência bom e neutro 

equivalem a 100 e 0 pontos, respectivamente.  

Para esta transformação também foi necessário o apoio do software M-Macbeth, que 

realiza os cálculos matemáticos de conversão das escalas a partir de um modelo de programação 

linear, por meio da inserção dos dados dos julgamentos do decisor. Desta forma, o modelo que 

até o momento apresentava características qualitativas, passou a ter características 

quantitativas. Na busca de ilustrar esse processo, apresenta-se a transformação das escalas 

ordinais em cardinais do descritor 56 “Falta dos materiais necessários para cirurgias”, conforme 

mostra a Figura 13.  
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Figura 13 – Ilustração da transformação da escala ordinal em cardinal – função de valor 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Analisando a Figura 13, no canto inferior esquerdo é apresentado a escala ordinal e no 

canto inferior direito apresentado a escala cardinal do descritor “Falta dos materiais necessários 

para cirurgias”. No centro superior da Figura 13, mostra-se a tela do software Macbeth, com os 

julgamentos do decisor de diferença de atratividade, e as respectivas escalas cardinais geradas 

pelo software. Por fim, no centro inferior da Figura 13, aparece o gráfico gerado a partir do 

cruzamento das informações das escalas ordinal e cardinal. Este mesmo procedimento foi 

realizado para os 121 descritores que compõe o modelo de avaliação, os quais podem ser 

visualizados no Apêndice VII. 

Para ilustrar os descritores com os valores das escalas ordinais e cardinais construídas 

apresenta-se na Figura 14, parte do modelo referente ao PVF “Processos internos”.  
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Figura 14 – Descritores de parte do modelo com as escalas cardinais construídas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Conforme mostra a Figura 14, abaixo de cada descritor são colocadas as escalas, ficando 

ao lado direito as escalas ordinais e ao lado esquerdo as escalas cardinais. 

 

4.2.1.3 Identificação das taxas de compensação 

 

As taxas de compensação, também denominadas de taxas de substituição, consiste na 

definição de pesos para cada critério, ou seja, a ordenação dos critérios conforme sua 

importância em relação aos demais (ENSSLIN et al. 2009), possibilitando a realização da 

avaliação global. Para isso, é realizada a comparação par a par das alternativas, por meio da 

Matriz de Robert, e em seguida é utilizado o software M-Macbeth, no qual é inserido o 

julgamento do decisor para a geração das taxas de compensação. A Figura 15 ilustra o processo 

utilizado para definir as taxas de compensação do PVE “Comunicação”. 

Figura 15 – Ilustração da elaboração das taxas de compensação 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Na parte superior da Figura 15, representa-se a primeira etapa para calcular as taxas de 

compensação, que consiste em criar alternativas potenciais com os níveis de referência bom e 

neutro. As alternativas do caso adotado para exemplificar, consiste em:  

i) A1: Apresentar um nível de desempenho bom para o critério padronização de processos e um 

nível de desempenho neutro para os critérios agendamento de cirurgias eletivas e melhoria no 

sistema de informação; 

ii) A2: Apresentar um nível de desempenho bom para o critério agendamento de cirurgias 

eletivas e um nível de desempenho neutro para os critérios padronização de processos e 

melhoria no sistema de informação; e 

iii) A3: Apresentar um nível de desempenho bom para o critério melhoria no sistema de 

informação e um nível de desempenho neutro para os critérios padronização de processos 

agendamento de cirurgias eletivas.  

Com base nisso, na sequência, ordenou-se as alternativas de acordo com a preferência 

do decisor, por meio da Matriz de Robert, representada na parte central da Figura 15, onde se 

faz a comparação par a par das alternativas. Analisando a matriz percebe-se que o decisor tem 

preferência pela alternativa A3, seguida da alternativa A1, e por último a alternativa A2.   

Feito isso, inicia-se a terceira etapa, ilustrada na parte inferior da Figura 15, que consiste 

na construção da matriz semântica de julgamento no software M-Macbeth, indicando a 

diferença de atratividade entre as alternativas. Ao lado dos julgamentos pode ser visualizado as 

respectivas escalas geradas para cada alternativa, concluindo que, para o PVE “Comunicação”, 

o critério padronização de processos, agendamento de cirurgias eletivas e melhoria no sistema 

de informação apresentam uma taxa de compensação de 27%, 9% e 64%, respectivamente. O 

mesmo processo foi realizado para todos os pontos de vista, desde os inferiores até o rótulo do 

problema, podendo o decisor identificar quais critérios tem maior ou menor impacto em seu 

processo de gestão. As taxas de compensação de todo o modelo de avaliação podem ser 

visualizadas no Apêndice VIII.  

Na busca de demostrar a utilização das taxas de compensação, apresenta-se na Figura 

16, as taxas de cada critério do PVE “Comunicação”. Esta representação de todo o modelo pode 

ser visualizada no Apêndice XI.  
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Figura 16 – Taxas de compensação para parte do modelo de avaliação 

 
Elaborado pela autora (2018). 
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Analisando a Figura 16, a área de concentração Gestão apresenta uma taxa de 

compensação de 75% e a área de concentração Recursos humanos, 25%. Diante disso, quanto 

às taxas de compensação dos pontos de vistas fundamentais que respondem a gestão, percebe-

se que o PVF “Serviço” apresenta 26%, “Riscos” 5%, “Processos internos” 53% e “Econômica” 

16%. Já as taxas de compensação dos PVF que respondem a Recursos humanos, tanto o PVF 

Motivação, quanto o PVF Produtividade, apresentam 50%.  

 

4.2.1.4 Avaliação global 

 

Realizada a etapa de construção das escalas cardinais e a identificação das taxas de 

compensação, é possível realizar a avaliação global do modelo, resultando no status quo, ou 

seja, no desempenho atual do contexto avaliado. Para essa avaliação, os níveis de referência 

bom e neutro também equivalem a 100 e 0 pontos, respectivamente, sendo o desempenho acima 

do nível bom classificado como excelente, entre bom e neutro, como competitivo, e abaixo do 

nível neutro, comprometedor. 

Para se obter a avaliação global é realizado um cálculo matemático, o qual tem uma 

representação genérica, conforme equação 1.  

                                     𝑉𝑃𝑉𝐹𝑘
(𝑎) = ∑ 𝑊𝑖,𝑘

𝑛𝑘
𝑖=1 . 𝑉𝑖,𝑘(𝑎)                                                 (1) 

Em que:  

𝑉𝑃𝑉𝐹𝑘
(𝑎): valor global da ação do 𝑃𝑉𝐹𝑘, para k = 1, ... m;  

𝑉𝑖,𝑘 (𝑎): valor parcial da ação a no critério i, i = 1,...n, do 𝑃𝑉𝐹𝑘, para k = 1,... m;  

(𝑎): nível de impacto da ação a;  

𝑊𝑖,𝑘: taxas de compensação do critério i, i = 1,... n, do 𝑃𝑉𝐹𝑘, para k = 1,... m;  

𝑛𝑘: número de critérios do 𝑃𝑉𝐹𝑘, para k = 1,... m;  

m: número de PVFs do modelo. 

Com o objetivo de ilustrar o processo de avaliação global, na Figura 17 é demonstrado 

o cálculo matemático para avaliação do ponto de vista “Agendamento de cirurgias eletivas”. 
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Figura 17 – Cálculo matemático para avaliação do ponto de vista “Agendamento de cirurgias eletivas” 

  
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Conforme mostra a Figura 17, os resultados da avaliação dos indicadores, que 

corresponde a escala ordinal, foram convertidos para a escala cardinal. Em seguida multiplicou-

se o valor da escala cardinal pela respectiva taxa de compensação do indicador, e por fim, os 

valores da multiplicação são somados para se obter o desempenho do ponto de vista 

“agendamento de cirurgias eletivas”, o qual apresentou o valor de 51,84%. O mesmo processo 
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foi realizado para todos os pontos de vista do modelo, sendo realizada a integração de todos os 

critérios, da base do modelo até o rótulo do problema, o que resultou no desempenho atual. A 

Figura 18 ilustra este resultado no nível dos pontos de vista fundamentais. 

Figura 18 – Perfil de impacto do desempenho atual no nível dos pontos de vista fundamentais 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 De acordo com a Figura 18, percebe-se que o PVF “Riscos” apresenta 108 pontos, o que 

corresponde um desempenho em nível de excelência, enquanto os PVF “Serviço”, “Processos 

internos”, “Econômica”, “Motivação” e “Produtividade” apresentam 71, 64, 47, 37 e 56 pontos, 

respectivamente, o que significa que os mesmos se encontram em um desempenho de nível 

competitivo. As duas áreas de concentração, “Gestão” e “Recursos humanos”, apresentam um 

desempenho em nível competitivo, e ambos estão distantes do nível de excelência, visto que o 

primeiro contém 65 pontos e o segundo 46 pontos. Ainda analisando a Figura 18, é possível 

verificar que a avaliação global de desempenho da gestão administrativa de um hospital 

localizado na região Sudoeste do estado do Paraná apresenta um desempenho a nível 

competitivo, com 61 pontos.  

A construção do modelo de avaliação de desempenho utilizando a metodologia MCDA-

C permite que o decisor identifique o nível, de excelência, competitivo ou comprometedor, em 

que se encontra todos os aspectos levantados por ele como importante para a gestão. Desta 

forma, é possível que o decisor se dedique mais nos aspectos que não se encontram em um nível 

satisfatório, realizando ações de melhoria focada nestes. 
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Com a realização da avaliação global, este trabalho preenche 2 lacunas identificadas na 

análise sistêmica do portfólio bibliográfico. Uma primeira lacuna diz respeito à 52% dos 

trabalhos do PB não realizarem a integração dos indicadores, identificada pela lente 5, a qual é 

suprida no trabalho, pois no mesmo é realizada esta integração como pode ser constatada na 

transformação das escalas ordinais em escalas cardinais, que possibilitou a avaliação global do 

desempenho da gestão administrativa do hospital. 

A segunda lacuna está relacionada à lente 6, em que apenas 12% dos trabalhos do PB 

realizam o diagnóstico da situação atual de desempenho, identificando pontos fortes e fracos da 

gestão. Desta forma, percebe-se o preenchimento desta lacuna no trabalho, no qual é possível 

verificar o desempenho de cada indicador construído, permitindo a verificação de quais 

indicadores apresentam resultados com desempenho de excelência, competitivo, ou 

comprometedor, assim como o resultado da avaliação global de desempenho da gestão 

administrativa do hospital, que foi de 66 pontos.  

  

4.2.1.5 Análise de sensibilidade 

 

A análise de sensibilidade consiste na realização de simulações, por meio da construção 

de cenários, no qual os pesos dos critérios dos modelos são alterados, e verifica-se o que 

acontece no resultado final (LACERDA, 2012). Desta forma, recomenda-se que o modelo se 

mantenha estável com pequenas alterações nas taxas de compensação dos critérios, isto é, 

acrescendo-se ou decrescendo-se 10%, e recalculando as demais taxas de compensação, para 

que se mantenha as proporções entre elas. Para isso, utiliza-se o cálculo descrito por Ensslin, 

Montibeller e Noronha (2001), apresentado na Equação (2). 

                                                          𝐴𝑛′ =
 𝑛.(1− 

𝑖′
)

1− 𝑖
                                                               (2) 

Em que: 

A𝑖 = taxa de compensação original do critério i;  

A𝑖′ = taxa de compensação modificada do critério i;  

A𝑛 = taxa de compensação original do critério n;  

A𝑛′ = taxa de compensação recalculada do critério 

Para analisar a sensibilidade do modelo construído nesta pesquisa, optou-se por acrescer 

e decrescer 10% no item que apresenta o maior valor da taxa de compensação para cada 

conjunto analisado. Na busca de exemplificar este procedimento, é demonstrado como ocorreu 
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no PVE “Agendamento de cirurgias eletivas”. Acrescendo-se 10% na taxa de compensação do 

critério “Falta dos materiais necessários para cirurgias” (A2), o valor original de 35%, passou 

para 38,5%. Desta forma faz-se necessário o ajuste dos outros 4 critérios que compõem o 

conjunto do PVE “Agendamento de cirurgias eletivas” sendo estes: Erro de agendamento de 

cirurgias (A1); Falta de autorização dos convênios (A3); Falta de exames pré-operatórios (A4) 

e Ausência do paciente no dia da cirurgia (A5), os quais apresentam taxa de compensação de 

29%, 13%, 19% e 4%, respectivamente.  

Sendo assim, aplicando a Equação 2, foi calculada os novos pesos, ou seja, as novas 

taxas de compensação dos critérios A1, A3, A4 e A5, como demonstrado no Quadro 11. 

Quadro 11 – Procedimento para o cálculo das novas taxas de compensação 

Critérios Procedimento de cálculo Novas taxas de compensação 

Erro de agendamento de cirurgias 𝐴1 =
0,29 ∗ (1 − 0,39)

(1 − 0,35)
= 0,274 27,4% 

Falta dos materiais necessários para 

cirurgias 
𝐴2 = 0,35 + (0,35 ∗ 0,10) = 0,385 38,5 

Falta de autorização dos convênios 𝐴3 =
0,13 ∗ (1 − 0,39)

(1 − 0,35)
= 0,123 12,3% 

Falta de exames pré-operatórios 𝐴4 =
0,19 ∗ (1 − 0,39)

(1 − 0,35)
= 0,180 18,0% 

Ausência do paciente no dia da 

cirurgia 
𝐴5 =

0,04 ∗ (1 − 0,39)

(1 − 0,35)
= 0,038 3,8% 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Feito isso, foi possível realizar as simulações para verificação do impacto destas 

alterações no PVE “Agendamento de cirurgias eletivas”. No Quadro 12 apresenta-se a análise 

de sensibilidade dos critérios que respondem a esse PVE.  

Quadro 12 – Análise de sensibilidade do PVE "Agendamento de cirurgias eletivas" 

PVE Agendamento de 

cirurgias eletivas 
Taxas Originais 

Taxa A2  

Acrescida +10% 

Taxa A2  

Decrescida -10% 

Critérios 
Avalia- 

ção 

Pontuação 

PVE 

Taxa 

Comp. 

Taxa 

Comp. 

Pontuação 

PVE 

Taxa 

Comp. 

Pontuação 

PVE 

Erro de agendamento 

de cirurgias 
-50 -14,5 29,0% 27,44% -13,5 30,6% -15,5 

Falta dos materiais 

necessários para 

cirurgias 

84 29,4 35,0% 38,5% 32,76 31,5% 26,88 

Falta de autorização 

dos convênios 
130 16,9 13,0% 12,3% 15,6 13,17% 18,2 

Falta de exames pré-

operatórios 
76 14,44 19,0% 18,0% 13,68 20,0% 15,2 

Ausência do paciente 

no dia da cirurgia 
140 5,6 4,0% 3,8% 5,6 4,2% 5,6 

Contrib. 

Avaliação Global 
4,67 4,87 4,53 

Variação +0,2 -0,14 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Conforme mostra o Quadro 12, o resultado original do PVE “Agendamento de cirurgias 

eletivas” foi de 4,67. Com o acréscimo de 10% na taxa de compensação do critério A2, o 

resultado deste PVE passou a ser de 4,87, e com o decréscimo de 10%, o resultado passou a ser 

4,53, mostrando que ocorreu uma variação de +0,2 e -0,14 em sua contribuição para a avaliação 

global do modelo. Desta forma, evidencia-se que com as alternações nas taxas de compensação 

do PVE “Agendamento de cirurgias eletivas”, o modelo permanece estável.  

O mesmo procedimento de cálculo das novas taxas de compensação foi realizado para todo o 

modelo construído, bem como as simulações para verificação das alternações nos resultados. 

Os resultados das simulações de todo o modelo encontram-se no Apêndice X. 

Ao final da análise de sensibilidade, constatou-se que quando alterada as taxas de 

compensação, ocorreram pequenas mudanças nos resultados, as quais são insuficientes para 

promover mudanças na ordem das alternativas ou gerar uma alteração significativa na avaliação 

global, podendo afirmar que o modelo construído é robusto.  

 

4.2.2 Discussão crítica da fase de avaliação 

   

Com a realização da fase de avaliação da metodologia MCDA-A, na qual se faz a 

avaliação global, este trabalho preenche 2 lacunas identificadas na literatura. Uma primeira 

lacuna diz respeito à 52% dos trabalhos do PB não realizarem a integração dos indicadores, 

identificada pela lente 5, a qual é suprida no trabalho, pois no mesmo é realizada esta integração 

como pode ser constatada na transformação das escalas ordinais em escalas cardinais, que 

possibilitou a avaliação global do desempenho da gestão administrativa do hospital. 

A segunda lacuna está relacionada à lente 6, em que apenas 12% dos trabalhos do PB 

realizam o diagnóstico da situação atual de desempenho, identificando pontos fortes e fracos da 

gestão. Desta forma, percebe-se o preenchimento desta lacuna no trabalho, no qual é possível 

verificar o desempenho de cada indicador construído, permitindo a identificação de quais 

indicadores apresentam resultados com desempenho de excelência, competitivo, ou 

comprometedor, assim como o resultado da avaliação global de desempenho da gestão 

administrativa do hospital, que foi de 66 pontos.  

Conforme visto na literatura, assim como nesta pesquisa, existem diversos aspectos 

importantes para o bom desempenho da gestão hospitalar, como qualidade nos serviços 

prestados, produtividade, comunicação, motivação dos funcionários, entre outros (CHOW-

CHUA; GOH, 2002; FUGAÇA; CUBAS; CARVALHO, 2015). Porém cada aspecto tem seu 

respectivo peso dentro de uma avaliação global, pois cada decisor avalia a importância dos 
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critérios conforme seu contexto decisório, e até mesmo por particularidades de cada 

organização, isto é, questões de missão, visão e valores. Neste sentido, a fase de avaliação 

permitiu que os pesos para cada critério fossem determinados, sendo que nesta pesquisa, o 

critério mais importante considerado pelo decisor foi a produtividade, enquanto que no trabalho 

de Chen et al. (2005), foi a segurança do paciente e no de Fugaça, Cubas e Carvalho  (2015) 

processos internos.  

A literatura de gestão hospitalar mostra que devido ao interesse na prestação de serviços 

de qualidade e da satisfação dos pacientes (MAINZ, 2003), é necessário um planejamento das 

atividades, possibilitando desta forma a identificação de melhorias e rastreamento das métricas, 

além de tomadas de decisões efetivas, os quais possibilita uma alavancagem no desempenho 

hospitalar (TYAGI; SINGH, 2017). Isto é, o processo de gestão necessita ser avaliado para 

medir o desempenho da organização (MAINZ, 2003; SOUZA et al., 2009), e esta necessidade 

é suprida com a fase de avaliação.  

Nesta pesquisa, conforme mostra na apresentação dos resultados da fase de avaliação, 

foi possível que o decisor avaliasse o quanto cada aspecto identificado por ele como importante, 

impactou no desempenho global das atividades. Também foi possível evidenciar os locais 

específicos de onde atuar e tomar ações de melhorias a serem implementadas, que para o caso 

estudado nesta pesquisa foi capacitações de humanização, início das primeiras cirurgias do dia, 

descarte de lixos e resíduos, entre outros critérios que não se encontram em nível de 

desempenho satisfatório. Desta forma, as ações de melhoria devem ser focadas nestes critérios 

(WAJONG, 2015).  

Neste mesmo sentido de identificar a necessidade de melhorias, ao avaliar o 

desempenho dos processos logísticos do hospital, Serrou e Abouabdellah (2016), apontaram 

que para o caso estudado, em primeiro lugar o hospital deve melhorar a segurança dos pacientes 

e em segundo lugar, otimizar sua cadeia de suprimentos realizando um melhor controle de seus 

custos. Já Chow-Chua e Goh (2002), identificou a importância de gestão de pessoal como um 

fator crítico de sucesso na busca de qualidade do estudo realizado. Desta forma, é possível 

confirmar que o desempenho das organizações, assim como seus critérios de avaliação depende 

das particularidades das mesmas.  
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4.3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA FASE DE 

RECOMENDAÇÕES 

 

4.3.1 Apresentação dos resultados da fase de recomendações 

 

Na fase de recomendações, o facilitador por meio de um processo de interação com o 

decisor, buscou auxiliar este a identificar maneiras que podem melhorar o desempenho de sua 

organização. Ao verificar o desempenho global da gestão administrativa do hospital, este se 

encontra com 61 pontos, o que representa um desempenho competitivo.  Para se chegar a este 

desempenho, percebe-se que nos níveis mais abaixo, existem 35 descritores com desempenho 

de excelência, 67 descritores com performance competitivo e 19 descritores com desempenho 

comprometedor. Desta forma, com o objetivo de melhorar o desempenho dos descritores que 

apresentaram desempenho comprometedor e passar para o desempenho de mercado, bem como 

melhorar o desempenho global e ficar mais próximo de um nível de excelência, foi 

desenvolvido um plano de ação para obtenção de melhorias para cada um dos descritores que 

apresentavam desempenho comprometedor.  

O plano de ação foi desenvolvido com base na ferramenta da qualidade 5W2H, 

verificando-se desta forma: i) What: o que precisa ser feito; ii) Why: por que será feito; iii) Who: 

quem serão os responsáveis por fazer; iv) When: quando será feito; v) Where: onde será feito; 

vi) How: como será feito; vii) How much: quando custará para fazer. No Quadro 13 apresenta-

se o plano de ação desenvolvido para o PVE “Início das primeiras cirurgias do dia”.  

Quadro 13 – Plano de ação desenvolvido para o PVE “Início das primeiras cirurgias do dia” 

Plano de ação para o descritor 16 - Início das primeiras cirurgias do dia 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o 

indicador “% 

de primeiras 

cirurgias 

eletivas do dia 

iniciada no 

horário 

previsto, no 

último 

trimestre” 

Para 

aumentar o 

desempenho 

atual do 

indicador de  

30% para 

70%, o que 

corresponde 

na escala 

cardinal, 

passar de -60 

para 80 

Médicos e 

Recepcionistas 

Janeiro 

de 2019 

No 

atendimento 

aos 

pacientes 

-Agendar as primeiras 

cirurgias eletivas do 

dia de acordo com o 

horário de início de 

trabalho da equipe 

cirúrgica 

 

Não há 

custo 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

De acordo com o Quadro 13, um dos problemas enfrentados atualmente na organização 

em estudo, consiste no agendamento de primeiras cirurgias eletivas do dia para início em 

horário inferior ao horário de início trabalho da equipe cirúrgica, mais especificamente o 
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anestesista, o que acaba comprometendo o programado para início das próximas cirurgias do 

dia. Desta forma, como mostra no Quadro 13, recomendou-se que as primeiras cirurgias eletivas 

do dia sejam agendadas de acordo com o horário de trabalho da equipe cirúrgica.  

Este mesmo procedimento foi realizado para os demais indicadores que se encontraram 

com desempenho comprometedor, estando os planos de ação desenvolvidos para estes, 

presentes no Apêndice IX. Visto as propostas de melhorias para os 18 indicadores, segundo a 

percepção do decisor, se estas forem implementadas e apresentarem sucesso, os resultados dos 

indicadores apresentarão uma alavancagem como mostra o Quadro 14. 

Quadro 14 – Desempenho dos indicadores com a implementação das ações de aperfeiçoamento 

Indicador 

Status quo 
Projeção de 

aperfeiçoamento 

Escala 

ordinal 

Escala 

cardinal 

Escala 

ordinal 

Escala 

cardinal 

5- % de funcionários da equipe técnica (médicos, técnicos de 

enfermagem e enfermeiros) e copeiras que utilizaram 

regularmente crachás para sua identificação, no último 

trimestre 

60% -50 90% 62 

6- % de funcionários da equipe técnica (técnicos de 

enfermagem e enfermeiros) que participaram de algum tipo de 

capacitação de humanização, no último semestre 

50% -57 80% 57 

10- % de pacientes já internados que solicitaram atendimento 

e foram atendidos no prazo de 15 minutos, após solicitação, 

no último mês 

60% -55 85% 78 

16- % de primeiras cirurgias eletivas do dia iniciada no horário 

previsto, no último trimestre 
30% -60 70% 80 

45- % em que os descarte de lixos e resíduos atenderam ao 

exigido pela RESOLUÇÃO RDC Nº 306 da Anvisa, no último 

semestre 

60% -66 90% 67 

50- % dos procedimentos técnicos que já apresentaram 

manuais padrão da execução das atividades, no último 

trimestre 

70% -28 95% 100 

55- % de cirurgias eletivas que foram atrasadas devido a erros 

de agendamentos (indisponibilidade da equipe cirúrgica e do 

médico no horário), no último trimestre 

40% -50 15% 75 

61- % de pacientes que teve o pedido de internação preenchido 

no prazo de 1 dia, no último trimestre 
80% -80 90% 60 

75- % de rentabilidade dos serviços prestados pelo SUS, no 

último trimestre 
11% -40,5 20% 0 

82 - % de compras realizadas em que o fornecedor ofereceu 

10% ou + de desconto, por ser efetuado o pagamento à vista, 

no último trimestre 

15% -66 25% 67 

83- Nº médio de marmitas prontas aos médicos e funcionários 

que foram jogadas fora, no último trimestre 
400 -133 90 100 

84- % de restos de alimentos que voltaram no prato dos 

pacientes, no último mês 
28% -50 10% 50 

86- % em valor de medicamentos e materiais que foram 

desperdiçados em cirurgias e em atendimentos aos pacientes 

internados, no último mês 

15% -57 7,5% 57 

94- % feedback de desempenho que foram passados aos 

funcionários nos últimos 12 meses 
55% -66 90% 150 

  

(Continua...) 
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Quadro 14 – Desempenho dos indicadores com a implementação das ações de aperfeiçoamento  

     

97- % de funcionários receberam premiações por bateram o 

ponto no prazo de 5 min de atraso, no último trimestre 
10% -50 60% 63 

98- % de confraternizações de aniversário realizadas aos 

funcionários dos setores técnicos, nos últimos 12 meses 
20% -36 70% 72,5 

109- % de funcionários dos setores técnicos que deixaram o 

hospital por não se adaptarem a função, nos últimos 12 meses 
50% -57 30% 71 

115- % de novos funcionários dos setores técnicos que 

passaram por treinamentos pela chefia imediata e com a 

equipe de trabalho, no último trimestre 

50% -42 90% 100 

117- % de novos funcionários do setor técnico que passaram 

da experiência e foram efetivados, nos últimos 6 meses 
80% -28 90% 57 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Na Figura 19 mostra a alavancagem nos resultados da avaliação global do modelo de 

avaliação de desempenho, se implantadas as sugestões de melhorias.  

Figura 19 – Avaliação global de desempenho da gestão administrativa do hospital com a implantação das 

recomendações de melhoria 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Percebe-se na Figura 19, a melhoria no desempenho, a qual está representada pela linha 

pontilhada na cor lilás. Todos os PVF apresentariam uma melhoria nos resultados, sendo o mais 

significativo o PVF “Motivação”, que passaria de um desempenho de 37 para 104 pontos, uma 

melhoria de 67 pontos, seguido dos PVFs “Serviços”, “Econômica”, “Produtividade”, 

“Processos internos” e “Riscos”, que apresentariam melhorias de 29, 19, 9, 6, e 4 pontos, 

respectivamente.  

Ainda analisando a Figura 19, esta melhoria reflete nas duas grandes áreas de 

preocupação, visto que Gestão passaria de um desempenho de 65 para 80 pontos e Recursos 
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humanos de 46 para 84 pontos. De forma geral, a avaliação global do desempenho da gestão 

administrativa do hospital passará de 61 para 81 pontos, o que torna a organização mais 

competitiva, já que assim estaria mais próxima de um desempenho de excelência.  

 

4.3.2 Discussão crítica da fase de recomendações  

  

A fase de recomendações desenvolvida na metodologia MCDA-C, permite mais uma 

provar o preenchimento de uma lacuna identificada na literatura, em que apenas 8% dos artigos 

do PB apresentam recomendações de aperfeiçoamento. Para estes casos, os autores sugeriram 

que os gestores aumentassem os investimentos em determinados aspectos, como cuidados de 

enfermagem e nutricional (YLDIZ; ERDOGMUS, 2004) e recursos humanos (CHEN et al., 

2005). Porém, os autores apenas citam as recomendações, diferente da presente pesquisa. Esta 

pesquisa supre a lacuna desta lente, indicando as recomendações de aperfeiçoamentos, assim 

como planos de ações que possibilitam melhorias no desempenho da organização, e o impacto 

que essas ações causariam no desempenho, se implementadas com sucesso.  

A literatura mostra que um dos aspectos que impactam na qualidade dos serviços 

prestados nos hospitais são os orçamentos, devido aos os custos dos serviços de saúde que têm 

aumentado. Desta forma, tomar decisões do que investir é uma dificuldade na gestão de 

hospitais. Porém, com o desenvolvimento da fase de recomendações, o modelo permite que o 

decisor faça uma análise custo/benefício das ações que podem ser implementadas para a 

melhoria do desempenho, contribuindo desta forma com uma das dificuldades na gestão 

hospitalar apontadas na literatura. Na análise o decisor pode priorizar a realização das ações 

com base em suas preferências, objetivos a serem alcançados e recursos disponíveis, e obter 

melhores resultados em seu desempenho organizacional, associando os custos e objetivos 

estratégicos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 O objetivo geral desta pesquisa foi construir um modelo de avaliação de desempenho 

de apoio à gestão administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do Estado do 

Paraná, considerando as particularidades do contexto.  

Primeiramente foi adotada a metodologia Proknow-C para a construção de um 

panorama de pesquisas do que vem sendo publicado quanto ao tema do trabalho, por meio da 

seleção de um portfólio bibliográfico de artigos científicos relacionados ao tema avaliação de 

desempenho de hospitais, e posterior análise sistêmica do mesmo. Este processo possibilitou a 

seleção de 25 artigos para o portfólio bibliográfico. 

Na análise sistêmica destes 25 artigos, foram avaliadas as metodologias utilizadas pelos 

autores para a construção do modelo de avaliação de desempenho, os indicadores construídos 

para o modelo, bem como a avaliação de 6 lentes derivadas da afiliação teórica adotada neste 

estudo, que possibilitou a identificação de algumas lacunas na literatura quanto ao tema 

investigado. 

Com isso, pode-se perceber que há uma grande diversidade nas metodologias utilizadas 

para a construção de um modelo de avaliação de desempenho em hospitais, e que a escolha da 

metodologia que mais se adeque, dependerá dos objetivos que existem por trás da construção 

do modelo de avaliação. Como pôde-se verificar, neste processo de construção é possível adotar 

uma única metodologia, a integração de duas ou mais, assim como a utilização de metodologias 

adaptadas. Porém, contatou-se que a maioria dos autores não utilizaram uma metodologia 

multicritério construtivista para a construção do modelo de avaliação de desempenho.  

Quanto aos indicadores, foram identificados 263 indicadores nos artigos do portfólio, 

dos quais apenas 21 apareceram em mais de um trabalho. Isso mostra que não existe um modelo 

consolidado para o tema avaliação de desempenho em hospitais, deixando evidente que por ser 

um ambiente com grande diversidade, a utilização de indicadores padrão poderá deixar de 

traduzir o real resultado para um ambiente específico, já que todos os artigos analisados estão 

alinhados com o tema, e buscam de alguma forma definir os indicadores e avaliar o desempenho 

da organização. 

Na análise das lentes constatou que: (i) 60% dos artigos do portfólio não levam em 

consideração as particularidades do ambiente para a construção do modelo de avaliação, sendo 

utilizados indicadores que foram identificados na literatura e que passaram pela validação de 

especialistas da área; (ii) Em grande parte dos artigos (52%), os autores não levam o decisor na 

construção integral do modelo, e em alguns casos (28%), os autores nem os identificam no 
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trabalho; (iii) Em 68% dos trabalhos os autores avaliam os modelos de avaliação de 

desempenho como genéricos, ou seja, que podem ser adotados para avaliar outros contextos 

diferentes; (iv) Em apenas 5 artigos os autores reconhecem os limites de conhecimento do 

decisor; (v) Em 52% dos trabalhos os modelos são construídos parcialmente alicerçados aos 

valores do decisor, e em 28% os modelos construídos não levam em consideração os valores 

do decisor; (vi) 13 trabalhos não realizam a integração dos indicadores construídos no modelo; 

(vii) Apenas 3 artigos realizam o diagnóstico e permite a identificação dos pontos fortes e fracos 

da situação atual do contexto de avaliação, dos quais apenas 2 levantam ações de 

aperfeiçoamento. 

Com a análise das seis lentes e a afiliação teórica de Ensslin et al. (2010) utilizada nesta 

pesquisa, é possível identificar lacunas na literatura sobre avaliação de desempenho em 

hospitais, tornando-se desta forma, oportunidades para futuras pesquisas, que se realizadas tem 

a possibilidade de resultados relevantes para a comunidade científica e para a gestão 

administrativa de hospitais. 

Foi identificada então a necessidade da construção de um modelo de avaliação de 

desempenho em hospitais na visão construtivista, considerando as particularidades da 

organização, as percepções e valores do decisor, o que irá contribuir para a construção de 

conhecimento do mesmo quanto ao seu contexto de gestão. Além disso, este modelo também 

deve apresentar indicadores que atenda à teoria da mensuração e que realize a integração, 

gerando uma avaliação global do desempenho, e ações de aperfeiçoamento, de forma a apoiar 

a tomada de decisão.  

Visando suprir essa necessidade, neste trabalho adotou-se a metodologia MCDA-C para 

a construção do modelo de avaliação de desempenho para a gestão administrativa de um 

hospital localizado na região Sudoeste do Estado do Paraná, já que a mesma possibilita, por 

meio de um processo estruturado, identificar os objetivos e aspectos considerados importantes 

para o gestor da organização em seu contexto decisório, e a construção de conhecimento no 

mesmo. 

Para a construção do modelo foram realizadas entrevistas com o Diretor 

Superintendente no hospital, no qual a autora teve o papel de facilitadora da pesquisa. Como 

facilitadora, notou-se a construção de conhecimento no decisor, pois a cada etapa da 

metodologia que se avançava, o decisor realizada mais questionamentos e demonstrava mais 

entendimento dos aspectos que realmente influenciavam no andamento das atividades dos 

setores os quais coordenava.  
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Essa construção de conhecimento fica bem evidente se comparado o início da 

construção do modelo e o resultado final. Inicialmente o decisor pouco conseguiu identificar 

quais eram os pontos fortes e fracos da organização e quais suas preocupações com a 

administração, já que tens a função de Diretor Superintendente, que corresponde um dos cargos 

que mais exigem conhecimentos para tomadas de decisão eficientes. Já na construção dos 

mapas cognitivos ocorreram a construção de 51 novos conceitos orientados ação, os quais foram 

considerados pelo decisor, como necessários para o modelo. E na sequência, foram construídos 

121 indicadores para a mensuração do desempenho da gestão administrativa do hospital, que 

envolvem um leque diversificado de aspectos que o decisor mostrou ser importantes avaliar.  

Além disso, foi realizada a integração dos indicadores, possibilitando a avaliação global 

do desempenho da gestão administrativa do hospital. A avaliação identificou um desempenho 

de 61 pontos, que corresponde a um nível competitivo, sendo que na mesma também foi 

identificado pontos fortes, como os indicadores com nível de desempenho de excelência e 

competitivo, assim como pontos fracos, como os indicadores com nível de desempenho 

comprometedor. Para os pontos fracos, o decisor junto a facilitadora, identificou ações de 

aperfeiçoamento, que se implementadas com sucesso, possibilitariam a alavancagem de um 

desempenho para 80 pontos.  

A metodologia MCDA-C se mostrou apropriada para o estudo, pois permitiu a expansão 

de conhecimento do Diretor Superintendente do hospital, melhorando o seu entendimento 

quanto ao impacto de cada decisão tomada no desempenho global da organização. 

 Para finalizar o trabalho, foi realizado o cotejamento entre os indicadores identificados 

na literatura e os construídos no modelo de avaliação de desempenho para a gestão 

administrativa do hospital em estudo. Dos 121 indicadores construídos no modelo desta 

pesquisa, 50 apresentaram alguma similaridade com 18 identificados na literatura, sendo que 

na literatura foram identificados um total de 263 indicadores. Sendo assim, com base no número 

de indicadores que apresentaram similaridade, é possível afirmar que o modelo construído é 

singular para avaliar o desempenho da gestão administrativa do hospital localizado na região 

Sudoeste do estado do Paraná. 

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho foi alcançado, já que previa a construção de 

um modelo de avaliação de desempenho de apoio à gestão administrativa de um hospital 

localizado na região Sudoeste do Estado do Paraná, considerando as particularidades do 

contexto.  
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Além disso, é possível concluir que o desenvolvimento do modelo permitiu o 

preenchimento das lacunas encontradas na literatura, com base na análise sistêmica, pois o 

modelo:  

(i) foi construído e aplicado no contexto da administração do hospital;  

(ii) levou em consideração os valores do decisor em todas as fases de construção, seja 

ela estruturação, avaliação e/ou recomendações;  

(iii) deixou evidente que o modelo é válido somente para o contexto da administração 

do hospital em estudo, já que foram levadas em consideração suas particularidades, 

estratégias e valores;  

(iv) demonstrou os limites de conhecimento do decisor, pois acreditou-se e provou-se 

que por mais que o Diretor Superintendente trabalhe todos os dias em suas atividades, 

o mesmo não tem tempo para pensar no que é realmente importante avaliar. Essas pausas 

para levantar os critérios necessários de se verificar administração foram possíveis com 

a metodologia MCDA-C, principalmente na etapa de estruturação, onde o Diretor teve 

diversas interações com a facilitadora para identificar os aspectos importantes, 

questionando-se o porquê e para que os mesmos seriam importantes;  

(v) permitiu a mensuração de todos os indicadores, uma vez que foram criadas escalas 

ordinais para os mesmos; 

(vi) realizou a integração dos indicadores, que possibilitou a avaliação global de 

desempenho, pois as escalas ordinais foram transformadas em escalas cardinais; 

(vii) foi possível identificar o impacto das ações sobre a avaliação global, ou seja, quais 

são os pontos fortes e fracos; e 

(viii) foi proposta ações de aperfeiçoamento para os pontos fracos.  

Com a pesquisa, pode-se confirmar a complexidade do ambiente hospitalar visto na 

literatura por envolver múltiplos atores no processo de gestão.  No presente caso, foram 

envolvidos 11 departamentos distintos, com profissionais de diferentes formações, com funções 

diferenciadas e que precisam estar bem interligadas para se alcançar excelentes resultados de 

desempenho organizacional.  

A literatura também aponta a dificuldade de se desenvolver um modelo de avaliação de 

desempenho para a gestão de hospitais, devido a sua complexidade, conflitos de interesses das 

diversas partes interessadas e a falta de conhecimento do que se presente realmente avaliar. 

Com o desenvolvimento do modelo de avaliação para a gestão administrativa de um hospital 

desta pesquisa, levando em consideração a estruturação de problema, o modelo permitiu de 
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alguma maneira a solução deste problema, visto que ocorreu a discussão dos pontos de vistas 

das diversas partes envolvidas no processo de gestão do hospital, que colaborou para a 

identificação do que é importante para o contexto, chegando a um consenso com um grande 

número de critérios importantes de se avaliarem na administração do hospital, como pode ser 

visto nos 121 indicadores construídos.   

De modo geral, os principais cotejamentos da pesquisa com a literatura foram:  

(i) a utilização da estruturação de problemas no processo de construção do modelo, que 

proporcionou um modelo mais adequado para o contexto estudado ao envolver as 

preocupações e percepções das partes interessadas (ROBINSON et al., 2013; 

PANAYOTOPOULOS; ASSIMAKOPOULOS, 2016);  

(ii) A consideração das particularidades do contexto e consequentemente a 

singularidade do modelo desenvolvido nesta pesquisa, faz com que a aplicação fiel do 

mesmo é inviável para outros contextos, confirmando o propósito da metodologia 

MCDA-C (BORTOLUZZI, 2013; DAGOSTIN, 2016; DEFACI, 2017; PIOVESANI, 

2017; TORRICO, 2018; LINDNER, 2018);  

(iii) Os mapas cognitivos da fase de estruturação permitiram a geração de conhecimento 

mais aprofundados no decisor a respeito de seu contexto decisório (PÊSSOA et al., 

2015), e aumento da acreditação e aceitação do modelo pelo mesmo (LEHANEY; 

PAUL, 1996; ROBINSON, 2002); 

(iv) A importância do facilitador no processo de construção do modelo que represente 

adequadamente a estratégia da organização (PHILLIPS; BANA E COSTA, 2007).  

(v) A identificação do potencial da estruturação de problemas em ambientes complexos, 

como hospitais, que precisam se reorganizarem com frequência 

(PANAYOTOPOULOS; ASSIMAKOPOULOS, 1987);  

(vi) A impossibilidade de utilizar indicadores padrões para a mensuração do 

desempenho de ambientes complexos, como a gestão de hospitais, pois cada 

organização tem suas estratégias e particularidades;  

(vii) O modelo apoiará o decisor na melhoria continua de seus serviços, já que visa 

mensurar determinados aspectos que são considerados importantes nesta busca, como 

mencionados na literatura (YLDZ; ERDOGMUS, 2004; AMARASINGHAM et al., 

2006; BILSEL; BÜYÜKÖZKAN; RUAN, 2006; LLOYD et al., 2016; SERROU; 

ABOUABDELLAH, 2016; CHEN et al., 2005; NWAGBARA; RASIAH; ASLAM, 

2016; FUGAÇA; CUBAS; CARVALHO, 2015; ULLAH; CHOW; GOH, 2007; 

NIEMIEC, 2016); e 
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(viii) Cada organização, de acordo com seu contexto decisório determina o que é mais 

importante dentro da avaliação global de desempenho, podendo ser a produtividade, no 

caso da presente pesquisa, segurança do paciente (CHEN et al., 2005), processos 

internos (FUGAÇA; CUBAS; CARVALHO, 2015), entre outros.  

Desta forma, com a construção do modelo de avaliação de desempenho para a gestão 

administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do estado do Paraná, conclui-se 

que a presente pesquisa apresenta implicações teóricas para o meio científico, por meio da 

metodologia MCDA-C, que tem o processo de estruturação em suas fases, e confirmou sua 

potencialidade em conseguir que o decisor identificasse e julgasse os critérios necessários e 

suficientes para avaliar o seu contexto.  

A pesquisa também apresenta implicações práticas ao dispor informações para 

orientação dos 11 departamentos da administração do hospital, de forma a aperfeiçoar seu 

desempenho interno e até mesmo identificar as escolhas estratégicas mais adequadas para 

melhorar o desempenho como um todo. Além disso, ter os critérios importantes de avaliação e 

seus respectivos pesos, contribui para o controle gerencial do hospital, com diminuição de 

desperdícios, melhoria na aplicação de recursos, e consequentemente melhorias para a 

eficiência, eficácia e efetividade de ações de saúde.  

Por meio da avaliação do desempenho apresentada, é possível que o gestor do hospital 

verifique estratégias de investimentos que mais se adequam aos objetivos da organização, assim 

como sua infraestrutura tecnológica, a satisfação dos pacientes, e o desenvolvimento de 

competências da equipe de colaboradores, diminuindo então a disparidade existente entre a 

alocação dos recursos e qualidade dos serviços ofertados. 

A presente pesquisa apresenta algumas limitações, como a aplicação do modelo 

desenvolvido na mesma em outros contextos que não seja a gestão administrativa do hospital 

em estudo, pois o modelo considerou os problemas e dificuldade daquele ambiente. Outra 

limitação está relacionada com implantação das ações de aperfeiçoamento, que não foi possível, 

pois no momento não era possível disponibilizar uma equipe do hospital para o 

acompanhamento da mesma. Por fim, a última limitação consiste no modelo abranger apenas 

os setores em que o Diretor Superintende coordena, o qual não tem um grande aprofundamento 

nos aspectos clínicos, apenas aspectos mais superficiais. 

Desta forma, para pesquisas futuras, sugere-se o desenvolvimento de um modelo de 

avaliação de desempenho específico para o contexto de enfermagem, ou seja, que tenha um 

decisor responsável pelas tomadas de decisão dos aspectos clínicos do hospital, tornando 

possível a comparação das preocupações e pontos de vistas do que é considerado importante 
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avaliar para um gestor clínico e um não clínico, como o desta pesquisa. Ou seja, o cotejamento 

dos indicadores construídos em cada um dos modelos. 

Sugere-se também a continuidade desta pesquisa, na busca de implantação das sugestões 

de melhorias propostas na mesma, para verificação e validação da alavancagem do desempenho 

atual da organização. 
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APÊNDICE I – Lista completa dos indicadores identificados no PB 

 

CATEGORIA INDICADOR MENSURAÇÃO 
COD. 

ARTIGO 

Aprendizado e 

Crescimento 

% de equipes multidisciplinares implantadas com 

acordo e deliberações do Ministério da Saúde  
Percentual [23] 

Aprendizado e 

Crescimento 

% de implantação da Política Interna de Gestão de 

Pessoas  
Percentual [23] 

Aprendizado e 

Crescimento 

% de pactos fechados com o setor e departamentos 

de ensino e assistência  
Porcentagem [23] 

Aprendizado e 

Crescimento 

% implantação da Política Nacional de 

Humanização  
Percentual  [23] 

Aprendizado e 

Crescimento 

% implantação do Plano Diretor de Tecnologia de 

Informação  
Percentual [23] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Atividades de pesquisa 

Número de atividades de pesquisas 

realizadas/ano 
[17] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Atrair médicos e enfermeiros  

Número de novos médicos e 

enfermeiros contratados/ano 
[7][14] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Atrair técnicos 

Número de novo técnicos 

contratados/ano 
[7] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Definir e negociar metas Número de metas estabelecidas/ano [14] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Desenvolver um novo serviço médico 

Quantidade de novos serviços médico 

a cada 5 anos 

[14] 

[10][21] 

Aprendizado e 

Crescimento 

Encaminhamento de pacientes para fora por falta 

de serviços 
Número/ano [3] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Encontrar novos gerentes de alto nível  

Número de novo gerentes contratados 

a cada 5 anos 
[14] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Média total de horas de treinamento 

Média total de horas de treinamento a 

cada 6 meses 

[10] 

[16][17] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Índice de Motivação Valor [10] 

Aprendizado e 

Crescimento 

Informações abrangentes, atuais e precisas 

relevantes para a instituição 
Valor [9] 

Aprendizado e 

Crescimento 

Melhoria contínua das qualificações dos 

funcionários  

Número de qualificações dos 

funcionários/ano 
[21] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Número de matérias positivas na mídia  Número/ano [23] 

Aprendizado e 

Crescimento 

Número de pacientes em áreas 

selecionadas/número de alunos nessas áreas 

Número de pacientes em áreas 

selecionadas/número de alunos nessas 

áreas 

[20] 

Aprendizado e 

Crescimento 

Número de pesquisas conjuntas com instituições 

de pesquisa construídas por meio do núcleo de 

apoio ao pesquisador, grupos de pesquisa e 

programas de pós-graduação  

Número de projetos de pesquisa 

realizados no hospital 
[23][20] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Satisfação contínua da formação profissional  

Chances dadas pelo hospital para ser 

treinada em novas técnicas 
[25] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Taxa de satisfação do Instituto Valor [20] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Taxa de satisfação do preceptor / mentor Valor [20] 

Aprendizado e 

Crescimento 
Taxa de satisfação no trabalho Valor [20] 

Capacidade dos 

funcionários 
Alcançar as metas de atividade hospitalar  Número de meta alcançadas/ano [14] 

Capacidade dos 

funcionários 

Alcançar metas de lucratividade ou de market 

share  
Número/ano [14] 

Capacidade dos 

funcionários 
Comparar os resultados com as expectativas  

Diferença entre as expectativas e os 

resultados alcançados/ano 
[14] 

Capacidade dos 

funcionários 

Conclusão da avaliação de desempenho dentro do 

prazo  

Número de avaliação de desempenho 

dentro do prazo a cada 5 anos 
[10] 
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CATEGORIA INDICADOR MENSURAÇÃO 
COD. 

ARTIGO 

Capacidade dos 

funcionários 

Horas de atendimento ao paciente em percentagem 

do total de horas de trabalho do pessoal 

Porcentagem de todas as horas de 

trabalho hospitalares para o pessoal 

disponível para realizar as atividades 

que contribuem diretamente para o 

atendimento de todos os pacientes 

[2] 

Capacidade dos 

funcionários 

Horas de atendimento de enfermagem como 

porcentagem do total de horas de enfermagem em 

pacientes internados 

Porcentagem de todas as horas de 

enfermagem de internação para 

funcionários que estão disponíveis 

para realizar as atividades que 

contribuem diretamente para o 

atendimento de pacientes internados 

[2] 

Capacidade dos 

funcionários 

Volume de serviços prestados no hospital dentro 

de um determinado ano 
Número/ano [7][22] 

Capacidade dos 

funcionários 

Número de indagações de informações de 

medicamentos que foram respondidas 
Número/ano [1] 

Capacidade dos 

funcionários 
Percentual de empregado com graus avançados Percentual  [10] 

Capacidade dos 

funcionários 

Proporção de pacientes avaliados por um médico 

dentro de 24 horas após o encaminhamento 

Proporção de pacientes avaliados por 

um médico dentro de 24 horas após o 

encaminhamento 

[5] 

Capacidade dos 

funcionários 
Rapidez dos procedimentos Tempo/procedimento [6] 

Capacidade dos 

funcionários 
Responder e-mails do cliente Número/ano [9] 

Capacidade dos 

funcionários 

Tempo de resposta total para a taxa de 

atendimento ambulatorial  

Tempo de resposta total para a taxa 

de atendimento ambulatorial 
[3] 

Capacidade dos 

funcionários 
% de Cirurgia de Colecistectomia por dia Porcentagem  [2] 

Capacidade dos 

funcionários 
Complicações de pacientes 

Número de complicações de pacientes 

com Colecistectomia, Histerectomia, 

Infarto agudo do miocárdio e 

Pneumonia 

[2] 

Especificidade 

de doença 
Bactérias adquiridas no hospital 

Número de complicações de pacientes 

com Colecistectomia, Histerectomia, 

Infarto agudo do miocárdio e 

Pneumonia/ano 

[5] 

Especificidade 

de doença 
Doença falciforme 

Número de crianças com uma célula 

falciforme positiva/ano 
[5] 

Especificidade 

de doença 
Índice de flebite na UTI Índice de flebite na UTI [16] 

Especificidade 

de doença 
Índice de problemas de integridade da pele 

Índice de problemas de integridade da 

pele 
[20] 

Especificidade 

de doença 
Índice de úlcera de pressão na UTI Índice de úlcera de pressão na UTI [16] 

Especificidade 

de doença 
Infecção de ferida limpa e contaminada 

Número de pacientes que 

desenvolvem infecção da ferida a 

partir do dia pós-operatório após 

cirurgia limpa/número total de 

pacientes submetidos a cirurgia limpa 

dentro do período de estudo, com 

tempo de permanência pós-operatório 

≥5 dias. 

[5] 

Especificidade 

de doença 
Infecção do trato urinário  

Número de crianças com infecção 

urinária diagnosticada e reavaliada 

apos 48 horas para determinar se há 

melhora clínica 

[5] 

Especificidade 

de doença 
Número de readmissões 

Número de readmisões de pacientes 

com Asma, Histerectomia, Infarto 

agudo do miocárdio e 

Prostatectomia/ano 

[2] 
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CATEGORIA INDICADOR MENSURAÇÃO 
COD. 

ARTIGO 

Especificidade 

de doença 
Pacientes com diabetes mellitus  

Proporção de pacientes com diabetes 

mellitus que recebem um exame de 

retina anualmente 

[5] 

Especificidade 

de doença 
Pacientes com diabetes mellitus  

Proporção de pacientes com diabetes 

que receberam cuidados regulares dos 

pés 

[5] 

Especificidade 

de doença 

Proporção de cardiologistas para outros médicos 

que tratam pacientes com insuficiência cardíaca no 

departamento de cardiologia         

Proporção de cardiologistas para 

outros médicos que tratam pacientes 

com insuficiência cardíaca no 

departamento de cardiologia         

[5] 

Especificidade 

de doença 

Proporção de doentes com acidente vascular 

cerebral tratado com inibidor de trombócitos <24 

horas após a admissão 

Proporção de doentes com acidente 

vascular cerebral tratados com 

inibidor de trombócitos <24 horas 

após a admissão 

[5] 

Especificidade 

de doença 

Proporção de doentes com câncer no pulmão que 

estão vivos 30 dias após a cirurgia 

Proporção de doentes com câncer do 

pulmão que estão vivos 30 dias após a 

cirurgia 

[5] 

Especificidade 

de doença 

Proporção de pacientes com fratura de quadril que 

precisam de uma segunda operação 

Proporção de pacientes com fratura 

de quadril que precisam de uma 

segunda operação 

[5] 

Especificidade 

de doença 

Proporção de pacientes com infarto do miocárdio 

que recebem um betabloqueador dentro de 24 

horas após a admissão 

Proporção de pacientes com infarto 

do miocárdio que recebem um 

betabloqueador dentro de 24 horas 

após a admissão 

[5] 

Especificidade 

de doença 

Proporção de pacientes com infarto do miocárdio 

que receberam trombólise  

Proporção de pacientes com infarto 

do miocárdio que receberam 

trombólise  

[5] 

Especificidade 

de doença 
Taxa de hospitalizações relacionadas ao ADE 

Número de hospitalizações 

relacionadas ao ADE como 

porcentagem de todas as internações 

[12] 

Especificidade 

de doença 
Taxa de infecção hospitalar  Taxa de infecção hospitalar  [23] 

Especificidade 

de doença 
Taxa de visitas ER relacionadas ao ADE 

Número de visitas de emergência 

relacionadas ao ADE como uma 

porcentagem de todas as visitas de 

emergência 

[12] 

Especificidade 

de doença 

Tempo de permanência de pacientes com 

Histerectomia 
Dias [2] 

Especificidade 

de doença 

% de procedimentos pactuados e devidamente 

faturados  
Porcentagem [23] 

Financeira Água Valor de água gasto/mês [24] 

Financeira Capital de giro 
Montante do capital de giro como 

percentual do total das receitas 
[2] 

Financeira Crescimento da receita  
Média de crescimento da receita de 

um ano para outro  
[25] [10] 

Financeira Custo do excesso de capacidade Valor [10] 

Financeira Custo operacional Valor [7] 

Financeira Custo por caso 

Despesa operacional por alta, ajustada 

para atendimento ambulatorial e mix 

de casos 

[4][19] 

Financeira Custo total 

depreciação de equipamentos + 

salário pessoal + custo operacional) 

em milhões de dólares 

[7] 

Financeira Custo total para os clientes Valor [10] 

Financeira Desempenho de custo unitário 

Percentual pelo qual o custo esperado 

por caso ponderado difere o custo real 

por caso ponderado (após ajuste para 

o ensino, adulto terciário e atividade 

terciária neonatal), conforme 

calculado pelo Comitê de Política e 

Planejamento 

[2] 
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CATEGORIA INDICADOR MENSURAÇÃO 
COD. 

ARTIGO 

Financeira Despesa de equipamento 
Percentagem das despesas totais 

contabilizadas por equipamentos 
[2] 

Financeira Dias no inventário 

Número médio de dias em que os 

estoques inventariados são mantidos 

no estoque 

[2] 

Financeira Energia Valor gasto com energia/mês [24] 

Financeira Fundos a serem investidos em melhorias Valor [25] 

Financeira Investimentos Valor [25] 

Financeira Margem de fluxo de caixa 

Lucro, depreciação, amortização e 

despesa de juros expressa em 

percentual da receita líquida 

[4] 

Financeira Margem líquida de lucro/ Contribuição 
Margem líquida de 

lucro/Contribuição 
[3] 

Financeira Margem líquida de rendimento/Contribuição 
Margem líquida de rendimento/ 

Contribuição 
[3] 

Financeira Margem total 

Porcentagem (pela qual as receitas 

totais excedem as expectativas totais 

– efeito da amortização das 

instalações) 

[2] 

Financeira Receita do paciente por dia por produto utilizado 
Receita do paciente por dia por 

produto utilizado 
[16] 

Financeira Receita obtida  Valor/ano [23][7] 

Financeira Receita/dia médio do paciente  Receita/dia médio do paciente [16] 

Financeira Reduzir as despesas com horas extras Número de horas extras/mês  [10] 

Financeira Reduzir despesas gerais Valor/trimestre [10] 

Financeira Relação atual 

Número de vezes que as obrigações 

de curto prazo podem ser cumpridas a 

partir de ativos de curto prazo 

[2] 

Financeira Salário 
Valor gasto com salario dos 

pacientes/ano 
[25] 

Financeira Serviços Corporativos 

Porcentagem da despesa operacional 

representada pelos serviços 

corporativos 

[2] 

Financeira 
Tamanho médio da conta dos pacientes internado e 

ambulatorial 
Valor [3] 

Financeira Taxa de estoque Valor/mês [13] 

Financeira Taxa de fornecedor de compras Valor/mês [13] 

Financeira Taxa de interrupção Valor/mês [13] 

Financeira Taxa de prazos de cumprimento das compras Valor/mês [13] 

Financeira Taxa de serviços dos fornecedores  Valor/mês [13] 

Financeira Volume de negócios Total do ativo/receita líquida [4] 

Infraestrutura 
% de equipamentos recebidos com base em 

projetos elaborados  
Porcentagem [23] 

Infraestrutura % de obras de adequação completadas  Porcentagem [23] 

Infraestrutura % de solicitações de manutenção completas Porcentagem [23] 

Infraestrutura 
% de todos os leitos licenciados e instalados 

dentro de um determinado tempo 
Porcentagem  [22] 

Infraestrutura % de unidades gerenciais implantadas  Porcentagem [23] 

Infraestrutura % de implantacao do centro de telemedicina  Porcentagem [23] 

Infraestrutura 
% satisfação dos clientes internos sobre a 

infraestrutura  
Porcentagem [23] 

Infraestrutura 

Camas de hospital instaladas que são regularmente 

mantidas, equipadas, e prontamente disponíveis 

para o cuidado de pacientes admitidos 

Número  [22] 

Infraestrutura Disponibilidade de serviços especiais  

Visita ao paciente on-line, cartões 

eletrônicos, nomeação on-line, visita 

virtual.  

[9] 

Infraestrutura 
Equipamento totalmente novo e atualizado para 

ser usado no tratamento 

Quantidade de novos equipamentos a 

cada 5 anos 
[18][21] 
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CATEGORIA INDICADOR MENSURAÇÃO 
COD. 

ARTIGO 

Infraestrutura Informatização do hospital 
Implementação do fluxo de 

documentos eletrônicos 
[21] 

Infraestrutura Novas tecnologias usadas  Número a cada 5 anos [25] 

Infraestrutura Número suficiente de médicos Número [14][7] 

Infraestrutura Percentual de empregado com computadores Percentual [10] 

Infraestrutura Proporção de especialistas para outros médicos  
Proporção de especialistas para outros 

médicos  
[5] 

Infraestrutura 
Quantidade de fontes internas para divulgação das 

ações do hospital voltada a pesquisas  
Número [23] 

Infraestrutura Satisfação no trabalho 
Número de funcionários satisfeitos 

com o salário; 
[25] 

Infraestrutura Satisfação no trabalho 
Número de funcionários satisfeitos 

com o horário de trabalho; 
[25] 

Infraestrutura Satisfação no trabalho 
Número de funcionários satisfeitos 

com o tipo de trabalho que realiza; 
[25] 

Infraestrutura Satisfação no trabalho 
Número de funcionários satisfeitos 

com as condições de trabalho. 
[25] 

Infraestrutura Técnicos profissionais disponíveis Número [7] 

Infraestrutura Uso de tecnologias de diagnóstico selecionadas Número [2] 

Infraestrutura Volume total de lavanderia por paciente/dia   
Volume total de lavanderia por 

paciente/dia   
[16] 

Processos 

Internos 
% de casos e dias de tratamento alternativo (ALC) Porcentagem [19] 

Processos 

Internos 

% de dias em que um paciente recebe uma revisão 

do prontuário durante a admissão  
Porcentagem  [1] 

Processos 

Internos 
% de exames complementares por paciente  Porcentagem [23] 

Processos 

Internos 

% de pacientes internados em hospital que 

recebem aconselhamento verbal e / ou 

informações por escrito sobre seus medicamentos 

antes da alta 

Porcentagem  [1] 

Processos 

Internos 

% de pacientes internados que têm um registro 

corretamente (medicação e reação) preenchido de 

reação adversa ao fármaco e alergia anteriores 

documentados dentro de um dia de entrada 

Porcentagem  [1] 

Processos 

Internos 

% de prescrições de alta revisadas e reconciliadas 

por um farmacêutico antes da dispensa  
Porcentagem  [1] 

Processos 

Internos 

% de resumos de alta que documentam uma lista 

precisa de medicações e as razões de todas as 

mudanças na terapia de medicação de 

medicamentos tomados antes da entrada 

Porcentagem  [1] 

Processos 

Internos 

% de retornos dos pacientes ao pronto-

atendimento do hospital  
Porcentagem [23] 

Processos 

Internos 

% de retornos dos pacientes dentro do prazo 

definido  
Porcentagem  [23] 

Processos 

Internos 
Acessibilidade de admissões 

Fator de serviço telefônico (TSF) e 

taxas de abandono de chamadas 
[3] 

Processos 

Internos 

Acompanhamento e redução dos ADEs através da 

atribuição de farmacêuticos nas rondas 

Número de camas com participação 

diária do farmacêutico em cuidados 

diretos interdisciplinares como 

porcentagem de todas as camas 

[12] 

Processos 

Internos 

Administrando protocolos para medicamentos com 

receita de alerta alto  

Número de ordens de 

prescrição/medicação para 

medicamentos de alto alerta usando 

um protocolo de administração como 

uma porcentagem de todas as 

prescrições/pedidos de medicação 

para medicamentos de alto alerta 

[12] 

 

 

 



121 

 

CATEGORIA INDICADOR MENSURAÇÃO 
COD. 

ARTIGO 

Processos 

Internos 
Apresentação do site 

Fundo apropriado, cor, fonte, ícone, 

imagem, tamanho, layout e texto. 

Esquema organizado e consistente, 

links confiáveis e página inicial 

concisa 

[9] 

Processos 

Internos 

Desenvolver serviços ao cliente ou assistência 

técnica  
Número de serviços realizados [14] 

Processos 

Internos 

Diferenciação de medicamentos prescritos de alto 

alerta  

Número de medicamentos com 

receita de alta alerta que se 

diferenciam de outros medicamentos 

usando bandeiras, destaque ou algum 

outro sistema como uma porcentagem 

de todos os medicamentos com 

receita de alerta alto 

[12] 

Processos 

Internos 
Diretrizes clínicas revisadas a cada 2 anos 

Diretrizes clínicas revisadas a cada 2 

anos 
[5] 

Processos 

Internos 
Documentação sobre o status de alergia 

Número de perfis de pacientes em que 

o estado de alergia é documentado 

antes de dispensar a primeira receita / 

ordem de medicação ao paciente 

como uma porcentagem de todos os 

perfis de pacientes 

[12] 

Processos 

Internos 

Dosagem para medicamentos pediátricos 

(pacientes <12 anos) que têm um índice 

terapêutico estreito (por exemplo, prednisona, 

aminoglicosídeos, alguns antibióticos, 

quimioterapia) 

Número de prescrições pediátricas 

para medicamentos com índice 

terapêutico estreito com cálculos dose 

/ peso omitidos como porcentagem de 

todas as prescrições pediátricas para 

medicamentos com índice terapêutico 

estreito 

[12] 

Processos 

Internos 
Duração da estadia Dias/descargas de pacientes [4] 

Processos 

Internos 
Entrega de material a tempo Horas/Dias [10] 

Processos 

Internos 
Fisioterapeutas atribuídos a unidades específicas Número [5] 

Processos 

Internos 

Frequência das abreviaturas de dose 

potencialmente perigosas (com base no ISMP) 

Número de prescrições/ordens de 

medicação usando abreviaturas de 

dose potencialmente perigosas como 

porcentagem de todas as prescrições/ 

ordens de medicação 

[12] 

Processos 

Internos 

Frequência de abreviaturas de medicação 

potencialmente perigosas (com base no Instituto 

de Práticas Seguras de Medicamentos) 

Requisitos numéricos/ordens de 

medicação usando abreviaturas de 

medicamentos potencialmente 

perigosas como uma porcentagem de 

todas as prescrições/ordens de 

medicação 

[12] 

Processos 

Internos 

Frequência de designação de dose de receita 

incorreta, e. 0,1 (em vez de 1) ou 1 (em vez de 1,0) 

Número de prescrições/pedidos de 

medicação com zero incorreto e / ou 

arrasado com pontos decimais como 

uma porcentagem de todas as 

receitas/ ordens de medicação 

[12] 

Processos 

Internos 

Frequência de instruções ambíguas de dosagem de 

prescrição 

Número de prescrições/ordens de 

medicação com "tomar como 

indicado" como a única instrução para 

uso como uma porcentagem de todas 

as prescrições/ordens de medicação 

[12] 

Processos 

Internos 
Grau em que certos processos são eletrônicos 

-Grau em que o processo de suporte à 

decisão é gerado eletronicamente 
[8] 

Processos 

Internos 
Grau em que certos processos são eletrônicos 

-Grau em que o monitoramento é 

gerado eletronicamente; 
[8] 
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CATEGORIA INDICADOR MENSURAÇÃO 
COD. 

ARTIGO 

Processos 

Internos 
Grau em que certos processos são eletrônicos 

-Grau em que o compartilhamento de 

dados internos e externos é gerado 

eletronicamente; 

[8] 

Processos 

Internos 
Grau em que certos processos são eletrônicos 

-Grau em que a medição de 

desempenho é gerada 

eletronicamente; 

[8] 

Processos 

Internos 
Grau em que certos processos são eletrônicos 

-Grau em que notas e registros são 

analisados e gerados eletronicamente; 
[8] 

Processos 

Internos 
Grau em que certos processos são eletrônicos 

-Grau em que os resultados dos testes 

são relatados e recuperados 

eletronicamente; 

[8] 

Processos 

Internos 
Grau em que certos processos são eletrônicos 

- Grau em que as ordens dos médicos 

são geradas eletronicamente 
[8] 

Processos 

Internos 

Histórico de medicação para pacientes internados 

com esquemas complexos de alto risco  

Número de pacientes internados com 

regimes complexos de medicação de 

risco cujo histórico de medicação foi 

registrado na admissão como uma 

porcentagem de todos os pacientes 

com regimes completos de 

medicamentos de alto risco na 

admissão 

[12] 

Processos 

Internos 

Implementação de programas de melhoria da 

qualidade 
Número [21] 

Processos 

Internos 
Índice de complicações 

Incidência de eventos clínicos 

negativos, como infecção pós-

operatória, hemorragia pós-operatória 

ou pneumonia nosocomial 

[4] 

Processos 

Internos 
Índice de reintrodução de pacientes em UTI 

Índice de reintrodução de pacientes 

em UTI 
[16] 

Processos 

Internos 
Infecção do local cirúrgico (SSI) Número de infecções  [19] 

Processos 

Internos 
Limpeza dos tanques de água a cada seis meses 

Limpeza dos tanques de água a cada 

seis meses 
[24] 

Processos 

Internos 
Morbidade Taxa de ataque [5] 

Processos 

Internos 

Nível de dados dos médicos compartilhados sobre 

diagnóstico e tratamento 
Número [18] 

Processos 

Internos 

Nível de velocidade e conforto nos processos 

médicos 
Valor [18] 

Processos 

Internos 
Número de lesões associadas a quedas Número  [20] 

Processos 

Internos 

Número de pacientes que morrem durante a 

cirurgia 
Número [5] 

Processos 

Internos 

Número de reuniões de enfermaria que os 

farmacêuticos estiveram presentes 
Número  [1] 

Processos 

Internos 

Número de vezes que cada cama de hospital 

mudou ocupantes 

Descargas totais (incluindo 

mortes)/número total de leitos 
[22] 

Processos 

Internos 

Número total de dias de internação 

hospitalar/número total de descargas (incluindo 

mortes) em todos os hospitais durante um 

determinado ano 

Número total de dias de internação 

hospitalar/número total de descargas 

(incluindo mortes) em todos os 

hospitais durante um determinado ano 

[22] 

Processos 

Internos 

Números de pacientes que morrem durante o 

período perinatal 
Número [5] 

Processos 

Internos 

Pacientes admitidos em serviços de internação em 

um período considerado 
Número [22] 

Processos 

Internos 

Pacientes registrados no serviço de emergência> 6 

horas 
Número [5] 

Processos 

Internos 

Percentual de pacientes que têm uma lista 

completa e precisa de seus medicamentos atuais 

documentados e verificados dentro de um dia de 

internação 

Percentual de pacientes que têm uma 

lista completa e precisa de seus 

medicamentos atuais documentados e 

verificados dentro de um dia de 

internação 

[1] 
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CATEGORIA INDICADOR MENSURAÇÃO 
COD. 

ARTIGO 

Processos 

Internos 

Percentual de tentativas de intervenções clínicas 

pelos farmacêuticos que foram aceitas pelo médico 

Percentual de tentativas de 

intervenções clínicas pelos 

farmacêuticos que foram aceitas pelo 

médico 

[1] 

Processos 

Internos 

Proporção de doentes tratados de acordo com as 

diretrizes clínicas 

Proporção de doentes tratados de 

acordo com as diretrizes clínicas 
[5] 

Processos 

Internos 
Redução da capacidade de folga Horas de folga [10] 

Processos 

Internos 
Reduzir erros Número de erros/mês [10] 

Processos 

Internos 

Resumo da pontualidade da medicação de alta 

enviada aos médicos comunitários 

Número de resumos de medicação de 

alta enviada aos médicos da 

comunidade dentro de 72 horas de 

alta hospitalar como porcentagem de 

pacientes com alta em medicamentos 

[12] 

Processos 

Internos 

Resumos de alta enviada ao farmacêutico 

comunitário dentro do prazo  

Número de resumos de medicação de 

alta enviada à farmácia comunitária 

dentro de 72 horas de alta hospitalar 

como porcentagem de pacientes com 

alta em medicamentos 

[12] 

Processos 

Internos 
Retornos não programados para a sala de cirurgia Número  [5] 

Processos 

Internos 
Reunião de enfermeiros Número  [6] 

Processos 

Internos 

Sistemas de codificação para leitura legível da 

administração 

Número de doses administradas com 

codificação legível (códigos de 

barras) como uma porcentagem de 

todas as doses administradas 

[12] 

Processos 

Internos 
Taxa de absentismo Valor [16] 

Processos 

Internos 
Taxa de acompanhamento de riscos alérgicos  Valor [16] 

Processos 

Internos 

Taxa de adesão ao escore para o seguimento da 

consulta multidisciplinar 
Valor [16] 

Processos 

Internos 
Taxa de alergia a medicamentos Número [20] 

Processos 

Internos 
Taxa de cancelamento ou adiamento das operações Valor [20] 

Processos 

Internos 
Taxa de cesariana Valor [20] 

Processos 

Internos 

Taxa de complacência no preenchimento de 

registros médicos 
Valor [16] 

Processos 

Internos 
Taxa de desenvolvimento pessoal Valor  [20] 

Processos 

Internos 

Taxa de efetividade na realização da 

sistematização dos cuidados de enfermagem 
Valor [16] 

Processos 

Internos 
Taxa de erro de medicação em UTI adulto Valor [16] 

Processos 

Internos 
Taxa de infecção relacionada à assistência em UTI Valor [16] 

Processos 

Internos 
Taxa de mortalidade  

Média de dois anos de mortes 

reais/por mortes esperadas 

[23][4] 

[5][20] 

Processos 

Internos 
Taxa de mortalidade  Mortalidade de pacientes internados 

[23][4] 

[5][20] 

Processos 

Internos 
Taxa de mortalidade  Mortalidade neonatal 

[23][4] 

[5][20] 

Processos 

Internos 
Taxa de mortalidade  Mortalidade pré-operatória 

[23][4] 

[5][20] 

Processos 

Internos 
Taxa de mortalidade  Mortalidade intra-hospitalar 

[23][4] 

[5][20] 

 

 

 



124 

 

CATEGORIA INDICADOR MENSURAÇÃO 
COD. 

ARTIGO 

Processos 

Internos 
Taxa de necessidades imprevistas Valor/mês [13] 

Processos 

Internos 
Taxa de ocupação da cama Valor [20] 

Processos 

Internos 

Taxa de ocupação e a média da internação 

hospitalar 
Valor [16] 

Processos 

Internos 
Taxa de ocupação hospitalar  Censo médio diário/Leitos em serviço [4][23] 

Processos 

Internos 
Taxa de pré-cancelamento  Valor [16] 

Processos 

Internos 
Taxa de quedas Valor [16] 

Processos 

Internos 
Taxa de reação adversa ao fármaco Valor [16] 

Processos 

Internos 
Taxa de reação de transfusão de sangue Valor [20] 

Processos 

Internos 
Taxa de readmissão não prevista dentro de 28 dias Valor [20] 

Processos 

Internos 
Taxa de reconciliação de medicação antes da alta 

Número de pacientes cujos perfis de 

medicação são reconciliados 24 horas 

antes da alta hospitalar como 

porcentagem de pacientes com alta 

freqüência 

[12] 

Processos 

Internos 
Taxa de reconciliação de medicamentos 

Número de discrepâncias de ordem de 

medicamentos não intencionais (por 

exemplo, omissão, comissão, dose 

incorreta, freqüência incorreta) como 

uma porcentagem de todas as ordens 

de medicação 

[12] 

Processos 

Internos 

Taxa de reconciliação de medicamentos após a 

admissão 

Número de pacientes cujos perfis de 

medicação são reconciliados no prazo 

de 24 horas após a admissão como 

uma porcentagem de pacientes 

admitidos 

[12] 

Processos 

Internos 
Taxa de retenção de pessoal médico Valor [20] 

Processos 

Internos 
Taxa de rotatividade Valor [16] 

Processos 

Internos 
Taxa geral de infecção hospitalar Valor [20] 

Processos 

Internos 
Tempo (condição existente no hospital) Horas [7] 

Processos 

Internos 

Tempo de permanência de pacientes com acidente 

vascular encefálico  
Dias [2] 

Processos 

Internos 

Tempo de resposta para um documento a ser 

dispensado, ser apresentado à farmácia sem erros 
Horas [1] 

Processos 

Internos 
Tempo de trabalho dos médicos Milhares de horas [7] 

Processos 

Internos 
Tempo de trabalho dos técnicos Milhares de horas [7] 

Processos 

Internos 
Tempo médio de permanência dos paciente Dias [3][23] 

Processos 

Internos 

Total de dietas entéricas prescritas versus dietas 

infundidas 

Total de dietas entéricas prescritas 

versus dietas infundidas 
[16] 

Processos 

Internos 
Total de erros de prescrição Valor [16] 

Processos 

Internos 
Total de eventos por dispensa incorreta Valor [16] 

Processos 

Internos 

Total de membros necessários para o cuidado de 

enfermagem de Pacientes admitidos em UTI 
Número [16] 
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CATEGORIA INDICADOR MENSURAÇÃO 
COD. 

ARTIGO 

Processos 

Internos 

Total de profissionais de enfermagem aprovados 

no processo de seleção interna 
Número [16] 

Processos 

Internos 
Variação do volume por categoria de resíduos 

Variação do volume por categoria de 

resíduos 
[16] 

Processos 

Internos 
Verificação de prescrições de alerta 

Número de prescrições/pedidos de 

medicação para medicamentos de 

alerta que são verificados e 

documentados (com iniciais) pelo 

farmacêutico antes da administração 

como uma porcentagem de todas as 

prescrições/pedidos de medicação 

para medicamentos de alerta 

[12] 

Satisfação dos 

pacientes 

% do reconhecimento da comunidade interna e 

externa verificada por meio de pesquisa 
Porcentagem [23] 

Satisfação dos 

pacientes 
Entrega no tempo Número [10] 

Satisfação dos 

pacientes 

Espera para diagnóstico de imagens (imagem de 

ressonância magnética / tomografia 

computadorizada) 

Horas/Dias [19] 

Satisfação dos 

pacientes 
Iluminação da sala Iluminação do ambiente [6] 

Satisfação dos 

pacientes 

Índice de satisfação geral do paciente com 

atendimento de enfermagem  

Índice de satisfação geral do paciente 

com atendimento de enfermagem 
[16] 

Satisfação dos 

pacientes 
Lead time para consultas Lead time para consultas [3] 

Satisfação dos 

pacientes 
Média de tempo de espera cirúrgica Dias [19] 

Satisfação dos 

pacientes 

Nível de indulgência dos funcionários que 

trabalham no banco de frente 
Valor [18] 

Satisfação dos 

pacientes 
Nível de segurança nos quartos Valor [18] 

Satisfação dos 

pacientes 

Nível de segurança sobre as informações pessoais 

mantidas pelo hospital 
Valor [18] 

Satisfação dos 

pacientes 

Nível de sensação de segurança com o médico do 

hospital 
Valor [18] 

Satisfação dos 

pacientes 
Quantidade de alimentos 

Quantidade de alimentos/pacientes 

e/ou acompanhante 
[6] 

Satisfação dos 

pacientes 
Qualidade e sabor dos alimentos Qualidade dos alimentos [6] 

Satisfação dos 

pacientes 

Quantidade de tempo que as ennfermeiras 

passaram com o paciente 
Horas [6] 

Satisfação dos 

pacientes 
Raio de mortalidade padronizada Valor [19] 

Satisfação dos 

pacientes 
Reclamações 

Número de reclamações que o 

departamento de farmácia recebeu 
[1][17] 

Satisfação dos 

pacientes 
Reclamações Reclamações em geral  

Satisfação dos 

pacientes 

Satisfação contra os equipamentos técnicos e 

médicos utilizados 

Equipamentos técnicos antigos, 

desatualizados, bem atendidos e 

mantidos; 

[25] 

Satisfação dos 

pacientes 

Satisfação contra os equipamentos técnicos e 

médicos utilizados 

Médicos antigos, desatualizados, bem 

atendidos e mantidos; 
 

Satisfação dos 

pacientes 

Satisfação dos pacientes por meio de pesquisa de 

satisfação  
Pesquisa de satisfação [23] 

Satisfação dos 

pacientes 

Segurança da composição de medicamentos 

estéreis 

Número de hospitais que realizam 

uma avaliação anual dos processos 

utilizados para a combinação de 

medicamentos estéreis (por exemplo, 

quimioterapia, medicamentos 

intravenosos) como porcentagem de 

hospitais 

[12] 
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CATEGORIA INDICADOR MENSURAÇÃO 
COD. 

ARTIGO 

Satisfação dos 

pacientes 

Taxa de adesão à pesquisa de satisfação do 

paciente 
Valor [16] 

Satisfação dos 

pacientes 

Taxa de adesão à pesquisa de satisfação do 

paciente 
Valor [16] 

Satisfação dos 

pacientes 
Taxa de readmissão geral  Valor [19] 

Satisfação dos 

pacientes 
Taxa de recomendação do paciente Valor [3] 

Satisfação dos 

pacientes 
Taxa de retenção de pacientes 

Porcentagem de ex-pacientes entre o 

conjunto de novos pacientes 
[3] 

Satisfação dos 

pacientes 
Taxa de satisfação das necessidades 

Taxa de satisfação das 

necessidades/mês 
[13] 

Satisfação dos 

pacientes 
Taxa de satisfação de pacientes ambulatoriais Valor [20] 

Satisfação dos 

pacientes 

Taxa de satisfação do paciente com informações 

educacionais 
Valor [20] 

Satisfação dos 

pacientes 
Taxa de satisfação do paciente com o cuidado Valor [20] 

Satisfação dos 

pacientes 

Taxa de satisfação do paciente com o tratamento 

da dor 
Valor [20] 

Satisfação dos 

pacientes 
Taxa de satisfação dos alunos Valor [20] 

Satisfação dos 

pacientes 
Taxa de satisfação dos pacientes internados Valor [20] 

Satisfação dos 

pacientes 

Taxa de satisfação global dos pacientes com 

assistência de enfermagem 
Valor [16] 

Satisfação dos 

pacientes 
Taxas de fidelização/ Retenção de clientes 

Taxas de fidelização/ Retenção de 

clientes 
[3] 

Satisfação dos 

pacientes 
Temperatura ambiente  Temperatura do ambiente [6] 

Satisfação dos 

pacientes 
Ventilação do quarto   

Satisfação dos 

pacientes 
Tempo aguardando pelo médico Horas [18] 

Satisfação dos 

pacientes 
Tempo de espera Horas [10] 

Satisfação dos 

pacientes 
Tempo de espera no serviço de emergência Horas [19] 

Satisfação dos 

pacientes 
Tempo de permanência real versus esperado Próprio indicador [19] 

Satisfação dos 

pacientes 
Tempo de resposta Horas [10] 

Satisfação dos 

pacientes 
Tempo de serviço alimentar Horas [6] 

Satisfação dos 

pacientes 
Tempo médio de espera do paciente de emergência Horas [20] 
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APÊNDICE II – Roteiro de entrevista – Diretor Superintendente e Chefes de 

Departamento 

 

1. Quais são os principais objetivos e preocupações do departamento de Administração? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

2. Quais são os pontos fortes da Administração? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3. Quais são os pontos fracos da Administração? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

4. Quais são os problemas ou dificuldades enfrentadas pela equipe da Administração? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

5. Quais as metas e os aspectos desejáveis? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

6. Quanto a solicitação de compras, quais as dificuldades encontradas? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

7. Qual a sua opinião sobre o processo de comunicação realizado entre os setores 

administrativos do hospital? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

8. Qual a sua opinião sobre os Sistemas de informações utilizados na realização das atividades 

da administração. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

9. Fale sobre os treinamentos e orientações passadas em relação as atividades a serem 

desenvolvidas pelos departamentos. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

  



128 

 

APÊNDICE III – Termo de consentimento livre e esclarecido e termo de consentimento 

para imagem, som e voz/TCIUSV - (Diretor Superintendente) 

 

Título da pesquisa: Avaliação de desempenho multicritério construtivista na gestão 

administrativa de um hospital. 

 

Pesquisador: Leticia Fernanda Pires Alves, endereço: UTFPR – Câmpus Pato Branco, Via do 

Conhecimento, km 01 Pato Branco – Pr - telefone: (44) 998926119, e-mail: 

pireesleticia@hotmail.com  

 

Local de realização da pesquisa:  

 

O (A) Sr. (a) está sendo Convidado (a) para participar de uma pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas do Câmpus – Pato Branco da UTFPR 

sobre gestão administrativa de hospitais.  

O estudo consiste em construir um modelo de avaliação de desempenho para a gestão 

administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do Estado do Paraná. Este modelo 

auxiliará o decisor, na identificação dos aspectos que deverão ser avaliados e estabelecer os 

critérios necessários, para que possa identificar em que situação a gestão administrativa se 

encontra e os critérios que deverão ser aprimorados, para que sejam alcançados melhores 

resultados. O estudo é relevante devido ao grande processo de gestão existente em hospitais, o 

qual é necessário para que sejam prestados serviços aos pacientes de forma eficiente e eficaz. 

Desta forma, se torna importante o acompanhamento das atividades realizadas, por meio da 

definição de indicadores de desempenho para a Administração do hospital, que é responsável 

pela aquisição dos recursos necessários ao atendimento das atividades fins do hospital. 

 Sua participação na pesquisa se dará por meio de entrevistas, sendo que a primeira 

entrevista será  semiestruturada e terá duração aproximada de 1h. As demais entrevistas serão 

abertas e terão duração aproximada de: (i) 1h30min; (ii) 1h; (iii) 1h; (iv) 2h; (v) 1h; (vi) 1h; 

(vii) 2h; (viii) 1h; (ix) 1h; (x) 1h; (xi) 2h; (xii) 3h; e será relizada a gravação de sua voz, em 

todas as entrevistas, para facilitar a transcrição das mesmas, sendo que os dados que você 

fornecer serão mantidos em sigilo, a sua voz e a sua identidade não serão divulgadas. 

 A sua participação não terá risco físico, apenas poderá ocorrer desconforto ou 

constrangimento ao conceder a entrevista, mas você poderá interrompê-la, em qualquer 

momento. 

 O (a) Sr. (a) não terá nenhum benefício direto, mas com a conclusão do estudo, terá um 

procedimento eficaz para avaliar e melhorar o desempenho da gestão administrativa 

 O critério de inclusão é ser o Diretor Superintendnte do hospital. Não há critérios de 

exclusão. 

O (a) Sr. (a) poderá deixar a pesquisa a qualquer momento e tem o direito de receber 

esclarecimentos em qualquer etapa da pesquisa.  Também poderá recusar ou retirar o seu 

consentimento a qualquer momento sem nenhuma penalização. 

  O (a) Sr. (a)  poderá receber o resultado da pesquisa, caso seja de seu interesse, 

assinalando o  

campo abaixo e especificando um e-mail: 

   (   ) quero receber os resultados da pesquisa (email para envio:                                                             

) 

   (   ) não quero receber os resultados da pesquisa 

 

 Sua participação na pesquisa não envolve dispendio financeiro, mas você terá o direito 

de ser ressarcido, se tiver custos comprovados para participar da pesquisa e terá o direito de ser 

mailto:pireesleticia@hotmail.com
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indenizado, por qualquer dano decorrente da pesquisa conforme determina a Resolução 466/ 

2012. 
 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma equipe 

de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o respeito 

aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a pesquisa foi 

planejada e se será executada de forma ética. Se você considerar que a pesquisa não está sendo 

realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo prejudicado de alguma 

forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço: Av. Sete de Setembro, 

3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: (41) 3310-

4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br. 

 

CONSENTIMENTO 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido respostas 

claras às minhas questões a propósito da minha participação na pesquisa e, adicionalmente, 

declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos, benefícios, ressarcimento e 

indenização relacionados a este estudo. Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e 

voluntariamente, participar deste estudo, permitindo que os pesquisadores relacionados neste 

documento obtenham gravação de voz de minha pessoa para os fins da pesquisa. As gravações 

ficarão sob a responsabilidade dos pesquisadores relacionados neste documento. Concordo que 

o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser publicados em: 

congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos, desde que não seja 

divulgada o meu nome ou qualquer outro dado que me identifique, bem como o nome do 

hospital em que trabalho. Estou consciente que posso deixar o projeto de pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo.  

 

Nome completo (participante): 

RG (ou outro doc.):                             Data de nascimento:       /         /             

Endereço completo: 

Telefone para contato: 

Assinatura:                                                                      Data:     /        / 

 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e 

ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas pelo convidado a participar da 

pesquisa. 

Nome completo (pesquisador): 

Assinatura:                                                                      Data:     /        / 

OBS: Este documento contém 2 (duas) vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra ao participante 

da pesquisa. 
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APÊNDICE IV – Termo de consentimento livre e esclarecido e termo de consentimento 

para imagem, som e voz/TCIUSV - (Chefes de Departamento) 

 

Título da pesquisa: Avaliação de desempenho multicritério construtivista na gestão 

administrativa de um hospital. 

 

Pesquisador: Leticia Fernanda Pires Alves, endereço: UTFPR – Câmpus Pato Branco, Via do 

Conhecimento, km 01 Pato Branco – Pr - telefone: (44) 998926119, e-mail: 

pireesleticia@hotmail.com  

 

Local de realização da pesquisa:  

 

O (A) Sr. (a) está sendo Convidado (a) para participar de uma pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas do Câmpus – Pato Branco da UTFPR 

sobre gestão administrativa de hospitais. 

O estudo consiste em construir um modelo de avaliação de desempenho para a gestão 

administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do Estado do Paraná. Este modelo 

auxiliará o decisor, na identificação dos aspectos que deverão ser avaliados e estabelecer os 

critérios necessários, para que possa identificar em que situação a gestão administrativa se 

encontra e os critérios que deverão ser aprimorados, para que sejam alcançados melhores 

resultados. O estudo é relevante devido ao grande processo de gestão existente em hospitais, o 

qual é necessário para que sejam prestados serviços aos pacientes de forma eficiente e eficaz. 

Desta forma, se torna importante o acompanhamento das atividades realizadas, por meio da 

definição de indicadores de desempenho para a Administração do hospital, que é responsável 

pela aquisição dos recursos necessários ao atendimento das atividades fins do hospital. 

 Sua participação na pesquisa se dará por meio de entrevista, sendo que a mesma terá 

duração aproximada de 20 minutos e será relizada a gravação de sua voz, para facilitar a 

transcrição da entrevista. Sendo que os dados que você fornecer serão mantidos em sigilo, a sua 

voz e a sua identidade não serão divulgadas. 

 A sua participação não terá risco físico, apenas poderá ocorrer desconforto ou 

constrangimento ao conceder a entrevista, mas você poderá interrompê-la, em qualquer 

momento. 

 O (a) Sr. (a) não terá nenhum benefício direto, mas com a conclusão do estudo, terá um 

procedimento eficaz para avaliar e melhorar o desempenho da gestão administrativa 

 O critério de inclusão na pesquisa é ser chefe de departamento do hospital. Não há 

critérios de exclusão. 

O (a) Sr. (a) poderá deixar a pesquisa em qualquer momento e tem o direito de receber 

esclarecimentos em qualquer etapa da pesquisa.  Também poderá recusar ou retirar o seu 

consentimento a qualquer tempo sem nenhuma penalização. 

  O (a) Sr. (a) poderá receber o resultado da pesquisa, caso seja de seu interesse, 

assinalando o campo abaixo e especificando um e-mail: 

  (   ) quero receber os resultados da pesquisa (email para envio:                                                             

) 

  (   ) não quero receber os resultados da pesquisa 

  

Sua participação na pesquisa não envolve dispendio financeiro, mas você terá o direito 

de ser ressarcido, se tiver custos comprovados para participar da pesquisa e terá o direito de ser 

indenizado, por qualquer dano decorrente da pesquisa conforme determina a Resolução 466/ 

2012. 
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ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma equipe 

de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o respeito 

aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a pesquisa foi 

planejada e se será executada de forma ética. Se você considerar que a pesquisa não está sendo 

realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo prejudicado de alguma 

forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço: Av. Sete de Setembro, 

3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: (41) 3310-

4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br. 

  

CONSENTIMENTO 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido respostas 

claras às minhas questões a propósito da minha participação na pesquisa e, adicionalmente, 

declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos, benefícios, ressarcimento e 

indenização relacionados a este estudo. Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e 

voluntariamente, participar deste estudo, permitindo que os pesquisadores relacionados neste 

documento obtenham gravação de voz de minha pessoa para os fins da pesquisa. As gravações 

ficarão sob a responsabilidade dos pesquisadores relacionados neste documento. Concordo que 

o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser publicados em: 

congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos, desde que não seja 

divulgada o meu nome ou qualquer outro dado que me identifique, bem como o nome do 

hospital em que trabalho. Estou consciente que posso deixar o projeto de pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo.  

 

Nome completo (participante): 

RG (ou outro doc.):                             Data de nascimento:       /         /             

Endereço completo: 

Telefone para contato: 

Assinatura:                                                                      Data:     /        / 

 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e 

ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas pelo convidado a participar da 

pesquisa. 

 

Nome completo (pesquisador): 

Assinatura:                                                                      Data:     /        / 

 

 

OBS: este documento contém 2 (duas) vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra ao participante 

da pesquisa. 
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APÊNDICE V – Lista dos elementos primários de avaliação e conceitos orientados à 

ação 

 

COD EPAS CONCEITOS 

1 
Capacitação dos 

funcionários 

1- Promover o desenvolvimento dos funcionários... Ter retrabalho das atividades 

realizadas 

2- Preparar os funcionários  do setor administrativo... Ter funcionários que não saibam 

desenvolver suas atividades  

3- Preparar os  funcionários  dos  setores técnicos... Ter funcionários que não saibam 

desenvolver suas atividades  

4- Capacitar os funcionários já experientes dos setores técnicos... Gerar ineficiências 

na prestação de serviços  

5- Capacitar os funcionários já experientes  do setor administrativo, conforme suas 

dificuldades pontuais... Ter funcionários  realizando atividades  de forma incorreta 

6- Treinar os novos funcionários  do setor administrativo... Gerar ineficiências na 

prestação de serviços  

7- Treinar os novos funcionários dos setores técnicos com a equipe de trabalho... Ter 

funcionários que não se  adequam ao ritmo da equipe 

8- Avaliar o desempenho dos novos funcionários no período de experiência de 45 e 90 

dias...  Deixar de conseguir desenvolver o funcionário para a vaga 

9- Realocar os funcionários já contratados... Contratar novos funcionários  
 

2 Comunicação 

10- Promover a comunicação eficaz entre os departamentos administrativo do 

hospital... Deixar de ser um hospital competitivo no mercado 

11- Promover a sintonia entre os departamentos  técnicos  e administrativos... Deixar 

que a organização siga com um objetivo comum 

12- Conhecer as características dos medicamentos e materiais... Adquirir 

medicamentos e materiais que não atendem as necessidades.  

13- Conferir medicamentos e materiais quando entregue pelos fornecedores... Perder 

a oportunidade de troca/devolução dos mesmos 

14- Instruir os funcionários a conferir a temperatura dos medicamentos que exigem 

especificações de acondicionamento... Adquirir medicamentos fora das especificações  

15- Avaliar os prazos de entrega dos fornecedores... Faltar medicamentos e materiais 

em estoque  

16- Melhorar o processo de agendamentos de cirurgias eletivas... Ter cirurgias 

canceladas e retrabalho das atividades realizadas 

17- Ter uma gestão de estoque eficaz... Faltar materiais cirúrgicos necessários  
 

3 Liderança 

18- Desenvolver treinamentos de liderança qualificados  aos funcionários existentes... 

Ter cargos de liderança sendo assumidos por funcionários externos  

19- Dar autonomia aos funcionários dos setores  técnicos... Deixar de ter tomadas de 

decisões rápidas  
 

4 
Motivação dos 

funcionários 

20- Estimular a motivação dos funcionários... Perder funcionários para outras 

instituições  

21- Garantir contribuições financeiras  compatíveis ao cargo dos funcionários... 

Comprometer o desempenho dos funcionários 

22- Garantir direitos legais aos funcionários...  Perder funcionários para empresas 

concorrentes  
 

5 
Limpeza e 

higienização 

120- Verificar os leitos após a higienização... Deixar de assegurar que o ambiente está 

adequado para uso 

121- Promover uma boa higienização do hospital... Deixar de prevenir problemas com 

doenças contagiosas 
 

6 Padronização 

23- Padronizar os processos internos realizados no hospital... Deixar que cada 

funcionário faça do seu jeito 

24- Padronizar os processos de atendimento  técnico aos pacientes... Deixar de garantir 

o atendimento sem variações 

25- SUPRIMIDO 
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26- Padronizar os processos de compra e recebimento de medicamentos e materiais... 

Deixar de controlar o que está sendo comprado 

27- Padronizar o processo de solicitação de serviços de manutenção... Ter um 

descontrole dos serviços já realizados  

28- Desenvolver treinamentos  dos procedimentos operacionais padrão (POP)... Ter 

funcionários realizando atividades de forma incorreta 
 

7 Qualidade 

29- Oferecer serviços de qualidade que a sociedade requer...  Ter pacientes insatisfeitos 

com os serviços prestados 

30- Melhorar a capacidade na prestação dos serviços... Deixar de prestar serviços 

qualificados aos pacientes 
 

8 Destarte do lixo 
123- Promover um armazenamento e remoção adequado dos produtos residuais e lixos 

específicos... Ter um ambiente contagioso 
 

9 Desperdício 

31- Promover ações e práticas que reduzem os desperdícios... Utilizar recursos sem 

necessidade 

32- Controlar as refeições dos funcionários no hospital... Desperdiçar refeições.  

33- Instruir a reutilização dos alimentos que sobraram... Desperdiçar alimentos que 

podem ser reaproveitados  
 

10 
Economia dos 

custos 

34- Promover ações estratégicas  econômicas... Deixar de obter maiores lucros para a 

instituição utilizando menos recursos 

35- Utilizar os recursos financeiros de forma  adequada... Apresentar gastos 

desnecessários  

36- Garantir descontos e melhores formas de pagamento nas compras de 

medicamentos, materiais e equipamentos... Pagar um valor mais  elevado pelos itens 

comprados 

37- Controlar todos as contas a serem pagas pelo hospital... Pagar juros em contas 

pagas após o vencimento 

38- Fomentar a integração entre os setores de compra e financeiro... Perder descontos 

ofertados pelos fornecedores  
 

11 
Planejamento de 

compras 

39- Avaliar o padrão de consumo de medicamentos e materiais para a realização de 

compras... Ter medicamentos e materiais em excesso no estoque 

40- Planejar a compra a cada três meses dos medicamentos e materiais mais 

consumidos pelos pacientes... Comprar medicamentos e materiais em pequenas 

quantidades e perder dos benefícios ofertados  

41- Promover a melhor cotação de medicamentos, materiais e equipamentos antes da 

efetivação da compra... Deixar de pagar mais barato por medicamentos e materiais  
 

12 
Entrega das 

refeições 

42- Avaliar as demandas por refeições de pacientes  com atendimentos particulares  e 

convênios... Impossibilitar a entrega das mesmas no horário certo 

43- Avaliar as demandas por refeições de pacientes com atendimentos pelo SUS... 

Impossibilitar a entrega das mesmas no horário certo  
 

13 
Padrão de 

cardápio 
SUPRIMIDO 

 

14 
Agilidade e 

confiabilidade 

44- Promover a agilidade e confiabilidade dos atendimentos aos pacientes ... Ter dados 

errados dos serviços prestados e atrasos no repasse das informações 

45- Promover ações para uma admissão correta dos pacientes... Deixar de assegurar 

dados confiáveis 
 

15 
Sistema de 

informação 

46-Melhorar o sistema de informação para a integração dos departamentos de 

lavanderia e higienização com a enfermagem... Ter pacientes esperando para 

internação devido a atrasos na higienização dos leitos por falta de informação 
 

16 
Humanização e 

eficiente 

47- Prezar pelo atendimento humanizado e eficiente... Deixar de ter excelência no 

atendimento 

48- Utilizar técnicas mais leves voltadas para o suprimento das necessidades básicas 

dos pacientes... Faltar com respeito e ética no atendimento dos pacientes 

49- Ter técnicos e enfermeiros que realizam visitas constantes aos pacientes... Deixar 

de assegurar o melhor atendimento aos pacientes 
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50- Oferecer capacitações de atendimento humanizado aos funcionários dos setores 

técnicos... Ter funcionários que entendem que o paciente é exclusivamente um ser 

físico 

51- Informar o estado de saúde do paciente... Ter pacientes e acompanhantes ansiosos 

52- Ter processos internos que otimizam a gestão do hospital... Apresentar um 

variedade dos processos que impactam negativamente nos serviços prestados  

53- Preocupar-se quanto à pontualidade nos atendimentos aos pacientes... Deixar de 

ser eficiente nos serviços prestados 

54- Atender o paciente já internado o mais rápido possível quando solicitado... Ter 

pacientes estressados pela demora no atendimento   

55- Identificar aos pacientes por quem está sendo atendido... Deixar de passar 

confiança ao paciente 

110- Promover o menor tempo de espera do paciente para realizar a cirurgia... Ter 

pacientes ansiosos e preocupados 

111- Iniciar as cirurgias eletivas no horário agendado... Atrasar as demais cirurgias do 

dia 

112- Ter médicos que visitam os pacientes com frequência... Deixar de passar o melhor 

diagnóstico do paciente 
 

17 Investimentos 

56- Investir em novas tecnologias... Deixar de ser um hospital competitivo no mercado 

57- Investir na infraestrutura do hospital... Apresentar pacientes descontentes com o 

atendimento 
 

18 Produtividade 

58- Promover ações para melhoria da produtividade... Comprometer a eficiência dos 

serviços prestados 

59- Promover o trabalho em equipe... Comprometer o atendimento aos pacientes 

60- Desenvolver equipes multifuncionais nos setores técnicos... Impossibilitar o 

alcance dos resultados esperados 

61- Delegar funções aos funcionários conforme a demanda de serviços... Ter 

funcionários sobrecarregados  

62- Delegar funções aos funcionários dos setores técnicos conforme a demanda de 

serviços... Ter funcionários sobrecarregados  

63- Ter o esforço e a dedicação individual dos profissionais dentro da equipe de 

trabalho... Refletir negativamente na execução das tarefas. 

64- Preencher o pedido de internação antecipadamente ao dia da internação para casos 

eletivos, ou no momento da internação para casos de urgência e emergência... 

Preencher o pedido depois que o paciente já internou 

65- Realizar a evolução do prontuário conforme o  tratamento ao paciente... Preencher 

após a alta do paciente 

66- Registrar corretamente no prontuário os procedimentos aos quais o paciente foi 

submetido... Gerar retrabalho por conta de lançamentos incorretos.  

67- Lançar as informações no sistema corretamente... Atrasar a emissão da guia de 

pagamento ao convênio 
 

19 Parceria 
68- Garantir parcerias com mercados da cidade... Deixar de comprar em grande 

quantidade os itens da promoção 
 

20 Riscos 

69- Promover utilização de EPI’s aos funcionários... Por em risco a vista dos 

funcionários 

70- Cuidar ao manusear o paciente dentro do hospital... Ter problemas com quedas de 

pacientes no hospital  

71- Preocupar-se com problemas (doenças) que podem ser adquiridas pelos pacientes 

no hospital... Comprometer a saúde dos pacientes  

72- Prevenir  os pacientes acamados contra  a úlcera de pressão... Acarretar em um 

desconforto e aumento de dias de permanência do paciente no hospital  

118- Promover ações para gestão de risco dentro do hospital... Comprometer a saúde 

dos pacientes e funcionários 

119- Preocupar-se quanto à possibilidade de quedas dos pacientes... Ter pacientes com 

o tratamento comprometido 
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122- Avaliar a mortalidade associada a infecção hospitalar... Ter  um descontrole  deste 

risco dentro do hospital 

124- Preocupar-se quanto à possibilidade de quedas dos funcionários em suas 

funções... Ter funcionários impossibilitados de realizar sua função  

125- Avaliar a incidência de acidentes com material biológico entre os trabalhadores... 

Deixar que o mesmo continue ocorrendo  

126- Avaliar a incidência de acidentes com material perfurocortantes... Deixar que o 

mesmo continue ocorrendo  

127- Avaliar a incidência de acidentes com material químico entre os trabalhadores... 

Deixar que o mesmo continue ocorrendo  

128- Fomentar a utilização de EPI’s pelos funcionários dos setores técnicos... Ter 

funcionários afastados por acidentes de trabalho  

130- Avaliar a monotonia do trabalho dos funcionários... Ter funcionários afastados 

por LER e DORT 
 

21 
Administração 

de medicação 

73-Administrar medicação no paciente no horário certo... Comprometer a saúde dos 

pacientes 
 

22 
Participação dos 

funcionários 

74- Ampliar a participação de funcionários em capacitações de liderança... Apresentar 

uma má gestão dentro do hospital 
 

23 Capacidade 
75- Avaliar a demanda por internações... Faltar leitos na UTI para pacientes pós 

operatório 
 

24 
Condições dos 

equipamentos 

76- Disponibilizar recursos financeiros para investimentos em tecnologias... Perder 

oportunidades de melhorias na prestação de serviços 

77- Disponibilizar recursos financeiros para investimentos na infraestrutura... Perder 

pacientes para outros hospitais 

78- Ter computadores  mais sofisticados para os funcionários... Comprometer o 

desempenho das atividades realizadas pelos funcionários  

113- Buscar soluções para equipamentos danificados... Ter equipamentos parados  que 

podem ser utilizados 
 

25 
Condições do 

ambiente 

79- Garantir um ambiente seguro aos pacientes... Por em risco a vida dos pacientes 

80- Garantir um ambiente de trabalho agradável... Impactar em um trabalho maçante 

aos funcionários.  

81- Garantir um ambiente de trabalho  seguro... Impactar em um trabalho de risco aos 

funcionários. 

82- Promover um espaço físico adequado aos departamentos... Ter funcionários 

fadigados na execução de suas atividades 

83- Promover boas condições de iluminação nos departamentos... Comprometer a 

realização das atividades dos funcionários  

84- Promover boas condições de ventilação dos departamentos... Comprometer a 

realização das atividades dos funcionários  

85- Promover o layout adequado dos departamentos... Dificultar o trabalho dos 

funcionários 

86- Promover um local de trabalho acessível... Apresentar dificuldades nas rotas de 

acesso interno 

87- Avaliar os aspectos ergonômicos nos departamentos... Forçar a necessidade de 

posturas não confortáveis  

114- Ter sala de espera adequada... Deixar de atender bem os acompanhantes dos 

pacientes 

115- Ter sala de recepção com dimensões suficientes... Deixar de recepcionar bem os 

pacientes, acompanhantes e visitas 

116- Ter sala de reuniões suficientes... Desmarcar reuniões por falta de sala disponível 

129- Promover um ambiente ergonomicamente correto... Ter funcionários afastados 

por doenças ocupacionais 
 

26 
Educação 

continuada 

88- Desenvolver treinamentos de educação continuada aos funcionários já experientes 

dos setores técnicos... Deixar de incentivar os funcionários ao autodesenvolvimento   

89- Promover a participação dos novos funcionários em treinamentos de educação 

continuada... Ter funcionários na zona de conforto 
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27 
Processo 

seletivo 

90- Abrir processo de seleção interno... Deixar de dar oportunidade para os 

funcionários da organização 
 

28 
Reconhecimento 

dos pacientes 

91- Reconhecer o trabalho realizado pelos funcionários... Fazer com que os 

funcionários não se sintam importantes 

92- Dar feedback do desempenho dos funcionários... Prejudicar o comprometimento 

dos mesmos 

93- Assegurar retribuições aos funcionários... Comprometer o desempenho dos 

funcionários 

94- Oferecer confraternizações de aniversariantes do mês... Deixar de mostrar aos 

funcionários que eles são lembrados pela organização   

95- Conscientizar os funcionários dos setores administrativos  de suas contribuições 

ao exercer suas funções... Ter grande quantidade de faltas de funcionários dos setores 

administrativo 

96- Conscientizar os funcionários dos setores técnicos da necessidade de suas 

atividades para o processo como um todo... Apresentar grande quantidade de 

funcionários faltosos 
 

29 Certificação SUPRIMIDO 
 

30 Conformidade 

97- Garantir a atualização de valores de medicamentos, serviços profissionais e 

diárias... Sofrer as  consequências de não estar em conformidade  

117- Avaliar a conformidade dos prontuários... Ter problemas em auditorias 
 

31 
Documentos 

burocráticos 
SUPRIMIDO 

 

32 Lucro 

98- Garantir um fluxo de caixa correto... Comprometer o lucro da organização  

99- Promover um controle  de receitas e despesas... Deixar de alcançar o lucro 

planejado    

100- Gerar relatórios de controle financeiro confiável... Deixar  de ter uma real noção  

do que é gasto em cada área do hospital por erros de digitação 

101- Controlar as contas a receber... Sofrer com a inadimplência dos devedores 

102- Estabelecer os gastos do hospital com base em uma média de lucros... Ultrapassar 

constantemente a cota estabelecida 
 

33 
Rotatividade 

dos funcionários 

103-Realizar rodízios  entre os funcionários das atividades a serem desenvolvidas  ... 

ter funcionários deixando suas funções no hospital por não se adaptarem a função 
 

34 Ser referência SUPRIMIDO 
 

35 Planejamento 

104- Realizar um planejamento estratégico da administração do hospital... Deixar de 

traçar os objetivos da instituição 

105- Planejar as atividades a serem realizadas no ano... Faltar suporte de como 

prosseguir  

106- Realizar a revisão do planejamento... Deixar de acompanhar se as atividades estão 

caminhando de acordo com objetivos traçados 

107- Realizar reuniões de planejamento das atividades... Apenas comunicar o que 

deverá ser feito  

108- Estabelecer metas de longo prazo para os setores administrativos... Realizar 

atividades sem saber o que se deseja alcançar  

109- Estabelecer metas de longo prazo para os setores  técnicos... Realizar atividades 

sem saber o que se deseja alcançar 

   

Conceitos gerados na construção dos mapas cognitivos 

500- Mapear as principais dificuldades dos funcionários dos setores técnicos no exercícios de suas funções ... 

Deixar de capacitá-los com base em seus pontos fracos 

501- Capacitar os funcionários para cargos de chefia ... apresentar funcionários despreparados quando surgirem 

oportunidades 

502- Obter informações precisas, seguras e corretas das necessidades requisitantes ... receber encomendas 

incompletas. 
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503- Verificar  a disponibilidade da equipe cirúrgica antes do agendamento ... Perder a confiança dos pacientes 

por erros de agendamento 

504- Promover um bom entendimento com os convênios ... Cancelar cirurgias eletivas por falta de autorização 

do convênio  

505- Verificar se o paciente  apresenta todos aspectos necessárias para realizar o procedimento cirúrgico ... ter 

pacientes com cirurgias canceladas por falta de exames pré-operatórios e condições clínicas adequadas 

506- Confirmar com os pacientes a realização da cirurgia  dias antes da mesma .. ter prejuízos  pelo não  

comparecimento do paciente 

507- Listar conteúdos relevantes  para treinamentos sobre liderança ... deixar de desenvolver e formar líderes 

dentro da organização  

508- Promover um plano de carreira aos funcionários... Ter funcionários sem a possibilidade de progredir 

509- Dar oportunidades aos funcionários internos de assumir cargos gerenciais ... ter funcionários 

desmotivados por falta de oportunidade 

510- Realizar o alinhamento entre o perfil dos funcionários e a atividade executada ... ocorrer 

descontentamento com as atividades atribuídas.  

511- Promover maior agilidade no envio do prontuário para o setor de faturamento ... Retardar a cobrança aos 

convênios 

512- Avaliar o faturamento gerado pelos convênios ... renovar contrato com convênios que não são benéficos 

ao hospital 

513- Verificar o tempo que os paciente classificados na cor azul e verde pela triagem de acolhimento 

aguardaram para ser atendido pelo médico ... Comprometer a saúde dos pacientes 

514- Verificar o tempo que os paciente classificados na cor Amarelo pela triagem de acolhimento aguardaram 

para ser atendido pelo médico ... Comprometer a saúde dos pacientes 

515- Verificar o tempo que os paciente classificados na cor Laranja pela triagem de acolhimento aguardaram 

para ser atendido pelo médico ... Comprometer a saúde dos pacientes 

516- Verificar o tempo que os paciente classificados na cor Vermelho pela triagem de acolhimento aguardaram 

para ser atendido pelo médico ... Comprometer a saúde dos pacientes 

517- Oferecer informações de funcionamento dos serviços aos pacientes ... ter pacientes que não se sentem 

acolhidos 

518- Coordenar adequadamente o conjunto de atividades administrativas... Deixar de  ser eficaz nas atividades 

realizadas 

519- Reconhecer a interdependência das atividades com um trabalho de caráter cooperativo e não 

competitivo...  Deixar de alcançar um objetivo comum  

520- Preocupar-se com os acidentes de trabalho ... Por em risco a vida dos funcionários   

521- Preocupar-se com o risco dos pacientes caírem sozinhos  ... Resultar em problemas mais graves a saúde 

do paciente 

522- Cuidar desde a entrada, durante e após a saída do paciente do hospital ... Deixar de preocupar-se com a 

prevenção  de infecção hospitalar 

523- Adquirir novos equipamentos para atendimento técnico ... Ter equipamento desatualizados no mercado 

524- Preocupar-se com a espera dos pacientes para o atendimento atendido do médico no pronto socorro ... 

Deixar de oferecer atendimento qualificado 

525- Desenvolver um levantamento das necessidades de investimentos com a infraestrutura ... inviabilizar a 

prestação de serviços aos pacientes 

526- Adquirir respiradores artificiais mais avançados ... Deixar de detectar mais facilmente qualquer tipo de 

complicação no paciente. 

527- Adquirir monitores multiparâmetros de acompanhamento ... Deixar de medir e acompanhar por completo  

os sinais vitais  do paciente 

528- Adquirir novas bombas de infusão para o controle de medicação ...  Deixar de controlar de maneira  mais 

eficiente a dosagem de anestésico aplicado a pacientes em cirurgia 

529- Preocupar-se com a qualidade de vida dos funcionários  ... Ter funcionários com problemas de saúde 

causadas pelo trabalho 

530- Estabelecer conteúdos  a serem ministrados nos treinamentos de educação continuada ... Ministrar o 

mesmo conteúdo em um intervalo curto de tempo    

531- Avaliar o desempenho  da participação dos funcionários  nos treinamentos de educação continuada ... 

deixar de avaliar o quanto os funcionários estão adquirindo de conhecimento nos treinamentos  

532- Oferecer premiações aos funcionários que chegaram sem atrasado  no horário de expediente... Deixar de 

reconhecer o seu comprometimento com a organização    
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533- Avaliar o comportamento financeiro dos  serviços prestados pelos convênios do hospital ... prestar 

serviços que não resultam em lucro à organização 

534- Avaliar o retorno financeiro  por convênio associado ao hospital ... Deixar de controlar separadamente o 

rendimento de cada convênio ao hospital  

535- Apresentar os ricos presentes no ambiente de trabalho ao trabalhador recém-contratado ... Deixar de tentar 

evitar que os funcionários sofra com os riscos  

536- Avaliar o faturamento gerado pelo convênio Unimed ... Deixar de avaliar se estão  atendendo as 

expectativas do hospital 

537- Avaliar o faturamento gerado pelo convênio SUS ... Deixar de avaliar se estão  atendendo as expectativas 

do hospital 

538- Avaliar o faturamento gerado pelo convênio Particular ... Deixar de avaliar se estão  atendendo as 

expectativas do hospital 

539- Avaliar o faturamento gerado pelos  demais convênios ... Deixar de avaliar se estão  atendendo as 

expectativas do hospital 

540- Avaliar o retorno financeiro obtido pelo convênio Unimed ... deixar de avaliar o quanto o hospital ganha 

em relação ao investimento para este convênio 

541- Avaliar o retorno financeiro obtido pelo convênio SUS ... deixar de avaliar o quanto o hospital ganha em 

relação ao investimento para este convênio 

542- Avaliar o retorno financeiro obtido pelo convênio Particular ... deixar de avaliar o quanto o hospital ganha 

em relação ao investimento para este convênio 

543- Avaliar o retorno financeiro obtido pelos demais convênio ... deixar de avaliar o quanto o hospital ganha 

em relação ao investimento para este convênio 

544- Controlar as refeições dos pacientes ... Ter grande quantidade de alimentos devolvidos pelos pacientes  

545- Preocupar com as visitas de rotina da equipe técnica aos pacientes ... deixar de prestar o melhor 

atendimento ao paciente 

546- Preocupar-se com a entrega de refeições no horário correto ... deixar de servir  refeições de qualidade 

547- Preocupar-se com a pontualidade no início nas cirurgias ... Deixar de prestar serviços de qualidade 

548- Preocupar-se com a ocorrência de acidentes com materiais biológicos, perfurocortantes e químicos ... 

Sofrer as consequências com trabalhadores acidentados 

549- Treinar os novos funcionários  dos setores técnicos ... gerar ineficiências na prestação de serviços  

550- Avaliar a demanda por cirurgias...  Deixar de realizar cirurgias por não ter sala operatória disponível 

551- Controlar a utilização de medicamentos e materiais para assistência aos pacientes ... obter grandes 

desperdícios em seu uso 
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APÊNDICE VI – Mapas cognitivos do modelo para a avaliação da gestão administrativa do hospital 
 

Mapa para o PVF: Serviços 

 

 

Avaliação de desempenho da gestão 

administrativa de um hospital  localizado 

na região Sudoeste do Estado do Paraná

Gestão
Recursos 

Humanos

Motivação ProdutividadeServiços
Processos 

internos 
EconômicaRiscos 

29 - Oferecer serviços de qualidade que a sociedade requer ... Ter pacientes insatisfeitos com os 

serviços prestados

57-Investir na infraestrutura do 

hospital ... Apresentar pacientes 

descontentes com o atendimento

30-Melhorar a capacidade na prestação dos serviços ... Deixar de 

prestar serviços qualificados aos pacientes

528-Adquirir novas 

bombas de infusão  para 

o controle de medicação 

...  Deixar de controlar de 

maneira  mais eficiente a 

dosagem de anestésico 

aplicado a pacientes em 

cirurgia

525-Desenvolver 

um levantamento 

das necessidades de 

investimentos com 

a infraestrutura ... 

Inviabilizar a 

prestação de 

serviços aos 

pacientes

56-Investir em novas tecnologias  ... 

Deixar de ser um hospital 

competitivo no mercado

77-

Disponibilizar 

recursos 

financeiros para 

investimentos 

na infraestrutura 

... Perder 

pacientes para 

outros hospitais

42-Avaliar as 

demandas por 

refeições de 

pacientes com 

atendimentos 

particulares  e 

convênios  ...  

impossibilitar 

a entrega das 

mesmas no 

horário certo 

76-Disponibilizar 

recursos financeiros 

para investimentos em 

tecnologias ... Perder 

oportunidades de 

melhorias na 

prestação de serviços

75-Avaliar a 

demanda por 

internações ... 

Faltar leitos na 

UTI para 

pacientes pós 

operatório

Capacidade de prestação 

de serviços
47-Prezar pelo atendimento humanizado e eficiente ... Deixar de 

ter excelência no atendimento

48-Utilizar técnicas mais leves voltadas 

para o suprimento das necessidades 

básicas dos pacientes ... Faltar com 

respeito e ética no atendimento dos 

pacientes

Atendimento 

Humanizado

43-Avaliar as 

demandas 

por refeições 

de pacientes 

com 

atendimentos 

pelo SUS  ...  

impossibilita

r a entrega 

das mesmas 

no horário 

certo 

526-Adquirir 

respiradores artificiais 

mais avançados ... 

Deixar de detectar 

mais facilmente 

qualquer tipo de 

complicação no 

paciente.

527-Adquirir 

monitores 

multiparâmetros 

de 

acompanhamento 

... Deixar de medir 

e acompanhar por 

completo os sinais 

vitais  do paciente.

78-Ter computadores  

mais sofisticados para 

os funcionários ... 

Comprometer o 

desempenho das 

atividades realizadas 

pelos funcionários 

73-

Administrar 

medicação 

no paciente 

no horário 

certo ... 

Compromete

r a saúde dos 

pacientes

51-Informar o 

estado de saúde 

do paciente ... 

Ter pacientes e 

acompanhantes 

ansiosos

55-Identificar aos 

pacientes por 

quem está sendo 

atendido ... 

Deixar de passar 

confiança ao 

paciente

54-Atender o 

paciente já 

internado o 

mais rápido 

possível quando 

solicitado ... 

Ter pacientes 

estressados pela 

demora no 

atendimento  

53-Preocupar-se quanto à 

pontualidade nos 

atendimentos aos pacientes ... 

Deixar de ser eficiente nos 

serviços prestados

524-Preocupar-se 

com a espera dos 

pacientes para o 

atendimento 

atendido do 

médico no pronto 

socorro ... Deixar 

de oferecer 

atendimento 

qualificado

513-Verificar 

o tempo que 

os paciente 

classificados 

na cor azul e 

verde pela 

triagem de 

acolhimento 

aguardaram 

para ser 

atendido pelo 

médico ... 

Comprometer 

a saúde dos 

pacientes

514-Verificar 

o tempo que 

os paciente 

classificados 

na cor 

Amarelo pela 

triagem de 

acolhimento 

aguardaram 

para ser 

atendido pelo 

médico ... 

Comprometer 

a saúde dos 

pacientes

515-Verificar 

o tempo que 

os paciente 

classificados 

na cor Laranja 

pela triagem 

de 

acolhimento 

aguardaram 

para ser 

atendido pelo 

médico ... 

Comprometer 

a saúde dos 

pacientes

550-Avaliar a 

demanda por 

cirurgias ... 

Deixar de 

realizar 

cirurgias por 

não ter sala 

operatória 

disponível

50-Oferecer capacitações de 

atendimento humanizado aos 

funcionários dos setores técnicos ... 

Ter funcionários que entendem que o 

paciente é exclusivamente um ser 

físico

49-Ter técnicos  

que realizam 

visitas 

constantes aos 

pacientes ... 

Deixar de 

assegurar o 

melhor 

atendimento aos 

pacientes

112-Ter 

médicos que 

visitam os 

pacientes com 

frequência ... 

Deixar de 

passar o 

melhor 

diagnóstico do 

paciente
110-Promover o 

menor tempo de 

espera do paciente 

para realizar a 

cirurgia ... Ter 

pacientes ansiosos e 

preocupados

111-Iniciar as 

cirurgias eletivas 

no horário 

agendado ... 

Atrasar as 

demais cirurgias 

do dia

113-Buscar soluções para 

equipamentos danificados ... Ter 

equipamentos parados  que podem 

ser utilizados

114-Ter sala de 

espera 

adequada ... 

Deixar de 

atender bem os 

acompanhantes 

dos pacientes

115-Ter sala de 

recepção com 

dimensões 

suficientes ... 

Deixar de 

recepcionar 

bem os 

pacientes, 

acompanhantes 

e visitas

516-Verificar o 

tempo que os 

paciente 

classificados na 

cor Vermelho pela 

triagem de 

acolhimento 

aguardaram para 

ser atendido pelo 

médico ... 

Comprometer a 

saúde dos 

pacientes

517-Ter 

enfermeiros que 

realizam visitas 

constantes aos 

pacientes ... 

Deixar de 

assegurar o 

melhor 

atendimento aos 

pacientes

545-Preocupar 

com as visitas 

de rotina da 

equipe técnica 

aos pacientes ... 

Deixar de 

prestar o melhor 

atendimento ao 

paciente

546-Preocupar-

se com a 

entrega de 

refeições no 

horário correto 

... deixar de 

servir  refeições 

de qualidade

523-Adquirir novos 

equipamentos para 

atendimento técnico 

... Ter equipamento 

desatualizados no 

mercado

547-Preocupar-se 

com a 

pontualidade no 

início nas 

cirurgias ... 

Deixar de prestar 

serviços de 

qualidade
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Mapa para o PVF: Riscos 

 

 
  

Avaliação de desempenho da gestão 

administrativa de um hospital  localizado 

na região Sudoeste do Estado do Paraná

Gestão
Recursos 

Humanos

Motivação ProdutividadeServiços
Processos 

internos 
EconômicaRiscos 

71-Preocupar-se com 

problemas (doenças) que 

podem ser adquiridas pelos 

pacientes no hospital ... 

Comprometer a saúde dos 

pacientes 

72-Prevenir  os 

pacientes 

acamados contra  a 

úlcera de pressão 

... Acarretar em um 

desconforto e 

aumento de dias de 

permanência do 

paciente no 

hospital 

522-Cuidar desde 

a entrada, 

durante e após a 

saída do paciente 

do hospital ... 

Deixar de 

preocupar-se 

com a prevenção  

de infecção 

hospitalar

70-Cuidar ao 

movimentar o 

paciente dentro do 

hospital ... Ter 

problemas com 

técnicos e 

enfermeiros que 

derrubam os 

pacientes no hospital 

521-Preocupar-se 

com o risco dos 

pacientes caírem 

sozinhos ... 

Resultar em 

problemas mais 

graves a saúde do 

paciente

118-Promover ações para gestão de risco dentro do hospital ... Comprometer a saúde dos 

pacientes e funcionários

81-Garantir um ambiente de trabalho seguro  ... 

Impactar em um trabalho de risco aos 

funcionários.

79-Garantir um ambiente seguro aos pacientes ... 

Por em risco a vida dos pacientes

119-Preocupar-se quanto à 

possibilidade de quedas 

dos pacientes ... Ter 

pacientes com o tratamento 

comprometido

122-Avaliar a 

mortalidade 

associada a infecção 

hospitalar ... Ter  um 

descontrole  deste 

risco dentro do 

hospital

520-Preocupar-se 

com os acidentes de 

trabalho ... Por em 

risco a vida dos 

funcionários  

87- Avaliar os 

aspectos 

ergonômicos nos 

departamentos ... 

Forçar a necessidade 

de posturas não 

confortáveis

69-Promover 

utilização de EPI’s

aos funcionários ... 

Por em risco a vista 

dos funcionários

529-Preocupar-se com a 

qualidade de vida dos 

funcionários  ... Ter 

funcionários com 

problemas de saúde 

causadas pelo trabalho

128-Fomentar a 

utilização de EPI’s

pelos funcionários 

dos setores técnicos 

... Ter funcionários 

afastados por 

acidentes de 

trabalho 

129-Promover um 

ambiente 

ergonomicamente 

correto ... Ter 

funcionários 

afastados por 

doenças 

ocupacionais

125-Avaliar a 

incidência de acidentes 

com material biológico 

entre os trabalhadores ... 

Deixar que o mesmo 

continue ocorrendo 

126-Avaliar a 

incidência de 

acidentes com 

material perfuro 

cortantes ... Deixar 

que o mesmo 

continue ocorrendo 

124-Preocupar-se 

quanto à 

possibilidade de 

quedas dos 

funcionários em 

suas funções ... Ter 

funcionários 

impossibilitados de 

realizar sua função 

130-Avaliar a 

monotonia do 

trabalho dos 

funcionários ... Ter 

funcionários 

afastados por LER 

e DORT

127-Avaliar a 

incidência de 

acidentes com 

material químico 

entre os trabalhadores 

... Deixar que o 

mesmo continue 

ocorrendo 

535-Apresentar os ricos 

presentes no ambiente de 

trabalho ao trabalhador recém-

contratado ... Deixar de tentar 

evitar que os funcionários 

sofram com os riscos 

123-Promover um 

armazenamento e 

remoção adequado dos 

produtos residuais e lixos 

específicos ... Ter um 

ambiente contagioso

120-Verificar os 

leitos após a 

higienização ... 

Deixar de assegurar 

que o ambiente está 

adequado para uso

121-Promover uma 

reehigienização dos leitos 

quando necessário ... 

Deixar de prevenir 

problemas com doenças 

contagiosas

Riscos aos funcionários
Riscos aos pacientes

548-Preocupar-se com a 

ocorrência de acidentes 

com materiais 

biológicos, 

perfurocortantes e 

químicos ... Sofrer as 

consequências com 

trabalhadores 

acidentados
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Mapa para o PVF: Processos internos 

 

 
 

Avaliação de desempenho da gestão 

administrativa de um hospital  localizado 

na região Sudoeste do Estado do Paraná

Gestão
Recursos 

Humanos

Motivação ProdutividadeServiços
Processos 

internos 
EconômicaRiscos 

52-Ter processos internos que otimizam a gestão do hospital ... Apresentar um variedade 

dos processos que impactam negativamente nos serviços prestados 

105-Planejar as atividades 

a serem realizadas no ano 

... Faltar suporte de como 

prosseguir 

23-Padronizar os processos internos 

realizados no hospital ... Deixar que 

cada funcionário faça do seu jeito

104-Realizar um planejamento estratégico da 

administração do hospital ... Deixar de traçar os objetivos 

da instituição

10-Promover a comunicação eficaz entre os departamentos 

administrativo do hospital ... Deixar de ser um hospital competitivo no 

mercado

13-Conferir 

medicamentos e 

materiais quando 

entregue pelos 

fornecedores ... perder a 

oportunidade de 

troca/devolução dos 

mesmos

26-Padronizar os 

processos de compra e 

recebimento de 

medicamentos e 

materiais ... Deixar de 

controlar o que está 

sendo comprado

46-Melhorar o sistema de 

informação para a integração dos 

departamentos de lavanderia e 

higienização com a enfermagem 

... Ter pacientes esperando para 

internação devido a atrasos na 

higienização dos leitos por falta 

de informação 

27-Padronizar o 

processo de 

solicitação de 

serviços de 

manutenção ... Ter 

um descontrole dos 

serviços já 

realizados 

24-Padronizar os 

processos de 

atendimento  

técnico aos 

pacientes ... Deixar 

de garantir o 

atendimento sem 

variações

502-Obter 

informações precisas, 

seguras e corretas das 

necessidades 

requisitantes ... Deixar 

de realizar  o pedido 

corretamente 

14-Instruir os 

funcionários a conferir a 

temperatura dos 

medicamentos que 

exigem especificações de 

acondicionamento ... 

adquirir medicamentos 

fora das especificações

44-Promover a agilidade e confiabilidade dos atendimentos aos pacientes 

... Ter dados errados dos serviços prestados e atrasos no repasse das 

informações

45-Promover ações para 

uma admissão correta dos 

pacientes ... Deixar de 

assegurar dados confiáveis

66-Registrar 

corretamente no 

prontuário os 

procedimentos aos 

quais o paciente foi 

submetido ... Gerar 

retrabalho por conta 

de lançamentos 

incorretos. 

97-Garantir a 

atualização de 

valores de 

medicamentos, 

serviços 

profissionais e 

diárias ... Sofrer as  

consequências de 

não estar em 

conformidade 

511-Promover maior agilidade 

no envio do prontuário para o 

setor de faturamento ... 

Retardar a cobrança aos 

convênios

67-Lançar as 

informações no 

sistema 

corretamente ... 

Atrasar a emissão 

da guia de 

pagamento ao 

convênio

65-Realizar a 

evolução do 

prontuário 

conforme o  

tratamento ao 

paciente ... 

Preencher após a 

alta do paciente

64-Preencher o pedido de 

internação antecipadamente 

ao dia da internação para 

casos eletivos, ou no 

momento da internação para 

casos de urgência e 

emergência ... Preencher o 

pedido depois que o paciente 

já internou

108-Estabelecer 

metas de longo 

prazo para os 

setores 

administrativos ... 

Realizar atividades 

sem saber o que se 

deseja alcançar 

106-Realizar a revisão do 

planejamento ... Deixar 

de acompanhar se as 

atividades estão 

caminhando de acordo 

com objetivos traçados

107-Realizar 

reuniões de 

planejamento das 

atividades ... 

Apenas 

comunicar o que 

deverá ser feito 

Planejamento estratégico

Comunicação

Agilidade e Confiabilidade

109-Estabelecer 

metas de longo 

prazo para os 

setores  técnicos ... 

Realizar atividades 

sem saber o que se 

deseja alcançar

16-Melhorar o processo de agendamentos 

de cirurgias eletivas ... Ter cirurgias 

canceladas e retrabalho das atividades 

realizadas

504-Promover um 

bom 

entendimento com 

os convênios ... 

Cancelar cirurgias 

eletivas por falta 

de autorização do 

convênio 

17-Ter uma gestão 

de estoque eficaz ... 

Faltar materiais 

cirúrgicos 

necessários 

503-Verificar  a 

disponibilidade da 

equipe cirúrgica 

antes do 

agendamento ... 

Perder a confiança 

dos pacientes por 

erros de 

agendamento

505-Verificar se o 

paciente  apresenta 

todos aspectos 

necessárias para realizar 

o procedimento 

cirúrgico ... Ter 

pacientes com cirurgias 

canceladas por falta de 

exames pré-operatórios 

e condições clínicas 

adequadas

506-Confirmar com 

os pacientes a 

realização da 

cirurgia  dias antes 

da mesma ... Ter 

prejuízos  pelo não  

comparecimento do 

paciente

117-Avaliar a 

conformidade 

dos prontuários 

... Ter problemas 

em auditorias
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Mapa para o PVF: Econômica 

 

 
 

Avaliação de desempenho da gestão 

administrativa de um hospital  localizado 

na região Sudoeste do Estado do Paraná

Gestão
Recursos 

Humanos

Motivação ProdutividadeServiços
Processos 

internos 
EconômicaRiscos 

34- Promover ações estratégicas econômicas ... Deixar de obter maiores lucros para a 

instituição utilizando menos recursos

35-Utilizar os recursos financeiros de forma  adequada ... 

Apresentar gastos desnecessários 

36-Garantir descontos e 

melhores formas de pagamento 

nas compras de medicamentos, 

materiais e equipamentos ... 

Pagar um valor mais  elevado 

pelos itens comprados

31-Promover ações e 

práticas que reduzem os 

desperdícios ... Utilizar 

recursos sem 

necessidade

68-Garantir parcerias 

com mercados da 

cidade ... Deixar de 

comprar em grande 

quantidade os itens da 

promoção

100-Gerar relatórios de controle 

financeiro confiável ... deixar  de ter 

uma real noção  do que é gasto em 

cada área do hospital por erros de 

digitação

38-Fomentar a 

integração entre 

os setores de 

compra e 

financeiro ... 

Perder descontos 

ofertados pelos 

fornecedores 

41-Promover a melhor 

cotação de 

medicamentos, materiais 

e equipamentos antes da 

efetivação da compra ...

Deixar de pagar mais 

barato por 

medicamentos e 

materiais

40-Planejar a compra a cada 

três meses dos medicamentos 

e materiais mais consumidos 

pelos pacientes ... Comprar 

medicamentos e materiais em 

pequenas quantidades e 

perder dos benefícios 

ofertados

39-Avaliar o padrão de 

consumo de 

medicamentos e materiais 

para a realização de 

compras ... Ter 

medicamentos e materiais 

em excesso no estoque

15-Avaliar os prazos 

de entrega dos 

fornecedores ... Faltar 

medicamentos e 

materiais em estoque 

32-Controlar as 

refeições dos 

funcionários no 

hospital ... 

Desperdiçar 

refeições.

33-Instruir a 

reutilização dos 

alimentos que 

sobraram ... 

Desperdiçar 

alimentos que 

podem ser 

reaproveitados 

Recursos Financeiros

Fluxo de caixa
98-Garantir um fluxo de caixa correto ... Comprometer o lucro da 

organização

102-Estabelecer os 

gastos do hospital 

com base em uma 

média de lucros ... 

Ultrapassar 

constantemente a 

cota estabelecida

37-Controlar 

todos as contas a 

serem pagas pelo 

hospital ... Pagar 

juros em contas 

pagas após o 

vencimento

101-Controlar as 

contas a receber 

... Sofrer com a 

inadimplência 

dos devedores

512-Avaliar o 

faturamento 

gerado pelos 

convênios ... 

Renovar contrato 

com convênios que 

não são benéficos 

ao hospital

534-Avaliar o retorno 

financeiro  por 

convênio associado 

ao hospital ... Deixar 

de controlar 

separadamente o 

rendimento de cada 

convênio ao hospital 

99-Promover um controle  de 

receitas e despesas ... Deixar 

de alcançar o lucro planejado 

533-Avaliar o comportamento 

financeiro dos  serviços prestados 

pelos convênios do hospital ... 

Prestar serviços que não resultam 

em lucro à organização

536-Avaliar o 

faturamento gerado 

pelo convênio 

Unimed ... Deixar de 

avaliar se estão  

atendendo as 

expectativas do 

hospital

537-Avaliar o 

faturamento gerado 

pelo convênio SUS ... 

Deixar de avaliar se 

estão  atendendo as 

expectativas do 

hospital

538-Avaliar o 

faturamento gerado 

pelo convênio 

Particular ... Deixar 

de avaliar se estão  

atendendo as 

expectativas do 

hospital

539-Avaliar o 

faturamento gerado 

pelos  demais 

convênios ... Deixar 

de avaliar se estão  

atendendo as 

expectativas do 

hospital

540-Avaliar o retorno 

financeiro obtido 

pelo convênio 

Unimed ... Deixar de 

avaliar o quanto o 

hospital ganha em 

relação ao 

investimento para 

este convênio

541-Avaliar o retorno 

financeiro obtido 

pelo convênio SUS ... 

Deixar de avaliar o 

quanto o hospital 

ganha em relação ao 

investimento para 

este convênio

542-Avaliar o retorno 

financeiro obtido 

pelo convênio 

Particular ... Deixar 

de avaliar o quanto o 

hospital ganha em 

relação ao 

investimento para 

este convênio

543-Avaliar o retorno 

financeiro obtido 

pelos demais 

convênio ... Deixar 

de avaliar o quanto o 

hospital ganha em 

relação ao 

investimento para 

este convênio

544-Controlar 

as refeições dos 

pacientes ... Ter 

grande 

quantidade de 

alimentos 

devolvidos 

pelos pacientes 

551-Controlar a 

utilização de 

medicamentos e 

materiais para 

assistência aos 

pacientes ... Obter 

grandes 

desperdícios em 

seu uso
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Mapa para o PVF: Motivação 

 

 
 

  

Avaliação de desempenho da gestão 

administrativa de um hospital  localizado 

na região Sudoeste do Estado do Paraná

Gestão
Recursos 

Humanos

Motivação ProdutividadeServiços
Processos 

internos 
EconômicaRiscos 

20-Estimular a motivação dos funcionários ... Perder funcionários para outras instituições 

509-Dar oportunidades 

aos funcionários internos 

de assumir cargos 

gerenciais ... Ter 

funcionários 

desmotivados por falta de 

oportunidade

91-Reconhecer o trabalho realizado pelos funcionários ... 

Fazer com que os funcionários não se sintam importantes

508-Promover um plano de carreira aos funcionários ... 

Ter funcionários sem a possibilidade de progredir

9-Realocar os 

funcionários já 

contratados ... 

Contratar novos 

funcionários 

92-Dar feedback do 

desempenho dos 

funcionários ... 

Prejudicar o 

comprometimento 

dos mesmos

501-Capacitar os 

funcionários para 

cargos de chefia ... 

Apresentar funcionários 

despreparados quando 

surgirem oportunidades

18-Desenvolver 

treinamentos de liderança 

qualificados  aos 

funcionários existentes ... 

ter cargos de liderança 

sendo assumidos por 

funcionários externos 

74-Ampliar a 

participação de 

funcionários em 

capacitações de 

liderança ... Apresentar 

uma má gestão dentro 

do hospital

510-Realizar o 

alinhamento entre o 

perfil dos funcionários e 

a atividade executada ... 

Ocorrer 

descontentamento com 

as atividades atribuídas. 

93-Assegurar 

retribuições aos 

funcionários ... 

Comprometer o 

desempenho dos 

funcionários

22-Garantir direitos 

legais aos funcionários ...  

Perder funcionários para 

empresas concorrentes 

21-Garantir contribuições 

financeiras  compatíveis ao 

cargo dos funcionários ... 

Comprometer o desempenho 

dos funcionários

Plano de 

Carreira

Reconhecimento

80-Garantir um ambiente de trabalho agradável ... 

Impactar em um trabalho maçante aos funcionários 

85-Promover o layout 

adequado dos departamentos 

... Dificultar o trabalho dos 

funcionários

86-Promover um local de 

trabalho acessível ... 

Apresentar dificuldades 

nas rotas de acesso 

interno

83-Promover boas 

condições de 

iluminação nos 

departamentos ... 

Comprometer a 

realização das 

atividades dos 

funcionários 

84-Promover boas 

condições de 

ventilação dos 

departamentos ... 

Comprometer a 

realização das 

atividades dos 

funcionários 

Condições de 

trabalho

90-Abrir processo de 

seleção interno ... 

deixar de dar 

oportunidade para os 

funcionários da 

organização

507-Listar conteúdos 

relevantes  para 

treinamentos sobre 

liderança ... Deixar de 

desenvolver e formar 

líderes dentro da 

organização

532-Oferecer 

premiações aos 

funcionários que 

chegaram sem atrasado  

no horário de 

expediente ... Deixar 

de reconhecer o seu 

comprometimento com 

a organização   

94-Oferecer 

confraternizações de 

aniversariantes do 

mês ... Deixar de 

mostrar aos 

funcionários que eles 

são lembrados pela 

organização  

82-Promover um 

espaço físico 

adequado aos 

departamentos ... Ter 

funcionários 

fadigados na 

execução de suas 

atividades
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Mapa para o PVF: Produtividade 

 

 

Avaliação de desempenho da gestão 

administrativa de um hospital  localizado 

na região Sudoeste do Estado do Paraná

Gestão
Recursos 

Humanos

Motivação ProdutividadeServiços
Processos 

internos 
EconômicaRiscos 

58-Promover ações para melhoria da produtividade ... Comprometer a 

eficiência dos serviços prestados

59-Promover o trabalho em equipe ... Comprometer o atendimento 

aos pacientes

19-Dar autonomia 

aos funcionários dos 

setores  técnicos ...  

Deixar de ter 

tomadas de decisões 

rápidas 

103-Realizar rodízios  

entre os funcionários das 

atividades a serem 

desenvolvidas ... Ter 

funcionários deixando 

suas funções no hospital 

por estarem  insatisfeitos 

em  realizar sempre a 

mesma atividade

96-Conscientizar os 

funcionários dos setores 

técnicos da necessidade de 

suas atividades para o 

processo como um todo ... 

Apresentar grande 

quantidade de funcionários 

faltosos

63-Ter o esforço e a 

dedicação individual 

dos profissionais 

dentro da equipe de 

trabalho ... Refletir 

negativamente na 

execução das tarefas.

Trabalho em 

equipe

60-Desenvolver equipes 

multifuncionais nos setores técnicos ... 

Impossibilitar o alcance dos resultados 

esperados

518-Coordenar adequadamente o 

conjunto de atividades 

administrativas ... Deixar de  ser 

eficaz nas atividades realizadas

11-Promover a sintonia entre os 

departamentos  técnicos  e 

administrativos ... Deixar que a 

organização siga com um objetivo 

comum

1-Promover o desenvolvimento dos funcionários ... Ter retrabalho 

das atividades realizadas

6-Treinar os novos 

funcionários  do setor 

administrativo ... Gerar 

ineficiências na prestação de 

serviços 

5-Capacitar os funcionários já 

experientes  do setor

administrativo, conforme suas 

dificuldades pontuais ... Ter 

funcionários  realizando 

atividades  de forma incorreta

88-Desenvolver 

treinamentos de 

educação continuada 

aos funcionários já 

experientes dos setores 

técnicos ... Deixar de 

incentivar os 

funcionários ao 

autodesenvolvimento  

500-Mapear as 

principais dificuldades 

dos funcionários dos 

setores técnicos no 

exercícios de suas 

funções ... Deixar de 

capacitá-los com base 

em seus pontos fracos

28-Desenvolver 

treinamentos  dos 

procedimentos 

operacionais padrão 

(POP) ... Ter 

funcionários 

realizando atividades 

de forma incorreta

3-Preparar os  funcionários  dos  

setores técnicos ... Ter funcionários 

que não saibam desenvolver suas 

atividades

4-Capacitar os funcionários já 

experientes dos setores 

técnicos ... Gerar ineficiências 

na prestação de serviços 

7-Treinar os novos 

funcionários dos 

setores técnicos 

com a equipe de 

trabalho ... Ter 

funcionários que 

não se  adequam ao 

ritmo da equipe

8-Avaliar  o 

desempenho dos 

novos funcionários 

dos setores técnicos no 

período de experiência 

de 45 e 90 dias ... 

Deixar de conseguir 

desenvolver o 

funcionário para a 

vaga

530-Estabelecer conteúdos  a serem 

ministrados nos treinamentos de 

educação continuada ... Ministrar o 

mesmo conteúdo em um intervalo 

curto de tempo   

531-Avaliar o desempenho  da 

participação dos funcionários  nos 

treinamentos de educação continuada ... 

Deixar de avaliar o quanto os 

funcionários estão adquirindo de 

conhecimento nos treinamentos 

89-Promover a 

participação dos 

novos 

funcionários dos 

setores técnicos 

em treinamentos 

de educação 

continuada ... Ter 

funcionários na 

zona de conforto

2-Preparar os funcionários  do setor 

administrativo ... Ter funcionários 

que não saibam desenvolver suas 

atividades

519-Reconhecer a 

interdependência das 

atividades com um 

trabalho de caráter 

cooperativo e não 

competitivo ... Deixar 

de alcançar um 

objetivo comum 

62-Delegar funções aos 

funcionários dos setores 

técnicos conforme a 

demanda de serviços ... 

Ter funcionários 

sobrecarregados 

95-Conscientizar os 

funcionários dos setores 

administrativos  de suas 

contribuições ao exercer 

suas funções ... Ter grande 

quantidade de faltas de 

funcionários dos setores 

administrativo

61-Delegar funções 

aos funcionários 

conforme a demanda 

de serviços ... Ter 

funcionários 

sobrecarregados 

Capacitação dos 

funcionários

549-Treinar os novos 

funcionários  dos setores 

técnicos ... Gerar 

ineficiências na prestação de 

serviços 
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APÊNDICE VII – Função de valor do modelo 
 

 
 

 

100%

95%

90%

85% ou 

menos 

1. Informações do paciente

% de visitas da CTI 

adulto em que foram 

disponibilizados 

regularmente 

informações a 

respeito dos 

pacientes, no último 

mês

Matriz de julgamento de valor

% de visitas da 

CTI adulto em que 

foram 

disponibilizados 

regularmente 

informações a 

respeito dos 

pacientes, no último 

mês

100%

95%

90%

85% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

85% ou menos 90% 95% 100%

150

100

50

0

12

8

4

0

2. Visita dos técnicos de enfermagem aos pacientes

Nº médio de visitas 

que os técnicos de 

enfermagem 

realizaram aos 

pacientes por dia, no 

último mês

Matriz de julgamento de valor

Nº médio de visitas 

que os técnicos de 

enfermagem 

realizaram aos 

pacientes por dia, no 

último mês

12

8

4

0

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

16 ou 

mais
16 ou

mais

-140
-120
-100

-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140

0 4 8 12 16 ou mais

100

67

0

-133

126
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4

3

2

1 ou 

menos 

3. Visita dos enfermeiros aos pacientes

Nº médio de visitas 

que os enfermeiros 

realizaram aos 

pacientes por dia, no 

último mês

Matriz de julgamento de valor

Nº médio de visitas 

que os enfermeiros 

realizaram aos 

pacientes por dia, no 

último mês

4

3

2

1 ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

5 ou 

mais
5 ou 

mais

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

1 ou menos 2 3 4 5 ou mais

100

50

0

-100

133

2

1

0

4. Visita do médico de plantão aos pacientes

Nº médio de visitas 

que os médicos 

plantonistas 

realizaram aos 

pacientes por dia, no 

último mês

Matriz de julgamento de valor

Nº médio de visitas 

que os médicos 

plantonistas 

realizaram aos 

pacientes por dia, no 

último mês

2

1

0

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

3 ou 

mais
3 ou 

mais

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 ou mais

112

62

0
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95%

90%

80%

75% ou 

menos 

5. Identificação dos funcionários

% de funcionários

da equipe técnica 

(médicos, técnicos de 

enfermagem e 

enfermeiros) e 

coperas que 

utilizaram 

regularmente crachás 

para sua 

identificação, no

último trimestre
Matriz de julgamento de valor

% de funcionários da 

equipe técnica 

(médicos, técnicos de 

enfermagem e 

enfermeiros) e 

coperas que 

utilizaram 

regularmente crachás 

para sua 

identificação, no

último trimestre

95%

90%

80%

75% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

75% ou menos 80% 90% 95% 100%

100

62

0

-50

137

90%

80%

70%

65% ou 

menos 

6. Capacitação de humanização

% de funcionários 

da equipe técnica 

(técnicos de 

enfermagem e 

enfermeiros) que 

participaram de 

algum tipo de 

capacitação de 

humanização, no 

último semestre

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários da 

equipe técnica 

(técnicos de 

enfermagem e 

enfermeiros) que 

participaram de 

algum tipo de 

capacitação de 

humanização, no 

último semestre

90%

80%

70%

65% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais
95% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

57

0

-57

143
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90%

85%

80%

75% ou 

menos 

7. Entrega de refeições dos pacientes de convênios particulares

% de pacientes com 

atendimento por 

convênios 

particulares que 

receberam as 

refeições (café da 

manhã, almoço e 

janta) dentro do 

prazo de 15 min, 

após o horário 

estabelecido para 

entrega dos mesmos, 

no último mês Matriz de julgamento de valor

% de pacientes com 

atendimento por 

convênios 

particulares que 

receberam as 

refeições (café da 

manhã, almoço e 

janta) dentro do 

prazo de 15 min, 

após o horário 

estabelecido para 

entrega dos mesmos, 

no último mês

90%

85%

80%

75% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais
95% ou 

mais

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

75% ou menos 80% 85% 90% 95% ou mais

100

50

0

-50

137

90%

85%

80%

75% ou 

menos 

8. Entrega de refeições dos pacientes do SUS

% de pacientes com 

atendimento pelo 

SUS que receberam 

as refeições (café da 

manhã, almoço e 

janta) dentro do 

prazo de 15 min, 

após o horário 

estabelecido para 

entrega das mesmas, 

no último mês

Matriz de julgamento de valor

% de pacientes com 

atendimento pelo 

SUS que receberam 

as refeições (café da 

manhã, almoço e 

janta) dentro do 

prazo de 15 min, 

após o horário 

estabelecido para 

entrega das mesmas, 

no último mês

90%

85%

80%

75% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais
95% ou 

mais

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

75% ou menos 80% 85% 90% 95% ou mais

100

50

0

-50

137
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100%

90%

80%

70% ou 

menos 

9. Administração de medicação nos pacientes

% de pacientes que 

receberam a 

medicação no prazo 

de 30 minutos, após

o horário 

estabelecido para a 

mesma, no último 

mês

Matriz de julgamento de valor

% de pacientes que 

receberam a 

medicação no prazo 

de 30 minutos, após

o horário 

estabelecido para a 

mesma, no último 

mês

100%

90%

80%

70% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0

20

40

60

80

100

120

140

70% ou menos 80% 90% 100%

127

100

67

0

90%

80%

70%

60% ou 

menos 

10. Atendimento de pacientes já internados

% de pacientes já 

internados que 

solicitaram

atendimento e foram 

atendidos no prazo 

de 15 minutos, após 

solicitação, no último 

mês 

Matriz de julgamento de valor

% de pacientes já 

internados que 

solicitaram

atendimento e foram 

atendidos no prazo 

de 15 minutos, após 

solicitação, no último 

mês 

90%

80%

70%

60% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

60% ou menos 70% 80% 90% 100%

100

56

0

-55

144
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95%

90%

85%

80% ou 

menos 

11. Atendimento aos pacientes da categoria de corazul e verde

% de pacientes da 

categoria Azul e 

Verde que foram 

atendidos no prazo 

de 120 minutos, após

passar pela triagem,

no último mês 

Matriz de julgamento de valor

% de pacientes da 

categoria Azul e 

Verde que foram 

atendidos no prazo 

de 120 minutos, após

passar pela triagem,

no último mês 

95%

90%

85%

80% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

80% ou menos 85% 90% 95% 100%

100

50

0

-50

133

95%

90%

85%

80% ou 

menos 

12. Atendimento aos pacientes da categoria de coramarelo

% de pacientes da 

categoria Amarelo

que foram atendidos 

no prazo de 60 

minutos, após passar 

pela triagem,  no 

último mês 

Matriz de julgamento de valor

% de pacientes da 

categoria Amarelo

que foram atendidos 

no prazo de 60 

minutos, após passar 

pela triagem,  no 

último mês 

95%

90%

85%

80% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

80% ou menos 85% 90% 95% 100%

100

50

0

-50

133
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95%

90%

85%

80% ou 

menos 

13. Atendimento aos pacientes da categoria de cor laranja

% de pacientes da 

categoria Laranja que 

foram atendidos no 

prazo de 10 minutos, 

após passar pela 

triagem, no último 

mês 

Matriz de julgamento de valor

% de pacientes da 

categoria Laranja que 

foram atendidos no 

prazo de 10 minutos, 

após passar pela 

triagem, no último 

mês 

95%

90%

85%

80% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

80% ou menos 85% 90% 95% 100%

100

69

0

-61

123

100%

95%

90%

85% ou 

menos 

14. Atendimento aos pacientes da categoria de cor vermelha

% de pacientes da 

categoria Vermelha 

que foram atendidos 

imediatamente após

passar pela triagem,

no último mês 

Matriz de julgamento de valor

% de pacientes da 

categoria Vermelha 

que foram atendidos 

imediatamente após

passar pela triagem,

no último mês 

100%

95%

90%

85% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0

20

40

60

80

100

120

140

85% ou menos 90% 95% 100%

136

100

45

0



152 

 

 
 

 

60 min

75 min

90 min

100 min

ou mais 

15. Tempo de espera para cirurgia

Tempo médio que os 

pacientes esperaram

após internação, para 

ter início sua cirurgia 

eletiva, no último 

trimestre

Matriz de julgamento de valor

Tempo médio que 

os pacientes 

esperaram após 

internação, para ter 

início sua cirurgia 

eletiva, no último 

trimestre

60 min

75 min

90 min

100 min

ou mais 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

50 min 

ou menos
50 min

ou menos

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

100 min ou

mais

90 min 75 min 60 min 50 min ou

menos

100

60

0

-60

120

80%

60%

40%

20% ou 

menos 

16. Início das primeiras cirurgias do dia

% de primeiras 

cirurgias eletivas do 

dia iniciada no 

horário previsto, no 

último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de primeiras 

cirurgias eletivas do 

dia iniciada no 

horário previsto, no 

último trimestre

80%

60%

40%

20% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-120
-100

-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140

20% ou menos 40% 60% 80% 100%

100

60

0

-120

140
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100%

90%

80%

70% ou 

menos 

18. Monitores multiparâmetros

% de pacientes 

internados na CTI

que tiveram o 

acompanhamento  
por monitores de 

controle 

multiparâmetros, nos

últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de pacientes 

internados na CTI

que tiveram o 

acompanhamento  
por monitores de 

controle 

multiparâmetros, nos

últimos 12 meses

100%

90%

80%

70% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0

20

40

60

80

100

120

140

70% ou menos 80% 90% 100%

144

100

56

0

95%

85%

75%

70% ou 

menos 

19. Bombas de infusão para controle de anestésico

% de pacientes  pós-

operatório, que 

permaneceram entre 

30 a 60 min na sala 
de recuperação, após 

o término da 

cirurgia, no último

trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de pacientes  pós-

operatório, que 

permaneceram entre 

30 a 60 min na sala 

de recuperação, após 

o término da 

cirurgia, no último

trimestre

95%

85%

75%

70% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

98% ou 

mais
98% ou 

mais

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

70% ou menos 75% 85% 95% 98% ou mais

100

50

0

-50

133
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90%

80%

70%

75% ou 

menos

20. Computadores sofisticados

% de funcionários 

que apresentaram 

computadores com

processador I3 ou 
mais avançado e 

memória ram maior 

ou igual a 4 GB para 

a realização de suas 

atividades, nos 
últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários 

que apresentaram 

computadores com

processador I3 ou 

mais avançado e 

memória ram maior 

ou igual a 4 GB para 

a realização de suas 

atividades, nos 

últimos 12 meses

90%

80%

70%

75% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais
95% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

75% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

50

0

-50

125

65%

60%

55%

50% ou 

menos

21. Disponibilização de recursos para investimentos em 

tecnologia

% do lucro líquido 

apurado que foi 

empregado na 

aquisição de novas 
tecnologias nos 

últimos 36 meses

Matriz de julgamento de valor

% do lucro líquido 

apurado que foi 

empregado na 

aquisição de novas 

tecnologias nos 

últimos 36 meses

65%

60%

55%

50% ou 

menos 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

70% ou 

mais
70% ou 

mais

-120
-100
-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140

50% ou menos 55 60% 65% 70% ou mais

100

60

0

-120

140
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20%

30%

40%

50% ou 

mais 

22. Concerto de equipamentos danificados

% equipamentos 

danificados que não 

foram concertados e 

ficaram parados por 
um período de 60 

dias ou mais no setor 

de manutenção, no 

último semestre

Matriz de julgamento de valor

% equipamentos 

danificados que não 

foram concertados e 

ficaram parados por 

um período de 60 

dias ou mais no setor 

de manutenção, no 

último semestre

20%

30%

40%

50% ou 

mais 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

10% ou 

menos
10% ou 

menos

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

170

50% ou mais 40% 30% 20% 10% ou menos

100

0

50

-66 

150

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

10% ou menos 20% 30% 40% 50% ou mais

20%

30%

40%

50% ou 

mais

23. Falta de sala operatória

% pacientes com 

cirurgias eletivas que 

tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de sala operatória 

disponível, no último 

trimestre

Matriz de julgamento de valor

% pacientes com 

cirurgias eletivas que 

tiveram que ser 

remarcadas por falta 

de sala operatória 

disponível, no último 

trimestre

20%

30%

40%

50% ou 

mais 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala Cardinal
Gráfico da Função de Valor

α αV (α)

10% ou 

menos
10% ou 

menos

100

67

0

-66

117
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-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

10% ou menos 20% 30% 40% 50% ou mais

20%

30%

40%

50% ou 

mais

24. Falta de leitos

% pacientes com 

cirurgias eletivas que 

tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de leitos na CTI, no 

último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% pacientes com 

cirurgias eletivas que 

tiveram que ser 

remarcadas por falta 

de leitos na CTI, no 

último trimestre

20%

30%

40%

50% ou 

mais 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala Cardinal
Gráfico da Função de Valor

α αV (α)

10% ou 

menos
10% ou 

menos

100

37

0

-50

137

0

5

10

15 ou 

mais

25. Falta de assentos na sala de espera

Nº de acompanhantes 

de pacientes em 

cirurgias e visitas de 

pacientes do CTI que 
não tiveram assentos 

disponíveis na sala 

de espera, no último 

mês

Matriz de julgamento de valor

Nº de acompanhantes 

de pacientes em 

cirurgias e visitas de 

pacientes do CTI que 
não tiveram assentos 

disponíveis na sala 

de espera, no último 

mês

0

5

10

15 ou 

mais 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala Cardinal
Gráfico da Função de Valor

α αV (α)

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

15 ou mais 10 5 0

125

100

67

0
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-180

-140

-100

-60

-20

20

60

100

140

30 ou mais 25 20 15 10 ou menos

15

20

25

30 ou 

mais

26. Falta de assentos na sala de recepção

Nº de pacientes 

aguardando 

atendimento, 

acompanhantes e 
visitas de pacientes 

que não tiveram 

assentos disponíveis 

na sala de recepção, 

no último mês 

Matriz de julgamento de valor

Nº de pacientes 

aguardando 

atendimento, 

acompanhantes e 

visitas de pacientes 

que não tiveram 

assentos disponíveis 

na sala de recepção, 

no último mês 

15

20

25

30 ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala Cardinal
Gráfico da Função de Valor

α αV (α)

10 ou 

menos
10 ou 

menos

100

50

0

-150

137

25%

20%

15%

10% ou 

menos

27. Disponibilização de recursos para investimentos em 

infraestrutura

% do lucro líquido 

apurado que foi 

empregado na 

melhoria da 
infraestrutura do 

hospital, nos últimos 

36 meses

Matriz de julgamento de valor

% do lucro líquido 

apurado que foi 

empregado na 

melhoria da 

infraestrutura do 

hospital, nos últimos 

36 meses

25%

20%

15%

10% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala Cardinal
Gráfico da Função de Valor

α αV (α)

30% ou 

mais
30% ou 

mais

-120
-100
-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140

30% 25% 20% 15% 10% ou menos

100

60

0

-120

140
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1%

2%

3%

4% ou 

mais

28. Queda de pacientes pela equipe técnica

% de pacientes que 

cairam ao ser 

movimentados por 

enfermeiros ou 
técnicos de 

enfermagem durante 

atendimento no 

hospital, no último 

trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de pacientes que 

cairam ao ser 

movimentados por 

enfermeiros ou 

técnicos de 

enfermagem durante 

atendimento no 

hospital, no último 

trimestre

1%

2%

3%

4% ou 

mais

Descritor 

Escala Ordinal

Função de valor

Escala Cardinal
Gráfico da Função de Valor

α αV (α)

0% 0% 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

4% ou mais 3% 2% 1% 0%

100

71

0

-57

114

10%

20%

30%

40% ou 

mais

29. Pacientes que cairam sozinhos

% de pacientes que 

cairam sozinhos 

durante atendimento 

no hospital, no 
último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de pacientes que 

cairam sozinhos 

durante atendimento 

no hospital, no 

último trimestre

10%

20%

30%

40% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala Cardinal
Gráfico da Função de Valor

α αV (α)

0% 0% 

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

40% ou mais 30% 20% 10% 0%

100

57

0

-42

143
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6%

8%

10%

12% ou 

mais

30. Úlcera de pressão

% pacinetes 

internados que 

tiveram úlcera de 

pressão, nos últimos 
12 meses 

Matriz de julgamento de valor

% pacinetes 

internados que 

tiveram úlcera de 

pressão, nos últimos 

12 meses 

6%

8%

10%

12% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala Cardinal
Gráfico da Função de Valor

α αV (α)

4% ou 

menos
4% ou 

mais

-120
-100
-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140

12% ou menos 10% 8% 6% 4% ou mais

100

60

0

-120

140

6%

8%

10%

12% ou 

mais

31. Infecção hospitalar

% pacientes 

internados que 

contrairam infecção 

hospitalar, nos 
últimos 12 meses 

Matriz de julgamento de valor

% pacientes 

internados que 

contrairam infecção 

hospitalar, nos 

últimos 12 meses 

6%

8%

10%

12% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

4% ou 

menos
4% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

12% 10% 8% 6% 4% ou menos

100

50

0

-50

137
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0%

5%

10%

15% ou 

mais

32. Mortalidade por infecção hospitalar

% de mortalidade 

associada a infecção 

hospitalar, no último 

mês

Matriz de julgamento de valor

% de mortalidade 

associada a infecção 

hospitalar, no último 

mês

0%

5%

10%

15% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0

20

40

60

80

100

120

140

15% ou mais 10% 5,00% 0%

137

100

50

0

100%

95%

90%

85% ou 

menos

33. Controle de higienização

% de leitos 

higienizados que 

foram verificados 

pela holetaria antes 
de serem liberados 

para uso, no último 

trismestre

Matriz de julgamento de valor

% de leitos 

higienizados que 

foram verificados 

pela holetaria antes 

de serem liberados 

para uso, no último 

trismestre

100%

95%

90%

85% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

85% ou menos 90% 95% 100%

150

100

50

0
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2%

4%

6%

8% ou 

mais

34. Rehigienização

% de vezes em que o 

leito não foi 

aprovado pela 

hotelaria e precisou 
ser rehigienizado, no 

último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de vezes em que o 

leito não foi 

aprovado pela 

hotelaria e precisou 

ser rehigienizado, no 

último trimestre

2%

4%

6%

8% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0% 0%

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

0% 2% 4% 6% 8% ou mais

100

50

0

-66

150

95%

85%

75%

72% ou 

menos

35. Aspectos ergonômicos

% em que as 

condições 

ergonômicas do 

ambiente de trabalho 
atenderam o exigido 

pela NR 17, nos 

últimos 6 meses 

Matriz de julgamento de valor

% em que as 

condições 

ergonômicas do 

ambiente de trabalho 

atenderam o exigido 

pela NR 17, nos 

últimos 6 meses 

95%

85%

75%

72% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

98% ou 

mais
98% ou

mais

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

72% ou menos 75% 85% 95% 98% ou mais

100

56

0

-33

122
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95%

85%

75%

72% ou 

menos

36. EPI's

% em que o foi 

atendido o exigido 

pela NR 6 de 

equipamentos de 
proteção individual, 

nos últimos 6 meses

Matriz de julgamento de valor

% em que o foi 

atendido o exigido 

pela NR 6 de 

equipamentos de 

proteção individual, 

nos últimos 6 meses

95%

85%

75%

72% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

98% ou 

mais
98% ou

mais

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

72% ou menos 75% 85% 95% 98% ou mais

100

50

0

-30

130

15

30

45

55 ou 

mais

37. Quedas de funcionários

Nº médio de 

acidentes de trabalho 

associados a queda 

de funcionários 
dentro do hospital, 

nos últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

Nº médio de 

acidentes de trabalho 

associados a queda 

de funcionários 

dentro do hospital, 

nos últimos 12 meses

15

30

45

55 ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

5 ou 

menos
5 ou

menos

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

55 ou mais 45 30 15 5 ou menos
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5

10

15

18 ou 

mais

38. Acidentes com material biológico

Nº de acidentes de 

trabalho associados a 

materiais biológicos, 

nos últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

Nº de acidentes de 

trabalho associados a 

materiais biológicos, 

nos últimos 12 meses

5

10

15

18 ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

2 ou 

menos
2 ou

menos

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

18 ou mais 15 10 5 2 ou menos

100

67

0

-66

117

20

30

40

50 ou 

mais

39. Acidentes com material perfurocortantes

Nº de acidentes de 

trabalho associados a 

materiais 

perfurocortantes, nos 
últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

Nº de acidentes de 

trabalho associados a 

materiais 

perfurocortantes, nos 

últimos 12 meses

20

30

40

50 ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

10 ou 

menos
10 ou

menos

-90

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

50 40 30 20 10 ou mais

100

57

0

-85

129
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4

6

8

10 ou 

mais

40. Acidentes com material químico

Nº de acidentes de 

trabalho associados a 

materiais químicos, 

nos últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

Nº de acidentes de 

trabalho associados a 

materiais químicos, 

nos últimos 12 meses

4

6

8

10 ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

2 ou 

menos
2 ou

menos

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

10 ou mais 8 6 4 2 ou menos

100

67

0

-66

117

95%

90%

85%

82% ou 

menos

41. Informações dos riscos para recém contratados

% de trabalhadores 

recém contratados 

que receberam 

informações a 
respeito dos riscos 

existentes do 

hospital, nos últimos 

12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de trabalhadores 

recém contratados 

que receberam 

informações a 

respeito dos riscos 

existentes do 

hospital, nos últimos 

12 meses

95%

90%

85%

82% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

98% ou 

mais
98% ou

mais

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

82% ou menos 85% 90% 95% 98% ou mais

100

56

0

-33

122
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2

4

6

8 ou 

mais

42. Afastamentos por acidentes de trabalho 

Nº de funcionários 

que precisaram ser 

afastados de suas 

funções devido a 
acidente de trabalho, 

nos últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

Nº de funcionários 

que precisaram ser 

afastados de suas 

funções devido a 

acidente de trabalho, 

nos últimos 12 meses

2

4

6

8 ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0 0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

8 ou mais 6 4 2 0

100

67

0

-100

133

2

4

6

8 ou 

mais

43. Afastamentos por lesão na coluna

Nº de funcionários 

que foram afastados 

devido a lesão na 

coluna, nos ultimos 
12 meses

Matriz de julgamento de valor

Nº de funcionários 

que foram afastados 

devido a lesão na 

coluna, nos ultimos 

12 meses

2

4

6

8 ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0 0

-90

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

8 ou mais 6 4 2 0

100

57

0

-85

129
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2

4

6

8 ou 

mais

44. Afastamentos devido a monotonia no trabalho

Nº de funcionários 

que foram afastados 

por doenças 

upacionais (LER e 
DORT), nos últimos 

12 meses

Matriz de julgamento de valor

Nº de funcionários 

que foram afastados 

por doenças 

upacionais (LER e 

DORT), nos últimos 

12 meses

2

4

6

8 ou 

mais

Descritor 

Escala Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0 0

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

8 ou mais 6 4 2 0

100

67

0

-66

117

95%

90%

85%

80% ou 

menos

45. Descarte de lixos e resíduos

% em que os 

descarte de lixos e 

resíduos atenderam 

ao exigido pela 
RESOLUÇÃO RDC 

Nº 306 da Anvisa, no 

último semestre

Matriz de julgamento de valor

% em que os 

descarte de lixos e 

resíduos atenderam 

ao exigido pela 

RESOLUÇÃO RDC 

Nº 306 da Anvisa, no 

último semestre

95%

90%

85%

80% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

98% ou 

mais
98% ou 

mais

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

80% 85% 90% 95% 98% ou mais

100

67

0

-66

117
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3

2

1

0

46. Reuniões de planejamento 

Nº de reuniões de 

planejamento das 

atividades a serem 

desenvolvidas no 
decorrer do ano, 

realizadas nos último 

12 meses

Matriz de julgamento de valor

Nº de reuniões de 

planejamento das 

atividades a serem 

desenvolvidas no 

decorrer do ano, 

realizadas nos último 

12 meses

3

2

1

0

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)
4 ou 

mais
4 ou 

mais

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

0 1 2 3 4 ou mais

100

67

0

-133

125

90%

80%

70%

65% ou 

menos

47. Metas dos setores administrativo

% de metas traçadas 

no planejamento 

estratégico aos 

setores 
administrativos e que 

foram alcançadas, 

nos últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de metas traçadas 

no planejamento 

estratégico aos 

setores 

administrativos e que 

foram alcançadas, 

nos últimos 12 meses

90%

80%

70%

65% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais
95% ou 

mais

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

67

0

-66

122
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85%

80%

75%

70% ou 

menos

48. Metas dos setores  técnicos

% de metas traçadas 

no planejamento 

estratégico aos 

setores técnicos e 
que foram 

alcançadas, nos 

últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de metas traçadas 

no planejamento 

estratégico aos 

setores técnicos e 

que foram 

alcançadas, nos 

últimos 12 meses

85%

80%

75%

70% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

90% ou 

mais
90% ou 

mais

-120
-100
-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140

70% ou menos 75% 80% 85% 90% ou mais

100

60

0

-120

140

90%

80%

70%

65% ou 

menos

49. Revisão do planejamento

% de reuniões de 

avaliação do 

planejamento 

realizadas conforme 
programado, nos 

últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de reuniões de 

avaliação do 

planejamento 

realizadas conforme 

programado, nos 

últimos 12 meses

90%

80%

70%

65% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais
95% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

57

0

-57

143
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95%

90%

85%

82% ou 

menos

50. Processo de atendimento técnico aos pacientes

% dos procedimentos 

técnicos que já 

apresentaram 

manuais padrão da 
execução das 

atividades, no último 

trimestre

Matriz de julgamento de valor

% dos procedimentos 

técnicos que já 

apresentaram 

manuais padrão da 

execução das 

atividades, no último 

trimestre

95%

90%

85%

82% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

98% ou 

mais
98% ou 

mais

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

82% ou menos 85% 90% 95% 98% ou mais

100

57

0

-28

144

10%

15%

20%

25% ou 

mais

51. Conferência das necessidades requisitantes

% de guias de 

compras de 

medicamentos e 

materiais que foram 
conferidas e não 

estavam de acordo 

com as necessidades 

requisitantes, nos 

últimos 6 meses

Matriz de julgamento de valor

% de guias de 

compras de 

medicamentos e 

materiais que foram 

conferidas e não 

estavam de acordo 

com as necessidades 

requisitantes, nos 

últimos 6 meses

10%

15%

20%

25% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

5% ou 

menos
5% ou 

menos

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

25% 20% 15% 10% 5% ou menos

100

50

0

-66

150
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80%

70%

60%

40% ou 

menos

52. Conferência dos pedidos no momento de sua recepção

% de medicamentos 

e materiais que não 

estavam no pedido 

(fora de 
especificação e 

quantidade diferente 

do solicitado) e foi 

realizada a troca, nos 

últimos 6 meses

Matriz de julgamento de valor

% de medicamentos 

e materiais que não 

estavam no pedido 

(fora de 

especificação e 

quantidade diferente 

do solicitado) e foi 

realizada a troca, nos 

últimos 6 meses

80%

70%

60%

40% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-170

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

160

40% ou menos 60% 70% 80% 100%

100

67

0

-166

167

80%

70%

60%

40% ou 

menos

53. Conferência de temperatura dos medicamentos

% de medicamentos 

que chegaram fora da 

temperatura exigida 

e foi realizada a 
troca, nos útimos 6 

meses

Matriz de julgamento de valor

% de medicamentos 

que chegaram fora da 

temperatura exigida 

e foi realizada a 

troca, nos útimos 6 

meses

80%

70%

60%

40% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-170

-140

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

130

160

40% ou menos 60% 70% 80% 100%

100

67

0

-166

167
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10%

20%

30%

35% ou 

mais

54. Processo de solicitação de serviços de manutenção

% de pedidos de 

manutenção que não 

foram solicitados 

formalmente, nos 
últimos 6 meses

Matriz de julgamento de valor

% de pedidos de 

manutenção que não 

foram solicitados 

formalmente, nos 

últimos 6 meses

10%

20%

30%

35% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

5% ou 

menos
5% ou 

menos

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

35% ou mais 30% 20% 10% 5% ou menos

100

50

0

-100

133

10%

20%

30%

40% ou 

mais

55. Erro de agendamento de cirurgias

% de cirurgias 

eletivas que foram 

atrasadas devido a 

erros de 
agendamentos 

(indisponibilidade da 

equipe cirúrgica e do 

médico no horário), 

no último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de cirurgias 

eletivas que foram 

atrasadas devido a 

erros de 

agendamentos 

(indisponibilidade da 

equipe cirúrgica e do 

médico no horário), 

no último trimestre

10%

20%

30%

40% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

5% ou 

menos
5% ou 

menos

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

40% ou mais 30% 20% 10% 5% ou menos

100

50

0

-50

150
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5%

10%

1%

20% ou 

mais

56. Falta dos materiais necessários para cirurgias

% de cirurgias

eletivas que foram 

canceladas por falta 

de materiais 
cirúrgicos 

necesssários, no 

último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de cirurgias

eletivas que foram 

canceladas por falta 

de materiais 

cirúrgicos 

necesssários, no 

último trimestre

5%

10%

15%

20% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0% 0%

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

20% ou mais 15% 10% 5% 0%

100

60

0

-50

140

5%

10%

15%

20% ou 

mais

57. Falta de autorização dos convênios

% de cirurgias

eletivas que foram 

canceladas devido a 

falta de autorização 
do convênio, no 

último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de cirurgias

eletivas que foram 

canceladas devido a 

falta de autorização 

do convênio, no 

último trimestre

5%

10%

15%

20% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0% 0%

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

20% ou mais 15% 10% 5% 0%

100

50

0

-75

150
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5%

10%

15%

20% ou 

mais

58. Falta de exames pré-operatórios

% de cirurgias 

eletivas que foram 

canceladas por falta 

de exames pré-
operatórios e 

condições clínicas 

necesárias (Jejum, 

Diabete e  Pressão), 

no último trimestre 

Matriz de julgamento de valor

% de cirurgias 

eletivas que foram 

canceladas por falta 

de exames pré-

operatórios e 

condições clínicas 

necesárias (Jejum, 

Diabete e  Pressão), 

no último trimestre 

5%

10%

15%

20% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0% 0%

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

20% ou mais 15% 10% 5% 0%

100

60

0

-50

140

5%

10%

15%

20% ou 

mais

59. Ausência do paciente no dia da cirurgia

% de cirurgias 

eletivas que foram 

canceladas devido a 

ausência do paciente 
no dia da cirurgia, no 

último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de cirurgias 

eletivas que foram 

canceladas devido a 

ausência do paciente 

no dia da cirurgia, no 

último trimestre

5%

10%

15%

20% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0% 0%

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

11% ou mais 9% 7% 5% 3% ou menos

100

50

0

-85

150
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5%

10%

15%

20% ou 

mais

60. Melhoria no sistema de informação

Nº médio de vezes 

em que os pacientes 

esperaram 10 

minutos ou mais para 
internação devido a 

falta de leitos prontos 

para uso, no último 

mês

Matriz de julgamento de valor

Nº médio de vezes 

em que os pacientes 

esperaram 10 

minutos ou mais para 

internação devido a 

falta de leitos prontos 

para uso, no último 

mês

5%

10%

15%

20% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0% 0%

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

20% ou mais 15% 10% 5% 0%

100

50

0

-50

125

95%

90%

85%

80% ou 

menos

61. Preenchimento de pedidos de internação

% de pacientes que 

tiveram o pedido de 

internação 

preenchido no prazo 
de 1 dia, no último 

trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de pacientes que 

tiveram o pedido de 

internação 

preenchido no prazo 

de 1 dia, no último 

trimestre

95%

90%

85%

80% ou 

menos

Descritor 

Escala Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

80% ou menos 85% 90% 95% 100%

100

60

0

-80

140
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15%

20%

25%

30% ou 

mais

62. Evolução do prontuário

% de prontuários que 

foram preenchidos 

após a alta do 

paciente, no último 
trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de prontuários que 

foram preenchidos 

após a alta do 

paciente, no último 

trimestre

15%

20%

25%

30% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

10% ou 

menos
10% ou 

menos

-120
-100
-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140

30% ou mais 25% 20% 15% 10% ou menos

100

60

0

-120

140

100%

90%

80%

70% ou 

menos

63. Conformidade dos prontuários em auditorias

% de prontuários que 

foram auditados e 

não apresentaram 

irregularidades de 
procedimentos 

realizados no 

paciente, no último 

trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de prontuários que 

foram auditados e 

não apresentaram 

irregularidades de 

procedimentos 

realizados no 

paciente, no último 

trimestre

100%

90%

80%

70% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

70% ou menos 80% 90% 100%

150

100

50

0
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10%

15%

20%

25% ou 

mais

64. Registro correto do prontuário

% de prontuários que 

retornaram para o 

faturamento, devido 

a lançamentos 
incorretos no 

sistema, no último 

trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de prontuários que 

retornaram para o 

faturamento, devido 

a lançamentos 

incorretos no 

sistema, no último 

trimestre

10%

15%

20%

25% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

5% ou 

menos
5% ou 

menos

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

25% ou mais 20% 15% 10% 5% ou menos

100

57

0

-57

143

10%

15%

20%

25% ou 

mais

65. Irregularidade dos valores e serviços prestados aos 

pacientes

% de irregularidades 

nos valores de 

medicamentos, 

serviços e diárias, 
apontadas pela 

auditoria interna, no 

ultimo mês

Matriz de julgamento de valor

% de irregularidades 

nos valores de 

medicamentos, 

serviços e diárias, 

apontadas pela 

auditoria interna, no 

ultimo mês

10%

15%

20%

25% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

5% ou 

menos
5% ou 

menos

-100
-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140
160

25% ou mais 20% 15% 10% 5% ou menos

100

57

0

-100

143
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5%

10%

15%

18% ou 

mais

66. Guia de pagamento dos convênios

% de guias de 

pagamentos que 

foram emitidas com 

atraso aos convênios, 
no último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de guias de 

pagamentos que 

foram emitidas com 

atraso aos convênios, 

no último trimestre

5%

10%

15%

18% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

2% ou 

menos
2% ou 

menos

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

18% ou mais 15% 10% 5% 2% ou menos

100

50

0

-50

150

0%

3%

6%

9% ou 

mais

67. Contas a pagar

% de dinheiro gasto 

com juros de contas 

pagas em atraso, no 

último trimestre 

Matriz de julgamento de valor

% de dinheiro gasto 

com juros de contas 

pagas em atraso, no 

último trimestre 

0%

3%

6%

9% ou 

mais

Descritor 

Escala Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

9% ou mais 6% 3% 0%

150

100

50

0
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5%

10%

15%

18% ou 

mais

68. Contas a receber

% de contas a 

receber que ficaram 

pendentes por 1 ou 

mais meses, no 
último semestre

Matriz de julgamento de valor

% de contas a 

receber que ficaram 

pendentes por 1 ou 

mais meses, no 
último semestre

5%

10%

15%

18% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

2% ou 

menos
2% ou 

menos

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

18% ou mais 15% 10% 5% 2% ou menos

100

50

0

-50

150

10%

15%

20%

25% ou 

mais

69. Cotas de compras

% compras em que a 

cota foi ultrapassada 

no último semestre

Matriz de julgamento de valor

% compras em que a 

cota foi ultrapassada 

no último semestre

10%

15%

20%

25% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

5% ou 

menos
5% ou 

menos

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

25% ou mais 20% 15% 10% 5% ou menos

100

60

0

-120

140
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15%

10%

5%

0%

70. Faturamento dos serviços prestados pela Unimed

% de faturamento 

obtido pelo convênio 

da Unimed, no 

último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de faturamento 

obtido pelo convênio 

da Unimed, no 

último trimestre

15%

10%

5%

0%

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

20% ou 

mais
20% ou 

mais

-130
-110
-90
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
90

110
130

0% 5% 10% 15% 20% ou mais

100

67

0

-122

122

45%

40%

35%

30% ou 

menos

71. Faturamento dos serviços prestados pelo SUS

% de faturamento 

obtido pelo SUS, no 

último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de faturamento 

obtido pelo SUS, no 

último trimestre

45%

40%

35%

30% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

50% ou 

mais
50% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

30% ou menos 35% 40% 45% 50% ou mais

100

56

0

-55

144
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15%

10%

5%

0%

72. Faturamento dos serviços prestados pelo convênio 

particular

% de faturamento 

obtido pelo convênio 

particular, no último 

trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de faturamento 

obtido pelo convênio 

particular, no último 

trimestre

15%

10%

5%

0%

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

20% ou 

mais
20% ou 

mais

-160

-130

-100

-70

-40

-10

20

50

80

110

140

0% 5% 10% 15% 20% ou mais

100

57

0

-157

143

8%

6%

4%

2% ou 

mais

73. Faturamento dos serviços prestados pelos demais convênios

% de faturamento 

obtido pelos demais 

convênios (Bradesco 

Saúde, Cassi, 
Fundação Copel, 

Fundação Sanepar, 

FUPS, GEAP Saúde, 

IASMC, Fundação 

Saúde Itaú, Poli 
Saúde, Postal Saúde, 

SAS, SC Saúde), no 

último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de faturamento 

obtido pelos demais 

convênios (Bradesco 

Saúde, Cassi, 
Fundação Copel, 

Fundação Sanepar, 

FUPS, GEAP Saúde, 

IASMC, Fundação 

Saúde Itaú, Poli 
Saúde, Postal Saúde, 

SAS, SC Saúde), no 

último trimestre

8%

6%

4%

2% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

10% ou 

mais
10% ou 

mais

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2% ou menos 4% 6% 8% 10% ou mais

100

50

0

-75

150



181 

 

 
 

 

40%

30%

20%

10% ou 

menos

74. Rentabilidade dos serviços prestados pela Unimed

% de rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

convênio da Unimed, 
no último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

convênio da Unimed, 
no último trimestre

40%

30%

20%

10% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

50% ou 

mais

50% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

10% ou menos 20% 30% 40% 50% ou mais

100

45

0

-45

136

40%

30%

20%

10% ou 

menos

75. Rentabilidade dos serviços prestados pelo SUS

% de rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo SUS, 

no último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo SUS, 

no último trimestre

40%

30%

20%

10% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

50% ou 

mais
50% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

10% ou menos 20% 30% 40% 50% ou mais

100

45

0

-45

136
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40%

30%

20%

10% ou 

menos

76. Rentabilidade dos serviços prestados pelo convênio 

particular

% de rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular, 
no último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular, 
no último trimestre

40%

30%

20%

10% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

50% ou 

mais
50% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

10% ou menos 20% 30% 40% 50% ou mais

100

45

100

-45

136

40%

30%

20%

10% ou 

menos

77. Rentabilidade dos serviços prestados pelos demais convênios

% de rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios 
(Bradesco Saúde, 

Cassi, Fundação 

Copel, Fundação 

Sanepar, FUPS, 

GEAP Saúde, 
IASMC, Fundação 

Saúde Itaú, Poli 

Saúde, Postal Saúde, 

SAS, SC Saúde), no 

último trimestre Matriz de julgamento de valor

% de rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios 
(Bradesco Saúde, 

Cassi, Fundação 

Copel, Fundação 

Sanepar, FUPS, 

GEAP Saúde, 
IASMC, Fundação 

Saúde Itaú, Poli 

Saúde, Postal Saúde, 

SAS, SC Saúde), no 

último trimestre

40%

30%

20%

10% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

50% ou 

mais
50% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

10% ou menos 20% 30% 40% 50% ou mais

100

45

0

-45

136



183 

 

 
 

 

3%

5%

7%

9% ou 

mais

78. Relatórios de controle financeiro

% de relatórios 

financeiros em que 

foram apontados 

erros pela 
contabilidade, no 

último semestre

Matriz de julgamento de valor

% de relatórios 

financeiros em que 

foram apontados 

erros pela 
contabilidade, no 

último semestre

3%

5%

7%

9% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

1% ou 

menos
1% ou 

menos

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

9% ou mais 7% 5% 3% 1% ou menos

100

57

0

-57

143

5%

10%

15%

18% ou 

mais

79. Excesso de medicamentos e materiais no estoque

% de medicamentos 

e materiais em 

excesso no estoque, 

no último semestre

Matriz de julgamento de valor

% de medicamentos 

e materiais em 

excesso no estoque, 

no último semestre

5%

10%

15%

18% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

2% ou 

menos
2% ou 

menos

-130
-110
-90
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
90

110
130

18% ou mais 15% 10% 5% 2% ou menos

100

50

0

-125

125
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5%

10%

15%

18% ou 

mais

80. Falta de medicamentos e materiais para atendimento aos 

pacientes

% de atendimentos 

aos pacientes em que 

faltaram 

medicamentos e 
materiais, no último 

trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de atendimentos 

aos pacientes em que 

faltaram 

medicamentos e 
materiais, no último 

trimestre

5%

10%

15%

20% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0% 0%

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

20% ou mais 15% 10% 5% 0%

100

50

0

-66

150

90%

80%

70%

65% ou 

menos

81. Cotação de preços

% de compras em 

que foi realizada a 

cotação de 3 ou + 

fornecedores antes 
da efetivação da 

compra, no último 

semestre

Matriz de julgamento de valor

% de compras em 

que foi realizada a 

cotação de 3 ou + 

fornecedores antes 
da efetivação da 

compra, no último 

semestre

90%

80%

70%

65% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais
95% ou 

mais

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

71

0

-71

129
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30%

25%

20%

15% ou 

menos

82. Compras à vista

% de compras 

realizadas em que o 

fornecedor ofereceu 

10% ou + de 
desconto, por ser 

efetuado o 

pagamento à vista, 

no último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de compras 

realizadas em que o 

fornecedor ofereceu 

10% ou + de 
desconto, por ser 

efetuado o 

pagamento à vista, 

no último trimestre

30%

25%

20%

15% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

35% ou 

mais
35% ou 

mais

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

15% ou menos 20% 25% 30% 35% ou mais

100

67

0

-66

117

90

180

270

360 ou 

mais

83. Descarte de marmitas de médicos e funcionários

Nº médio de 

marmitas prontas aos 

médicos e 

funcionários que 
foram descartadas, 

no último trimestre

Matriz de julgamento de valor

Nº médio de 

marmitas prontas aos 

médicos e 

funcionários que 
foram descartadas, 

no último trimestre

90

180

270

360 ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0 0

-140
-120
-100

-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140

360 ou mais 270 180 90 0

100

67

0

-133

125
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5%

10%

15%

20% ou 

mais

84. Restos de alimentos dos pacientes

% de restos de 

comidas que 

voltaram no prato 

dos pacientes, no 
último mês

Matriz de julgamento de valor

% de restos de 

comidas que 

voltaram no prato 

dos pacientes, no 
último mês

5%

10%

15%

20% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

2% ou 

menos
2% ou 

menos

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

20% ou mais 15% 10% 5% 2% ou menos

100

50

0

-50

133

10%

15%

20%

25% ou 

mais

85. Sobras limpas

% médio de sobras 

limpas de alimentos, 

no último mês

Matriz de julgamento de valor

% médio de sobras 

limpas de alimentos, 

no último mês

10%

15%

20%

25% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

5% ou 

menos
5% ou 

menos

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

25% 20% 15% 10% 5% ou menos

100

57

0

-57

143
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5%

7,5%

10%

15% ou 

mais

86. Desperdício de medicamentos e materiais

% de medicamentos 

e materiais que 

foram desperdiçados 

em cirurgias e em 
atendimentos aos 

pacientes internados, 

no último mês

Matriz de julgamento de valor

% de medicamentos 

e materiais que 

foram desperdiçados 

em cirurgias e em 
atendimentos aos 

pacientes internados, 

no último mês

5%

7,5%

10%

15% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0% 0%

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

15% ou mais 10% 7,5% 5% 0%

100

57

0

-57

157

70%

60%

50%

40% ou 

menos

87. Compra de itens na promoção

% de compras 

realizadas em 

promoção de 

supermercados, que 
proporcionaram uma 

diferença de preço de 

0,50 centavos ou + 

de cada item 

comprado, do preço 
pago quando 

comprado  dos  

fornecedores,  nos 

últimos 6 meses 
Matriz de julgamento de valor

% de compras 

realizadas em 

promoção de 

supermercados, que 
proporcionaram uma 

diferença de preço de 

0,50 centavos ou + 

de cada item 

comprado, do preço 
pago quando 

comprado  dos  

fornecedores,  nos 

últimos 6 meses 

70%

60%

50%

40% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

80% ou 

mais
80% ou 

mais

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

40% ou menos 50% 60% 70% 80% ou mais

100

75

0

-150

125
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3

2

1

0

88. Oportunidade para vagas gerenciais

Nº de vagas 

gerenciais (conforme 

estrutura hierarquica 

do hospital) que 
ficaram livres e 

foram preenchidas 

por pessoas já 

contratadas, nos 

últimos 36 meses

Matriz de julgamento de valor

Nº de vagas 

gerenciais (conforme 

estrutura hierarquica 

do hospital) que 
ficaram livres e 

foram preenchidas 

por pessoas já 

contratadas, nos 

últimos 36 meses

3

2

1

0

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

4 ou 

mais

4 ou 

mais

-90

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

0 1 2 3 4 ou mais

100

71

0

-85

129

80%

70%

60%

50% ou 

menos

89. Processo de seleção interno

% de processos de 

seleção para chefes 

dos setores que 

foram abertos 
internamente, nos 

últimos 36 meses

Matriz de julgamento de valor

% de processos de 

seleção para chefes 

dos setores que 

foram abertos 
internamente, nos 

últimos 36 meses

80%

70%

60%

50% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

90% ou 

mais
90% ou 

mais

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

50% ou menos 60% 70% 80% 90% ou mais

100

71

0

-71

114
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6%

4%

2%

0%

90. Realocação de funcionários

% de funcionários 

que foram realocados 

de suas funçoes nos 

últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários 

que foram realocados 

de suas funçoes nos 

últimos 12 meses

6%

4%

2%

0% 

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

8% ou 

mais
8% ou 

mais

-120
-100

-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140

0% 2% 4% 6% 8% ou mais

100

71

0

-114

129

80%

70%

60%

50% ou 

menos

91. Programação de conteúdos de treinamentos de liderança

% de treinamentos 

de liderança que 

atenderam o 

conteúdo 
programado, nos 

últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de treinamentos 

de liderança que 

atenderam o 

conteúdo 
programado, nos 

últimos 12 meses

80%

70%

60%

50% ou 

menos

Descritor 

Escala Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

90% ou 

mais
90% ou 

mais

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

50% ou menos 60% 70% 80% 90% ou mais

100

43

0

-71

157
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4%

8%

12%

16% ou 

mais

92. Cargos de liderança

% de funcionários 

que participaram de 

processo seletivo 

para vagas de chefia 
dos setores técnicos e 

deixaram de ser 

selecionados por não 

estarem preparados, 

nos últimos 36 meses

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários 

que participaram de 

processo seletivo 

para vagas de chefia 
dos setores técnicos e 

deixaram de ser 

selecionados por não 

estarem preparados, 

nos últimos 36 meses

4%

8%

12%

16% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

0% 0%

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

16% ou mais 12% 8% 4% 0%

100

57

0

-57

171

90%

80%

70%

60% ou 

menos

93. Participação dos funcionários em treinamentos de liderança 

% de funcionários 

que participaram de 

treinamentos de 

liderança, nos
últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários 

que participaram de 

treinamentos de 

liderança, nos
últimos 12 meses

90%

80%

70%

60% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

60% ou menos 70% 80% 90% 100%

100

56

0

-33

156
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85%

80%

75%

70% ou 

menos

94. Feedback aos funcionários

% de feedback de 

desempenho que 

foram passados aos 

funcionários, nos 
últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de feedback de 

desempenho que 

foram passados aos 

funcionários, nos 
últimos 12 meses

85%

80%

75%

70% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

90% ou 

mais
90% ou 

mais

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

70% ou menos 75% 80% 85% 90% ou mais

100

50

0

-66

150

90%

80%

70%

60% ou 

menos

95. Salário

% de funcionários 

que receberam 

salários compatíveis 

ao piso salarial
determinado pelo 

sindicato, nos 

últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários 

que receberam 

salários compatíveis 

ao piso salarial
determinado pelo 

sindicato, nos 

últimos 12 meses

90%

80%

70%

60% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

60% ou menos 70% 80% 90% 100%

100

43

0

-57

157
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95%

85%

75%

70% ou 

menos

96. Direitos legais

% de 

funcionários que

receberam os direitos

legais (salário, 
décimo terceiro, 

férias, prêmio 

assiduidade, vale 

transporte) em dia, 

nos últimos 36 meses

Matriz de julgamento de valor

% de 

funcionários que

receberam os direitos

legais (salário, 
décimo terceiro, 

férias, prêmio 

assiduidade, vale 

transporte) em dia, 

nos últimos 36 meses

95%

85%

75%

70% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

170

70% ou menos 75% 85% 95% 100%

100

44

0

-44

156

75%

60%

45%

40% ou 

menos

97. Premiações

% de funcionários 

que receberam 

premiações por 

baterem o ponto no 
prazo de 5 min de 

atraso do horário 

estabelecido para 

início do trabalho, no 

útimo trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários 

que receberam 

premiações por 

baterem o ponto no 
prazo de 5 min de 

atraso do horário 

estabelecido para 

início do trabalho, no 

útimo trimestre

75%

60%

45%

40% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

80% ou 

mais
80% ou 

mais

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

40% ou menos 45% 60% 75% 80% ou mais

100

63

0

-50

125
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80%

60%

40%

20% ou 

menos

98. Confraternizações aos aniversariantes dos setores técnicos

% de 

confraternizações de 

aniversários 

realizadas aos 
funcionários dos 

setores técnicos, nos 

últimos 12 meses 

Matriz de julgamento de valor

% de 

confraternizações de 

aniversários 

realizadas aos 
funcionários dos 

setores técnicos, nos 

últimos 12 meses

80%

60%

40%

20% ou 

menos

Descritor 

Escala Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

90% ou 

mais
90% ou 

mais

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

20% ou menos 40% 60% 80% 90% ou mais

100

45

0

-36

127

80%

60%

40%

20% ou 

menos

99. Confraternizações aos aniversariantes dos setores 

administrativos

% de 

confraternizações de 

aniversários 

realizadas aos 
funcionários dos 

setores 

administrativos, nos 

últimos 12 meses 

Matriz de julgamento de valor

% de 

confraternizações de 

aniversários 

realizadas aos 
funcionários dos 

setores 

administrativos, nos 

últimos 12 meses 

80%

60%

40%

20% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

90% ou 

mais
90% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

20% ou menos 40% 60% 80% 90% ou mais

100

80

0

-60

120
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85%

77,5%

70%

60% ou 

menos

100. Layout

% em que o layout 

dos departamentos

estavam de acordo 

com a norma para 
espaços físicos de 

estabelecimentos de 

saúde, nos últimos 6 

meses

Matriz de julgamento de valor

% em que o layout 

dos departamentos

estavam de acordo 

com a norma para 
espaços físicos de 

estabelecimentos de 

saúde, nos últimos 6 

meses

85%

77,5%

70%

60% ou 

menos

Descritor 

Escala Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais
95% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

60% ou menos 70% 77,50% 85% 95% ou mais

100

57

0

-42

157

90%

80%

70%

65% ou 

menos

101. Acessibilidade

% em que a 

acessibilidade do 

hospital atendeu o 

exigido pela NBR 
9050, nos últimos 6 

meses

Matriz de julgamento de valor

% em que a 

acessibilidade do 

hospital atendeu o 

exigido pela NBR 
9050, nos últimos 6 

meses

90%

80%

70%

65% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais
95% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

43

0

-57

157
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90%

80%

70%

65% ou 

menos

102. Condições de iluminação

% em que as 

condições de 

iluminação do 

ambiente de trabalho 
atenderam o exigido 

pela NBR 5413, nos 

últimos 6 meses

Matriz de julgamento de valor

% em que as 

condições de 

iluminação do 

ambiente de trabalho 
atenderam o exigido 

pela NBR 5413, nos 

últimos 6 meses

90%

80%

70%

65% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais
95% ou 

mais

-110
-90
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
90

110
130
150

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

57

0

-100

143

90%

80%

70%

65% ou 

menos

103. Condições de ventilação

% em que as 

condições de 

ventilação do 

ambiente de trabalho 
atenderam o exigido 

pela NR 15, nos 

últimos 6 meses

Matriz de julgamento de valor

% em que as 

condições de 

ventilação do 

ambiente de trabalho 
atenderam o exigido 

pela NR 15, nos 

últimos 6 meses

90%

80%

70%

65% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais
95% ou 

mais

-110
-90
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
90

110
130
150

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

57

0

-100

143
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90%

80%

70%

65% ou 

menos

104. Condições de ruído

% em que as 

condições de ruído 

do ambiente de 

trabalho atenderam o 
exigido pela NR 15 

ou NBR 10152, nos 

últimos 6 meses

Matriz de julgamento de valor

% em que as 

condições de ruído 

do ambiente de 

trabalho atenderam o 
exigido pela NR 15 

ou NBR 10152, nos 

últimos 6 meses

90%

80%

70%

65% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais
95% ou 

mais

-110
-90
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
90

110
130
150

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

57

0

-100

143

45%

55%

65%

70% ou 

mais

105. Delegar funções aos funcionários dos setores técnicos

% de funcionários 

dos setores técnicos 

que ficaram   

sobrecarregados em 
suas funções, no 

último trimestre 

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários 

dos setores técnicos 

que ficaram   

sobrecarregados em 
suas funções, no 

último trimestre 

45%

55%

65%

70% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

40% ou 

menos
40% ou 

menos

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

70% ou mais 65% 55% 45% 40% ou menos

100

57

0

-42

129
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95%

90%

85%

82% ou 

menos

106. Esforço e dedicação individual dos funcionários

% de funcionários 

dos setores técnicos 

já exeperientes que 

obteram média 
superior ou igual a 7 

na avaliação de 

desempenho 

individual do 

funcionário, nos 
últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários 

dos setores técnicos 

já exeperientes que 

obteram média 
superior ou igual a 7 

na avaliação de 

desempenho 

individual do 

funcionário, nos 
últimos 12 meses

95%

90%

85%

82% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

98% ou 

mais
98% ou 

mais

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

82% ou menos 85% 90% 95% 98% ou mais

100

50

0

-25

137

80%

70%

60%

50% ou 

menos

107. Conscientização dos funcionários dos setores técnicos

% de funcionários 

dos setores técnicos 

que faltaram e 

apresentaram 
justificativa, no 

último mês 

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários 

dos setores técnicos 

que faltaram e 

apresentaram 
justificativa, no 

último mês 

80%

70%

60%

50% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

90% ou 

mais

90% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

50% ou menos 60% 70% 80% 90% ou mais

100

57

0

-57

143



198 

 

 
 

 

20%

40%

60%

80% ou 

mais

108. Autonomia aos funcionários

% de atividades que 

foram concluídas 

com atraso por falta 

de autonomia dos 
funcionários dos 

setores técnicos na 

tomada de decisão, 

no último trimestre 

Matriz de julgamento de valor

% de atividades que 

foram concluídas 

com atraso por falta 

de autonomia dos 
funcionários dos 

setores técnicos na 

tomada de decisão, 

no último trimestre 

20%

40%

60%

80% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

10% ou 

menos

10% ou 

menos

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

80% ou mais 60% 40% 20% 10% ou menos

100

50

0

-62

150

20%

30%

40%

50% ou 

mais

109. Rodízio de funções nos setores técnicos

% de funcionários

dos setores técnicos 

que deixaram o 

hospital por não se 
adaptarem a função, 

nos últimos 12 meses 

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários

dos setores técnicos 

que deixaram o 

hospital por não se 
adaptarem a função, 

nos últimos 12 meses 

20%

30%

40%

50% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

10% ou 

menos

10% ou 

menos

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

50% ou mais 40% 30% 20% 10% ou menos

100

71

0

-57

114
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80%

70%

60%

50% ou 

menos

110. Conscientização dos funcionários dos setores 

administrativo 

% de funcionários 

dos setores 

administrativos que 

faltaram e 
apresentaram 

justificativa, no 

último mês 

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários 

dos setores 

administrativos que 

faltaram e 
apresentaram 

justificativa, no 

último mês 

80%

70%

60%

50% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

90% ou 

mais

90% ou 

mais

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

50% ou menos 60% 70% 80% 90% ou mais

100

75

0

-75

125

35%

40%

45%

55% ou 

mais

111. Delegar funções aos funcionários dos setores 

administrativo

% de funcionários 

dos setores 

administrativos  que 

ficaram   
sobrecarregados em 

suas funções, no 

último trimestre 

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários 

dos setores 

administrativos  que 

ficaram   
sobrecarregados em 

suas funções, no 

último trimestre 

35%

40%

45%

55% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

25% ou 

menos

25% ou 

menos

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

180

55% ou mais 45% 40% 35% 25% ou menos

100

60

0

-120

180
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20%

40%

60%

70% ou 

mais

1112. Sintonia entre os setores

% de atividades que  

foram concluídas 

com atraso devido a 

falta de interação 
entre os setores 

técnicos e 

administrativos, nos 

últimos 12 meses 

Matriz de julgamento de valor

% de atividades que  

foram concluídas 

com atraso devido a 

falta de interação 
entre os setores 

técnicos e 

administrativos, nos 

últimos 12 meses 

20%

40%

60%

70% ou 

mais

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

10% ou 

menos

10% ou 

menos

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

70% ou mais 60% 40% 20% 10% ou menos

100

50

0

-50

137

90%

80%

70%

65% ou 

menos

113. Treinamento aos novos funcionários

% de novos 

funcionários dos 

setores 

administrativos que 
passaram por 

treinamento ao 

iniciar suas funções, 

nos últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de novos 

funcionários dos 

setores 

administrativos que 
passaram por 

treinamento ao 

iniciar suas funções, 

nos últimos 12 meses

90%

80%

70%

65% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais

95% ou 

mais

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

50

0

-66

133



201 

 

 
 

 

90%

80%

70%

65% ou 

menos

114. Capacitação aos funcionários experientes com base em 

suas dificuldades

% de treinamentos 

realizados conforme 

as dificuldades dos 

funcionários já 
experientes dos 

setores 

administrativos, 

dentro do prazo de 3 

dias após a 
dificuldade apontada 

pelo funcionário, no 

último semestre 

Matriz de julgamento de valor

% de treinamentos 

realizados conforme 

as dificuldades dos 

funcionários já 
experientes dos 

setores 

administrativso, 

dentro do prazo de 3 

dias após a 
dificuldade apontada 

pelo funcionário, no 

último semestre 

90%

80%

70%

65% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais

95% ou 

mais

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

50

0

-66

150

90%

80%

70%

65% ou 

menos

115. Treinamento aos novos funcionários junto à equipe de 

trabalho

% de novos 

funcionários dos 

setores técnicos que 

passaram por 
treinamentos pela 

chefia imediata e 

com a equipe de 

trabalho, no último 

trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de novos 

funcionários dos 

setores técnicos que 

passaram por 
treinamentos pela 

chefia imediata e 

com a equipe de 

trabalho, no último 

trimestre

90%

80%

70%

65% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais

95% ou 

mais

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

57

0

-42

129
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90%

80%

70%

65% ou 

menos

116. Novos funcionários nos treinamentos de eduação 

continuada

% de novos 

funcionários dos 

setores técnicos que 

participaram de 
treinamentos de 

educação continuada, 

no último semestre

Matriz de julgamento de valor

% de novos 

funcionários dos 

setores técnicos que 

participaram de 
treinamentos de 

educação continuada, 

no último semestre

90%

80%

70%

65% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais

95% ou 

mais

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

57

0

-42

143

95%

90%

85%

80% ou 

menos

117. Avaliação de novos funcionários na experiência

% de novos 

funcionários dos 

setores técnicos que 

passaram da 
experiência e foram 

efetivados, nos 

últimos 6 meses

Matriz de julgamento de valor

% de novos 

funcionários dos 

setores técnicos que 

passaram da 
experiência e foram 

efetivados, nos 

últimos 6 meses

95%

90%

85%

80% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

98% ou 

mais

98% ou 

mais

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

80% ou menos 85% 90% 95% 98% ou mais

100

57

0

-28

129
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90%

85%

80%

75% ou 

menos

118. Programação de conteúdos

% de conteúdos 

programados para os 

treinamentos de 

Educação 
Continuada, que 

foram realizados nos 

últimos 12 meses

Matriz de julgamento de valor

% de conteúdos 

programados para os 

treinamentos de 

Educação 
Continuada, que 

foram realizados nos 

últimos 12 meses

90%

85%

80%

75% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais

95% ou 

mais

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

75% ou menos 80% 85% 90% 95% ou mais

100

50

0

-66

150

95%

90%

85%

80% ou 

menos

119. Desempenho nos treinamentos

% de funcionários

que realizaram a 

avaliação do 

treinamento de 
educação continuada 

e atingiram a nota 

igual ou superior a 6, 

no último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de funcionários

que realizaram a 

avaliação do 

treinamento de 
educação continuada 

e atingiram a nota 

igual ou superior a 6, 

no último trimestre

95%

90%

85%

80 ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

98% ou 

mais

98% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

80% ou menos 85% 90% 95% 98% ou mais

100

50

0

-50

133
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90%

80%

70%

65% ou 

menos

120. Treinamento com base nas dificuldades dos funcionários 

% de treinamentos 

realizados aos 

funcionários dos 

setores técnicos com 
base em suas 

dificuldades, no 

último trimestre

Matriz de julgamento de valor

% de treinamentos 

realizados aos 

funcionários dos 

setores técnicos com 
base em suas 

dificuldades, no 

último trimestre

90%

80%

70%

65% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

95% ou 

mais

95% ou 

mais

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

65% ou menos 70% 80% 90% 95% ou mais

100

57

0

-57

129

90%

75%

60%

50% ou 

menos

121. Treinamentos de procedimentos operacionais padrão 

(POP)

% de treinamentos de 

procedimentos 

operacionais padrão 

(POP) programados 
que foram realizados, 

nos últimos 6 meses 

Matriz de julgamento de valor

% de treinamentos de 

procedimentos 

operacionais padrão 

(POP) programados 
que foram realizados, 

nos últimos 6 meses 

90%

75%

60%

50% ou 

menos

Descritor Escala 

Ordinal

Função de valor

Escala CardinalGráfico da Função de Valor

α αV (α)

100% 100%

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

50% ou menos 60% 75% 90% 100%

100

43

0

-42

114
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APÊNDICE VIII – Taxas de compensação 

 

Nível 1 do modelo 
 

 
 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Recursos humanosGestão

Avaliação de desempenho 
na gestão administrativa 

de um hospital

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas
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Nível 2 do modelo 
 

 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação dos 
respectivos níveis “bom” e “neutro”

Riscos Processos internosServiços

Gestão

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Econômica

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

ProdutividadeMotivação

Recursos humanos

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas
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Nível 3 do modelo 
 

 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Capacidade de prestação 
de serviços

Atendimento
Humanizado

Serviços

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Ambiente seguro aos 
funcionários

Ambiente seguro aos 
pacientes

Riscos

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Comunicação
Agilidade e 

confiabilidade
Planejamento estratégico

Processos internos

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Recursos financeirosFluxo de caixa

Econômica

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Reconhecimento
Condições do ambiente de 

trabalho
Plano de carreira

Motivação

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Capacitação dos 
funcionários

Trabalho em equipe

Produtividade

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas
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Nível 4 do modelo 
 

 
 

 

 

 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Capacitação de 
humanização

Pontualidade nos 
atendimentos

Utilização de técnicas 
mais leves

Atendimento humanizado

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível 
“neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Concerto de 
equipamentos danficados

Investimento na 
infraestrutura

Investimento em 
tecnologia

Capacidade de prestação 
de serviços

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível 
“neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação dos 
respectivos níveis “bom” e “neutro”

Preocupação com 
problemas/doenças em 

pacientes

Controle de higienização
Possibilidade de quedas 

dos pacientes

Ambiente seguro aos 
pacientes

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Higienização adequada

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação dos 
respectivos níveis “bom” e “neutro”

Informações dos riscos 
para recém contratados

Qualidade de vida dos 
funcionários

Acidentes de trabalho

Ambiente seguro aos 
funcionários

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Descarte de lixos e 
resíduos

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Revisão do planejamento
Planejamento das 

atividades

Planejamento estratégico

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Agendamento de cirurgias 
eletivas

Melhoria do sistema de 
informação

Padronização de 
processos

Comunicação

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível 
“neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença 
de atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Admissão correta dos 
pacientes

Agilidade com os 
prontuários

Agilidade e 
confiabilidade

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Avaliação dos convênios
Relatórios de controle 

financeiro
Controle de receitas e 

despesas

Fluxo de caixa

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 



215 

 

 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Redução de desperdícios
Compra de itens na 

promoção
Descontos e formas de 

pagamentos

Recursos financeiros

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Alinhamento dos 
funcionários

Capacitação dos 
funcionários

Oportunidade para vagas 
gerenciais

Plano de carreira

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 



216 

 

Confraternização aos 

aniversariantes dos setores 

administrativos

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação dos respectivos 
níveis “bom” e “neutro”

Retribuições PremiaçõesFeedback aos funcionários

Reconhecimento

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Confraternizações aos 

aniversariantes dos setores 

técnicos

Bom

Neutro

A5

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o 
“bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação 
dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Condições de iluminação Condições de ventilaçãoEspaço físico adequado

Condições do ambiente de 
trabalho

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Condições de ruído

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Coordenação das 
atividades administrativas

Sintonia entre os setores
Equipes multifuncionais 

dos setores técnicos

Trabalho em equipe

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas



218 

 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Preparação dos 
funcionários dos setores 

técnicos

Preparação dos 
funcionários dos setores 

administrativos

Capacitação dos 
funcionários

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas
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Nível 5 do modelo 

 

 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a 
indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Visita de rotina da equipe 
técnica

Identificação dos 
funcionários

Informações do paciente 

Utilização de técnicas 
mais leves

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 
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Realização de cirurgias

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação dos respectivos níveis 
“bom” e “neutro”

Administração de 
medicação nos pacientes

Atendimento de pacientes 
já internados

Entrega das refeições aos 
pacientes

Pontualidade nos 
atendimentos

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Atendimento no pronto 
socorro

Bom

Neutro

A5

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o “bom” 
em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de atratividade entre 
as alternativas 



221 

 

  

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Computadores
sofisticados

Disponibilização de 
recursos para 

investimentos em 
tecnologia

Equipamentos para 
atendimento técnico

Investimento em 
tecnologia

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível 
“neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Disponibilização de 
recusrsos para 

investimento em 
infraestutura

Levantamento da 
necessidade de 

investimento em 
infraestrutura

Investimento na 
infraesturtura

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 



222 

 

  

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Pacientes que cairam 
sozinhos

Queda de pacientes pela 
equipe técnica

Possibilidade de quedas 
dos pacientes

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Infecção hospitalar
Mortalidade por infecção 

hospitalar
Úlcera de pressão

Preocupação com 
problemas/doenças em 

pacientes

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação dos 
respectivos níveis “bom” e “neutro”

EPI's Queda de funcionáriosAspectos ergonômicos

Acidente de trabalho

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Acidentes com materiais 
biológico, perfurocortante 

e químico

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Afastamentos por lesão na 
coluna

Afastamentos devido a 
monotonia no trabalho

Afastamentos por 
acidente de trabalho

Qualidade de vida dos 
funcionários

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 



224 

 

  

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Metas dos setores 
administrativos

Metas dos setores 
técnicos

Reuniões de planejamento

Planejamento das 
atividades

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Processo de compra de 
medicamentos e materiais

Processo de solicitação de 
serviços de manutenção

Processo de atendimento 
técnico aos pacientes

Padronização de 
processos

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 
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Ausência do paciente no dia 

da cirurgia

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação dos 
respectivos níveis “bom” e “neutro”

Falta dos materias necessários 

para cirurgias

Falta de autorização dos 

convênios

Erro de agendamento de 

cirurgias

Agendamento de cirurgias 

eletivas

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Falta de exames pré-

operatórios

Bom

Neutro

A5

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível “neutro” para o 
“bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Evolução do prontuário
Preenchimento de pedidos 

de internação

Agilidade com os 
prontuários

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação 
dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Registro correto do 
prontuário

Irregularidade dos valores 
e serviços prestados aos 

pacientes

Conformidade dos 
prontuários

Admissão correta dos 
pacientes

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Guia de pagamento dos 
convênios

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 



227 

 

  

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Contas a receber Cotas de comprasContas a pagar

Controle de receitas e 
despesas

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Avaliação da 
rentabilidade dos 

convênios

Avaliação do faturamento 
gerado pelos convênios

Avaliação dos convênios

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 



228 

 

  

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Cotação de preços Compras à vista

Planejamento das 
compras de 

medicamentos e materiais

Descontos e formas de 
pagamentos

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando 
a diferença de atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação dos 
respectivos níveis “bom” e “neutro”

Restos de alimentos dos 
pacientes

Sobras limpas
Controle de refeições de 
médicos e funcionários

Redução de desperdícios

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Desperdícios de 
medicamentos e materiais

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Realocação de 
funcionários

Processo de seleção 
interno

Alinhamento dos 
funcionários

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Cargos de liderança

Participação dos 
funcionários em 

treinamentos de liderança

Programação de 
conteúdos de 

treinamentos de liderança

Capacitação dos 
funcionários

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Direitos legaisSalário

Retribuições

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

AcessibilidadeLayout

Espaço físico adequado

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Autonomia aos 
funcionários

Rodízio de funções nos 
setores técnicos

Trabalho cooperativo

Equipes multifuncinais 
dos setores técnicos

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Delegar funções aos 
funcionários dos setores 

administrativos

Coscientização dos 
funcionários dos setores 

administrativo

Coordenação das 
atividades administrativas

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas



232 

 

  

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Capacitação aos 
funcionários experientes 

com base em suas 
dificuldades 

Treinamento aos novos 
funcionários

Preparação dos 
funcionários dos setores 

administrativos

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Capacitação aos 
funcionários experientes

Treinamento aos novos 
funcionários dos setores 

técnicos

Preparação dos 
funcionários dos setores 

técnicos

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas
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Nível 6 do modelo 

 

  

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Visita dos enfermeiros aos 
pacientes 

Visita do médico de 
plantão aos pacientes

Visita dos  técnicos de 
enfermagem aos pacientes 

Visita de rotina da equipe 
técnica

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Entrega de refeições dos 
pacientes do SUS

Entrega de refeições dos 
pacientes de convênios 

particulares

Entrega das refeições aos 
pacientes

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação 
dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Atendimento aos 
pacientes da categoria de 

cor amarelo

Atendimento aos 
pacientes da categoria de 

cor laranja

Atendimento aos 
pacientes da categoria de 

cor azul e verde

Atendimento no pronto 
socorro

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Atendimento aos 
pacientes da categoria de 

cor vermelha

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Início das primeiras 
cirurgias do dia

Tempo de espera para 
cirurgia

Realização de cirurgias

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando 
a diferença de atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Monitores
multiparâmetros

Bombas de infusão para 
controle de anestésico

Respiradores artificiais 

Equipamentos para 
atendimento técnico

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível 
“neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação 
dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Falta de leitos
Falta de assentos na sala 

de espera
Falta de sala operatória

Levantamento da 
necessidade de 

investimento em 
infraestrutura

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Falta de assentos na sala 
de recepção

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do nível 
“neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Acidentes com material 
perfurocortantes

Acidentes com material 
químico

Acidentes com material 
biológico

Acidente com materiais 
biológico, perfurocortante 

e químico

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Conferência dos pedidos 
no momento de sua 

recepção

Conferência de 
temperatura dos 

medicamentos

Conferência das 
necessidades requisitantes

Processo de compra de 
medicamentos e materiais

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação dos 
respectivos níveis “bom” e “neutro”

Faturamento dos serviços 
prestados pelo SUS

Faturamento dos serviços 
prestados pelo convênio 

particupar

Faturamento dos serviços 
prestados pela Unimed

Avaliação do faturamento 
gerado pelos convênios

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Faturamento dos serviços 
prestados pelos demais 

convênios

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação com a indicação dos 
respectivos níveis “bom” e “neutro”

Rentabilidade dos 
serviços prestados pelo 

SUS

Rentabilidade dos 
serviços prestados pelo 

convênio particupar

Rentabilidade dos 
serviços prestados pela 

Unimed

Avaliação da 
rentabilidade dos 

convênios

A1

A2

A3

Bom

Neutro
A4

Rentabilidade dos 
serviços prestados pelos 

demais convênios

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas 
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Falta de medicamentos e 
materiais para 

atendimento aos pacientes

Excesso de medicamentos 
e materiais no estoque

Planejamento das 
compras de 

medicamentos e materiais

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Esforço e dedicação 
indiviual dos funcionários

Conscientização dos 
funcionários dos setores 

técnicos

Delegar funções aos 
funconários dos setores 

técnicos

Trabalho cooperativo

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas
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Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Novos funcionários nos 
treinamentos de educação 

continuada

Avaliação de novos 
funcionários na 

experiência

Treinamento aos novos 
funcionários junto à 

equipe de trabalho

Treinamento aos novos 
funcionários dos setores 

técnicos

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Treinameto com base nas 
dificuldade dos 

funcionários

Treinamentos de 
procedimentos 

operacionais padrão 
(POP)

Treinamentos de 
educação continuada

Capacitação dos 
funcionários experientes

A1

A2

A3

Bom

Neutro

Tudo
inferior

Matriz de Roberts da comparação das alternativas ao passar do 
nível “neutro” para o “bom” em cada ponto de vista considerado 

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth comparando a diferença de 
atratividade entre as alternativas
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Nível 7 do modelo 
 

 

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Bom

Neutro

Alternativas potenciais para determinação das taxas de compensação 
com a indicação dos respectivos níveis “bom” e “neutro”

Desempenho nos 
treinamentos

Programação de 
conteúdos

Treinamentos de 
educação continuada

A1

A2

Tudo
inferior

Taxas de substituição geradas pelo software Macbeth
comparando a diferença de atratividade entre as alternativas
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APÊNDICE IX – Sugestões de melhoria para os descritores com desempenho comprometedor 

 

Plano de ação para o descritor 5 - Identificação dos funcionários 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% de 

funcionários da equipe 

técnica (médicos, técnicos 

de enfermagem e 

enfermeiros) e copeiras que 

utilizaram regularmente 

crachás para sua 

identificação, no último 

trimestre” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

60% para 90%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -50 para 62 

pontos 

Chefe do 

setor de 

recursos 

humanos 

Janeiro de 

2019 

Na equipe 

técnica e 

copeiras do 

hospital 

-Oferecer informações aos funcionários da importância do 

uso de crachá de identificação dentro da organização, 

alertando que esta importância também se dá pela questão 

de segurança; 

-Afixar lembretes em lugares estratégicos da organização, 

avisando da necessidade e importância do uso, já que estes 

avisos podem ser vistos como incentivo aos funcionários. 

Não há 

custo 

 

 

Plano de ação para o descritor 6 - Capacitação de humanização 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% de 

funcionários da equipe 

técnica (técnicos de 

enfermagem e enfermeiros) 

que participaram de algum 

tipo de capacitação de 

humanização, no último 

semestre” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

50% para 80%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -57 para 57 

pontos 

Chefe do 

setor de 

recursos 

humanos 

Janeiro de 

2019 

Na equipe 

técnica 

-Orientar os funcionários da importância da política de 

humanização para o atendimento aos pacientes, o qual 

proporciona uma atenção acolhedora, resolutiva e humana; 

-Avaliar as férias e dias de descanso dos funcionários ao 

elaborar o cronograma de realizações do treinamento. 

 

Não há 

custo 
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Plano de ação para o descritor 10 - Atendimento de pacientes já internados 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador 

“% de pacientes já 

internados que 

solicitaram 

atendimento e foram 

atendidos no prazo de 

15 minutos, após 

solicitação, no último 

mês” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

60% para 85%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -55 para 78  

pontos 

Enfermeiros, 

técnicos de 

enfermagem e 

recursos 

humanos 

Janeiro 

de 2019 

No 

atendimento 

aos pacientes 

-Padronizar os processos de atendimento, desde o contato 

inicial até os procedimentos de alta do paciente, o que pode 

evitar retrabalhos ou dificuldades geradas pela 

desorganização; 

-Manter uma comunicação eficiente entre os funcionários de 

plantão;  

-Dimensionar corretamente a equipe de trabalho, ou seja, a 

quantidade exata de funcionários necessários para 

atendimento a cada posto de trabalho, para que não tenha 

funcionários sobrecarregados. 

-Aplicar a técnica mapeamento do fluxo de valor, verificando 

o estado atual da organização, isto é, o layout do hospital, o 

transporte e movimentos que os funcionários realizam para 

fazer o atendimento, bem como o tempo utilizado para isso. 

Na sequência, com o mapa atual, é possível identificar pontos 

em que o processo de atendimento apresenta movimentos 

desnecessários e até mesmo pode estar demandando tempo 

excessivo. Com isso, é desenvolvido um novo mapa, do 

estado futuro, eliminando estes aspectos desnecessários.  

Não há 

custo 

 

 

Plano de ação para o descritor 45 - Descarte de lixos e resíduos 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador 

“% em que os descarte 

de lixos e resíduos 

atenderam ao exigido 

pela RESOLUÇÃO 

RDC Nº 306 da Anvisa, 

no último semestre” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

60% para 90% o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -66 para 67 

pontos 

Diretor 

Superintendente  

Janeiro 

de 2019 

Em todos 

os setores 

que 

geram 

lixos e 

resíduos 

hospitala

res 

-Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma 

continuada para o pessoal envolvido no gerenciamento de 

resíduos; 

-Investir em técnicas para o gerenciamento seguro dos 

materiais dentro da unidade hospitalar; 

-Preocupar-se com o descarte externo de forma adequada, em 

aterros sanitários licenciados e fiscalizados pelos 

órgãos ambientais.  

Não há 

custo 
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Plano de ação para o descritor 50 - Processo de atendimento técnico aos pacientes 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% 

dos procedimentos técnicos 

que já apresentaram 

manuais padrão da 

execução das atividades, no 

último trimestre” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

70% para 95%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -28 para 100 

pontos 

Enfermeiros  Outubro 

de 2018 

Nos 

atendimentos 

dos pacientes 

-Exigir a reformulação dos manuais de procedimentos 

padrão das atividades  

 

Não há 

custo 

 

 

Plano de ação para o descritor 55 - Erro de agendamento de cirurgias 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% de 

cirurgias eletivas que foram 

atrasadas devido a erros de 

agendamentos 

(indisponibilidade da 

equipe cirúrgica e do 

médico no horário), no 

último trimestre” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

40% para 15%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -50 para 75 

pontos 

Recepcionistas Outubro 

de 2018 

Nos 

agendamentos 

de cirurgias 

eletivas 

-Verificar a disponibilidade da equipe cirúrgica antes da 

efetivação do agendamento cirúrgico.  

  

 

Não há 

custo 

 

 

Plano de ação para o descritor 61 - Preenchimento de pedidos de internação 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% de 

pacientes que teve o pedido 

de internação preenchido 

no prazo de 1 dia, no último 

trimestre” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de 

80% para 90%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -80 para 60 

pontos 

Recepcionistas Outubro 

de 2018 

Na recepção -Intensificar as orientações as recepcionistas, do 

preenchimento de pedidos de internação no momento da 

internação do paciente. 

  

 

Não há 

custo 
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Plano de ação para o descritor 75 - Rentabilidade dos serviços prestados pelo SUS 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% de 

rentabilidade dos serviços 

prestados pelo SUS, no 

último trimestre” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

11% para 20%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -40,5 para 0 

pontos 

Diretor 

superintendente 

e chefe do 

faturamento e 

financeiro 

Janeiro 

de 2019 

No setor de 

faturamento e 

financeiro 

-Revisar as fontes de recursos, custos de procedimentos 

e valor de pagamento tabelado pelo SUS.  

  

  

 

Não há 

custo 

 

 

Plano de ação para o descritor 82 - Compras à vista 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% de 

compras realizadas em que 

o fornecedor ofereceu 10% 

ou + de desconto, por ser 

efetuado o pagamento à 

vista, no último trimestre” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

15% para 25%, o 

que corresponde na 

escala cardinal de -

66 para 67 pontos 

Chefe de 

compras  

Janeiro 

de 2019 

No setor de 

compras 

-Verificar com o financeiro a viabilidade de pagamentos 

à vista; 

-Orientar os funcionários do setor de compras, que 

sempre que possível, valorizar as estratégias de 

negociação de preços e descontos com os fornecedores; 

 

Não há 

custo 

 

 

Plano de ação para o descritor 83 - Descarte de marmitas de médicos e funcionários 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o 

indicador “Nº 

médio de 

marmitas 

prontas aos 

médicos e 

funcionários 

que foram 

jogadas fora, 

no último 

trimestre” 

Para 

aumentar o 

desempenho 

atual do 

indicador de 

400 para 90, 

o que 

corresponde 

na escala 

cardinal de -

133 para 100 

pontos 

Nutricionistas 

e todos os 

funcionários 

que solicitam 

almoço no 

hospital 

Janeiro 

de 2019 

No processo 

de 

solicitação 

de refeição 

dos 

funcionários 

-Desenvolver um procedimento eficaz para que os funcionários solicitem suas 

refeições no interior do hospital diariamente, no qual os funcionários do turno 

da noite solicitem com um dia de antecedência, pois as refeições para a janta 

ficam prontas antes dos funcionários da noite iniciarem o turno de trabalho;  

-Desenvolver cardápios mais elaborados e apetitosos; 

-Apresentar um cardápio semanal, para que os funcionários se conscientizem 

do que será servido em cada dia da semana, não deixando de consumir o 

alimento por não estar satisfeito com a refeição do dia; 

-Orientar o funcionário que, quando solicitado a refeição, de fato consumir o 

alimento, evidenciando a estes a importância de não desperdiçar alimentos e 

até mesmo o custo de cada refeição para a organização.  

Não há 

custo 
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Plano de ação para o descritor 84 - Restos de alimentos dos pacientes 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% de 

restos de alimentos que 

voltaram no prato dos 

pacientes, no último mês” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de   

28% para 10%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -50 para 50 

pontos 

Nutricionistas Novembro 

de 2018 

Nas refeições 

dos pacientes 

-Realizar feedback com pacientes quanto a 

satisfação das refeições que estão sendo servidas 

-Desenvolver cardápios mais elaborados e 

apetitosos.  

 

Não há 

custo 

 

 

Plano de ação para o descritor 86 - Desperdício de medicamentos e materiais 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% 

em valor de medicamentos 

e materiais que foram 

desperdiçados em cirurgias 

e em atendimentos aos 

pacientes internados, no 

último mês” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de   

15% para 7,5%, o 

que corresponde na 

escala cardinal de -

57 para 57 pontos 

 Diretor 

superintendent

e, Chefe de 

recursos 

humanos e 

Farmacêutico  

Novembro 

de 2019 

No processo de 

atendimento aos 

pacientes 

-Capacitar os funcionários técnicos quanto a 

realização de um planejamento, controle e utilização 

adequada dos medicamentos e matérias; 

-Orientar os funcionários técnicos a solicitar os 

materiais quando necessário e na quantidade 

necessária, bem como abrir os mesmos no momento 

da utilização; 

-Orientar os funcionários técnicos quanto a 

devolução dos medicamentos e materiais que 

acabaram não sendo utilizados.   

 

Não há 

custo 

 

 

Plano de ação para o descritor 94 - Feedback aos funcionários 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% 

feedback de desempenho 

que foram passados aos 

funcionários nos últimos 12 

meses” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

55% para 90%, o 

que corresponde na 

escala cardinal de -

66 para 150 pontos 

 Chefe de 

recursos 

humanos 

Janeiro de 

2019 

No processo de 

reconhecimento 

dos funcionários 

-Orientar ao setor de recursos humanos a estabelecer 

um cronograma para realização de feedback aos 

funcionários. 

 

Não há 

custo 



246 

 

Plano de ação para o descritor 97 - Premiações 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% de 

funcionários receberam 

premiações por bateram o 

ponto no prazo de 5 min de 

atraso, no útimo trimestre” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

10% para 60%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -50 para 63 

pontos 

 Chefe de 

recursos 

humanos 

Janeiro de 

2019 

No processo de 

reconhecimento 

dos funcionários 

-Implantar a cultura de reconhecer o funcionário por meio 

de premiações, pela sua dedicação em cumprir as regras 

da organização.  

 

Não há 

custo 

 

 

Plano de ação para o descritor 98 - Confraternizações aos aniversariantes dos setores técnicos 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% de 

confraternizações de 

aniversário realizadas aos 

funcionários dos setores 

técnicos, nos últimos 12 

meses” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

20% para 70%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -36 para 72,5 

pontos 

Chefe de 

recursos 

humanos  e 

dos setores 

técnicos 

Janeiro de 

2019 

No processo de 

reconhecimento 

dos funcionários 

-Realizar confraternizações de aniversariantes do mês 

para os funcionários dos setores técnicos 

 

Não há 

custo 

 

 

Plano de ação para o descritor 109-Rodízio de funções nos setores técnicos 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% de 

funcionários dos setores 

técnicos que deixaram o 

hospital por não se 

adaptarem a função, nos 

últimos 12 meses” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

50% para 30%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -57 para 71 

pontos 

 Chefes 

dos setores 

técnicos 

Novembro 

de 2019 

Nas atividades 

dos setores 

técnicos do 

hospital 

-Realizar rodízio de funções para os funcionários dos 

setores técnicos 

 

Não há 

custo 
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Plano de ação para o descritor 115 - Treinamento aos novos funcionários junto à equipe de trabalho 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% de 

novos funcionários dos 

setores técnicos que 

passaram por treinamentos 

pela chefia imediata e com 

a equipe de trabalho, no 

último trimestre” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

50% para 30%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -42 para 100 

pontos 

Enfermeiros Janeiro 

de 2019 

Aos 

funcionários dos 

setores técnicos 

-Orientar os enfermeiros a realizar um acompanhamento 

na primeira semana de trabalho dos novos técnicos de 

enfermagem, e na sequência, estabelecer uma equipe para 

esta função. 

 

Não há 

custo 

 

 

 

Plano de ação para o descritor 117 - Avaliação de novos funcionários na experiência 

O quê? Porquê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Melhorar o indicador “% de 

novos funcionários do setor 

técnico que passaram da 

experiência e foram 

efetivados, nos últimos 6 

meses” 

Para aumentar o 

desempenho atual 

do indicador de  

80% para 90%, o 

que corresponde 

na escala cardinal 

de -28 para 57 

pontos 

Chefe do 

setor e 

Recursos 

humanos 

Janeiro 

de 2019 

Aos 

funcionários dos 

setores técnicos 

-Fazer avaliações e passar feedback aos funcionários 

durante a experiência, mostrando seus pontos fortes e 

fracos, para que o funcionário mantenha os pontos fortes 

e busque melhorar os pontos fracos. 

 

Não há 

custo 
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APÊNDICE X – Avaliação de desempenho da gestão administrativa do hospital e análise de sensibilidade 

 

PVE Critérios 

Taxa Original Maior Taxa Acrescida +10% Maior Taxa decrescida -10% 

Avalia- 

ção 

Taxa 

Comp. 

Pont.  

PVE 

Contrib. 

Avaliação 

Global 

Taxa 

Comp. 

Pont. 

PVE 

Contrib. 

Avaliação 

Global 

Varia

ção 

Taxa 

Comp. 

Pont. 

PVE 

Contrib. 

Avaliação 

Global 

Varia

ção 

AD da gestão 

administrativa 

do hospital 

Gestão 65 75% 48,97 
61 

82,5% 53,87 
62 +1 

67,50% 44,07 
59 -2 

Recursos humanos 46 25% 11,61 17,5% 8,13 32,50% 15,10 

Gestão 

Serviços 71 26% 18,56 

48,97 

23,1% 16,49 

48,82 -0,15 

28,9% 20,63 

49,12 +0,15 
Riscos 108 5% 5,42 4,4% 4,77 5,6% 6,07 

Processos internos 64 53% 33,72 58,3% 37,10 47,7% 30,35 

Econômica 47 16% 7,60 14,2% 6,74 17,8% 8,45 

Recursos 

Humanos 

Motivação 37 50% 18,25 
11,6 

55% 20,08 
11,37 -0,23 

45% 16,43 
11,86 +0,26 

Produtividade 56 50% 28,21 45% 25,39 55% 31,03 

Serviços 

Atendimento 

Humanizado 

61,52 

 
83% 51,06 

18,56 

91,3% 56,17 

17,31 -1,25 

74,7% 45,95 

19,81 +1,25 
Capacidade de 

prestação de serviços 
119,48 17% 20,31 8,7% 10,39 25,3% 30,23 

Riscos 

Ambiente seguro aos 

pacientes 
117,03 83% 97,14 

5,42 

91% 106,50 

5,29 -0,13 

75% 87,78 

5,21 +0,21 
Ambiente seguro aos 

funcionários 
66,10 17% 11,24 9% 5,29 25% 16,52 

Processos 

internos 

Planejamento 

estratégico 
90,48 57% 51,57 

33,72 

63% 57,00 

35,70 +1,98 

51% 46,14 

31,75 -1,97 Comunicação 15,80 36% 5,69 31% 4,90 41% 6,48 

Agilidade e 

confiabilidade 
91,02 7% 6,36 6% 5,46 8% 7,28 

Econômica 
Fluxo de caixa 64,49 75% 48,37 

7,60 
82,5% 53,21 

8,41 +0,41 
67,5% 43,53 

6,78 -0,82 
Recursos financeiros -3,56 25% -0,89 17,5% -0,62 32,5% -1,16 

Motivação 

Plano de carreira 85,47 8% 6,84 

18,25 

7,1% 6,07 

16,39 -1,86 

8,9% 7,61 

20,11 +1,86 
Reconhecimento 4,78 54% 2,58 59,4% 2,84 48,6% 2,32 

Cond. do ambiente 

de trabalho 
71,27 38% 27,08 33,5% 23,88 42,5% 30,29 

Produtividade 

Trabalho em equipe 13,84 25% 13,84 

28,21 

17,5% 2,42 

30,34 +2,13 

32,5% 4,50 

26,08 -2,13 Capacitação dos 

funcionários 
70,61 75% 70,61 82,5% 58,25 67,5% 47,66 

Atendimento 

Humanizado 

Utilização de 

técnicas mais leves 
94,83 33% 31,29 51,06 28,4% 26,93 50,94 -0,12 37,6% 35,66 51,18 +0,12 
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Capacitação de 

humanização 
-57 9% -5,13 7,8% -4,45 10,2% -5,81 

Pontualidade nos 

atendimentos 
60,95 58% 35,35 63,8% 38,89 52,20% 31,82 

Capacidade de 

prestação de 

serviços 

Investimento em 

tecnologia 
130,45 36% 46,96 

20,31 

31,6% 41,22 

20,57 +0,26 

40,4% 52,70 

20,05 -0,26 

Concerto de 

equipamentos 

danificados 

0 9% 0 7,9% 0 10,1% 0 

Investimento na 

infraestrutura 
131,85 55% 72,52 60,5% 79,77 49,5% 65,27 

Ambiente 

seguro aos 

pacientes 

Possibilidade de 

quedas dos pacientes 
28,5 5% 1,43 

97,14 

4,5% 1,28 

100,16 +3,02 

5,5% 1,57 

94,12 -3,02 

Preocupação com 

problemas/doenças 

em pacientes 

79,27 26% 20,61 23,2% 18,39 28,8% 22,83 

Controle de 

higienização 
150 52% 78 57,2% 85,8 46,8% 70,2 

Reehigienização 100 17% 17 15,2% 15,2 18,8% 18,8 

Ambiente 

seguro aos 

funcionários 

Acidentes de 

trabalho 
53,32 33% 17,59 

11,24 

30% 15,99 

11,88 +0,64 

36% 19,9 

10,59 -0,65 

Informações dos 

riscos para recém-

contratados 

122 5% 6,1 4,5% 5,49 5,5% 6,71 

Qualidade de vida 

dos funcionários 
107,59 48% 51,64 52,8% 56,81 43,2% 46,48 

Descarte de lixos e 

resíduos 
-66 14% -9,29 12,7% -8,38 15,3% -10,10 

Planejamento 

estratégico 

Planejamento das 

atividades 
79,72 83% 66,17 

51,57 

91% 72,55 

48,69 -2,88 

75% 59,79 

54,46 +2,89 
Revisão do 

planejamento 
143 17% 24,31 9% 18,87 25% 35,75 

Comunicação 

Padronização de 

processos 
41,23 27% 11,13 

5,69 

22,2% 9,15 

4,68 -1,01 

31,8% 13,11 

6,70 +1,01 
Agendamento de 

cirurgias eletivas 
51,84 9% 4,67 7,4% 3,84 10,6% 5,50 

Melhoria do sistema 

de informação 
0 64% 0 70,4% 0 57,6% 0 

Agilidade e 

confiabilidade 

Agilidade com os 

prontuários 
-11,2 20,0% -2,24 

6,37 

12% -1,34 

7,09 +0,72 

28% -3,14 

5,66 -0,71 
Admissão correta 

dos pacientes 
116,58 80,0% 93,06 88% 102,59 72% 83,93 
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Fluxo de caixa 

Controle de receitas 

e despesas 
38,76 62,0% 24,03 

48,37 

68% 26,36 

45,27 -3,1 

56% 31,71 

51,46 +3,09 
Avaliação dos 

convênios 
117,64 31,0% 36,47 26% 30,59 36% 42,35 

Relatórios de 

controle financeiro 
57 7,0% 3,99 6% 3,42 8% 4,56 

Recursos 

financeiros 

Descontos e formas 

de pagamentos 
76,64 33,0% 25,29 

-0,89 

28% 21,46 

-3,02 -2,13 

38% 29,12 

1,24 +0,35 
Redução de 

desperdícios 
-63,32 58,0% -36,72 64% -40,52 52% -32,93 

Compra de itens na 

promoção 
87,5 9,0% 7,88 8% 7 10% 8,75 

Plano de 

carreira 

Oportunidade para 

vagas gerenciais 
71 7,0% 4,97 

6,84 

6% 4,26 

6,72 -0,12 

8% 5,68 

6,96 +0,12 
Alinhamento dos 

funcionários 
106,88 31,0% 33,13 26% 27,79 36% 38,48 

Capacitação dos 

funcionários 
76,41 62,0% 47,37 68% 51,96 56% 42,79 

Reconheci-

mento 

Feedback aos 

funcionários 
-66 45,0% -29,7 

2,58 

 

 

49,5% -32,67 

-0,50 -3,16 

40,5% -26,73 

5,66 +3,08 

Retribuções 156,5 27,0% 42,26 24,8% 38,81 29,2% 45,70 

Premiações -50 17,0% -8,5 15,6% -7,8 18,4% -9,2 

Confraternizações 

aos aniversariantes 

dos setores técnicos 

-36 8,0% -2,88 7,3% -2,63 8,7% -3,13 

Confraternizações 

aos aniversariantes 

dos setores 

administrativos 

120 3,0% 3,6 2,8% 3,36 3,2% 3,84 

Condições do 

ambiente de 

trabalho 

Espaço físico 

adequado 
78,63 47,0% 36,95 

27,8 

51,7% 40,65 

27,35 -0,45 

42,3% 33,26 

26,82 -0,98 

Condições de 

iluminação 
143 6,0% 8,58 5,5% 7,87 6,5% 9,30 

Condições de 

ventilação 
0 29,0% 0 26,4% 0 31,6% 0 

Condições de ruído 143 18,0% 25,74 16,4% 23,45 19,6% 28,03 

Trabalho em 

equipe 

Equipes 

multifuncionais dos 

setores técnicos 

-2,84 33,0% -0,937 

3,46 

28,8% -0,82 

3,02 -0,44 

37,2% -1,06 

3,90 +0,44 
Coordenação das 

atividades 

administrativas 

134,35 11,0% 14,78 9,6% 12,90 12,4% 16,66 
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Sintonia entre os 

setores 
0 56,0% 0 61,6% 0 50,4% 0 

Capacitação 

dos 

funcionários 

Preparação dos 

funcionários dos 

setores 

administrativos 

106,6 50,0% 53,3 

52,96 

55% 58,63 

55,6 +2,64 

45% 47,97 

50,26 -2,7 

Preparação dos 

funcionários dos 

setores técnicos 

34,62 50,0% 17,31 45% 15,58 55% 19,04 

Utilização de 

técnicas mais 

leves 

Informações do 

paciente 
150 30,0% 45 

31,29 

25,5% 38,25 

31,12 -0,17 

34,5% 51,75 

31,46 +0,17 
Visita de rotina da 

equipe técnica 
91,39 60,0% 54,83 66,0% 60,31 54,0% 49,35 

Identificação dos 

funcionários 
-50 10,0% -5 8,5% -4,25 11,5% -5,75 

Pontualidade 

nos 

atendimentos 

Entrega das 

refeições aos 

pacientes 

83 12,0% 9,96 

35,35 

11% 9,13 

36,60 +1,25 

13% 10,49 

34,10 -1,25 

Administração de 

medicação nos 

pacientes 

100 29,0% 29 28% 28 30% 30 

Atendimento de 

pacientes já 

internados 

-55 24,0% -13,2 23% -12,65 25% -13,75 

Atendimento no 

pronto socorro 
114,64 32,0% 36,68 35% 40,12 29% 33,25 

Cirurgias -49,8 3,0% -1,49 3% -1,49 3% -1,49 

Investimento 

em tecnologia 

Equipamentos para 

atendimento técnico 
140,65 36,0% 50,65 

46,96 

31% 43,61 

47,45 0,49 

41% 57,68 

46,47 -0,49 

Computadores 

sofisticados 
0 7,0% 0 6% 0 8% 0 

Disponibilização de 

recursos para 

investimentos em 

tecnologia 

79,8 57,0% 79,8 63% 79,8 51% 71,4 

Investimento 

na 

infraestrutura 

Levantamento da 

necessidade de 

investimento 

92,08 17,0% 15,65 

72,52 

9% 8,29 

74,63 2,11 

25% 23,02 

70,41 -2,11 Disponibilização de 

recursos para 

investimentos em 

infraestrutura 

140 83,0% 116,2 91% 127,4 75% 105 



252 

 

Possibilidade 

de quedas dos 

pacientes 

Queda de pacientes 

pela equipe técnica 
114 25,0% 28,5 

1,43 

17,5% 19,95 

1,00 -0,43 

32,5% 37,05 

1,85 +0,42 
Pacientes que caíram 

sozinhos 
0 75,0% 0 82,5% 0 67,5% 0 

Preocupação 

com 

problemas/doe

nças em 

pacientes 

Úlcera de pressão 120 33,0% 39,6 

20,61 

33,0% 34,08 

19,56 -1,05 

37,6% 45,12 

21,66 +1,05 
Infecção hospitalar 118,5 9,0% 10,67 9,0% 9,24 10,2% 12,09 

Mortalidade por 

infecção hospitalar 
50 58,0% 29 58,0% 31,9 52,2% 26,10 

Acidentes de 

trabalho 

Aspectos 

ergonômicos 
28 31,0% 8,68 

17,59 

 

28,6% 8,01 

18,15 +0,56 

33,4% 9,35 

17,03 -0,56 

EPI's 75 44,0% 33 48,4% 36,30 39,6% 29,70 

Quedas de 

funcionários 
40,24 6,0% 2,41 5,5% 2,21 6,5% 2,62 

Acidente com 

materiais biológico, 

perfurocortante e 

químico 

48,54 19,0% 9,22 17,5% 8,49 20,5% 9,95 

Qualidade de 

vida dos 

funcionários 

Afastamentos por 

acidentes de trabalho 
100 61,0% 61 

51,64 

67% 67 

51,10 -0,54 

55% 55 

52,19 +0,55 

Afastamentos por 

lesão na coluna 
129 8,0% 10,32 7% 9,03 9% 11,61 

Afastamentos devido 

a monotonia no 

trabalho 

117 31,0% 36,27 26% 30,42 36% 42,12 

Planejamento 

das atividades 

Reuniões de 

planejamento 
67 76,0% 50,92 

66,17 

84% 56,28 

62,65 -3,52 

68% 45,56 

69,69 +3,52 
Metas dos setores 

administrativo 
100 12,0% 12 8% 8 16% 16 

Metas dos setores  

técnicos 
140 12,0% 16,8 8% 11,2 16% 22,4 

Padronização 

de processos 

Processo de 

atendimento técnico 

aos pacientes 

-28 56,0% -15,68 

11,13 

61,6% -17,25 

8,75 -2,38 

50,4% -14,11 

13,51 +2,38 

Processo de compra 

de medicamentos e 

materiais 

155,78 33,0% 51,41 28,8% 44,86 37,2% 57,95 

Processo de 

solicitação de 

serviços de 

manutenção 

50 11,0% 5,5 9,6% 4,8 12,4% 6,2 
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Agendamento 

de cirurgias 

eletivas 

Erro de 

agendamento de 

cirurgias 

-50 29,0% -14,5 

4,67 

27% -13,5 

4,87 +0,2 

31% -15,5 

4,53 -0,14 

Falta dos materiais 

necessários para 

cirurgias 

84 35,0% 29,4 39% 32,76 32% 26,88 

Falta de autorização 

dos convênios 
130 13,0% 16,9 12% 15,6 14% 18,2 

Falta de exames pré-

operatórios 
76 19,0% 14,44 18% 13,68 20% 15,2 

Ausência do 

paciente no dia da 

cirurgia 

140 4,0% 5,6 4% 5,6 4% 5,6 

Agilidade com 

os prontuários 

Preenchimento de 

pedidos de 

internação 

-80 14,0% -11,2 

-2,24 

5% -4 

-0,80 +1,44 

23% -18,4 

-3,68 -1,44 

Evolução do 

prontuário 
0 86,0% 0 95% 0 77% 0 

Admissão 

correta dos 

pacientes 

Conformidade dos 

prontuários em 

auditorias 

100 46,0% 46 

93,26 

50,6% 50,6 

92,21 -1,05 

41,4% 41,4 

94,31 +1,05 

Registro correto do 

prontuário 
125,8 17,0% 21,39 15,6% 19,62 18,4% 23,15 

Irregularidade dos 

valores e serviços 

prestados aos 

pacientes 

143 33,0% 47,19 30,2% 43,19 35,8% 51,19 

Guia de pagamento 

dos convênios 
0 4,0% 2 3,7% 1,85 4,3% 2,15 

Controle de 

receitas e 

despesas 

Contas a pagar 8,33 56,0% 4,66 

24,03 

61,6% 5,13 

21,63 -2,4 

50,4% 4,20 

26,44 +2,4 Contas a receber 70 33,0% 23,1 28,8% 20,16 37,2% 26,04 

Cotas de compras 100 11,0% 11 9,6% 9,6 12,4% 12,4 

Avaliação dos 

convênios 

Avaliação do 

faturamento gerado 

pelos convênios 

127,56 83,0% 
105,8

8 

36,47 

91% 116,08 

37,92 +1,45 

75% 95,67 

35,02 -1,45 
Avaliação da 

rentabilidade dos 

convênios 

69,20 17,0% 11,76 9% 6,23 25% 17,30 

Descontos e 

formas de 

pagamentos 

Planejamento das 

compras de 

medicamentos e 

materiais 

76,6 36,0% 27,58 25,29 31,6% 24,21 26,23 +0,94 40,4% 30,95 24,35 -0,94 
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Cotação de preços 100 55,0% 55 60,5% 60,5 49,5% 49,5 

Compras à vista 66 9,0% -5,94 7,9% -5,21 10,1% -6,67 

Redução de 

desperdícios 

Descarte de 

marmitas de médicos 

e funcionários 

-133 15,0% -19,95 

-36,72 

13% -17,29 

-35,96 -0,76 

17% -22,61 

-37,48 +0,76 

Restos de alimentos 

dos pacientes 
-50 27,0% -13,5 24% -12 30% -15 

Sobras limpas 22,8 4,0% 0,91 4% 0,91 4% 0,91 

Desperdício de 

medicamentos e 

materiais 

-57 54,0% -33,63 59% -33,63 49% -27,93 

Alinhamento 

dos 

funcionários 

Processo de seleção 

interno 
114 75,0% 85,5 

33,13 

82,5% 94,05 

33,79 +0,66 

67,5% 76,95 

32,47 -0,66 
Realocação de 

funcionários 
85,5 25,0% 21,38 17,5% 14,96 32,5% 27,79 

Capacitação 

dos 

funcionários 

Programação de 

conteúdos de 

treinamentos de 

liderança 

100 9,0% 9 

47,37 

 

8% 8 

49,59 +2,22 

10% 10 

45,15 -2,22 Cargos de liderança 28,5 33,0% 9,41 28% 7,98 38% 10,83 

Participação dos 

funcionários em 

treinamentos de 

liderança 

100 58,0% 58 64% 64 52% 52 

Retribuições 
Salário 157 50,0% 78,5 

42,26 
55% 86,35 

42,27 +0,01 
45% 70,65 

42,24 -0,02 
Direitos legais 156 50,0% 78 45% 70,2 55% 85,8 

Espaço físico 

adequado 

Layout 71,5 75,0% 53,63 
39,95 

82,5% 58,99 
35,95 -4,00 

67,5% 48,26 
37,96 -1,99 

Acessibilidade 100 25,0% 25 17,5% 17,5 32,5% 32,5 

Equipes 

multifuncionais 

dos setores 

técnicos 

Trabalho 

cooperativo 
8 50,0% 4 

-0,94 

55% 4,4 

-0,62 +0,32 

45% 3,6 

-1,26 -0,32 
Autonomia aos 

funcionários 
0 38,0% 0 34% 0 42% 0 

Rodízio de funções 

nos setores técnicos 
-57 12,0% -6,84 11% -6,27 13% -7,41 

Coordenação 

das atividades 

administrativas 

Conscientização dos 

funcionários dos 

setores 

administrativo 

125 83,0% 
103,7

5 

14,78 

91% 113,75 

14,29 -0,49 

75% 93,75 

15,26 +0,48 
Delegar funções aos 

funcionários dos 

setores 

administrativo 

180 17,0% 30,6 9% 16,2 25% 45 
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Preparação dos 

funcionários 

dos setores 

administrativos 

Treinamento aos 

novos funcionários 
133 20,0% 26,6 

53,3 

12% 15,96 

51,98 -1,32 

28% 37,24 

54,62 1,32 
Capacitação aos 

funcionários 

experientes com 

base em suas 

dificuldades 

100 80,0% 80 88% 88 72% 72 

Preparação dos 

funcionários 

dos setores 

técnicos 

Treinamento aos 

novos funcionários 

dos setores técnicos 

-18,54 20,0% -3,71 

17,31 

12% -2,22 

19,97 +2,66 

28% -5,19 

14,65 -2,66 Capacitação aos 

funcionários 

experientes dos 

setores técnicos 

47,91 80,0% 38,33 88% 42,16 72% 34,50 

Visita de rotina 

da equipe 

técnica 

Visita dos  técnicos 

de enfermagem aos 

pacientes 

83,5 31,0% 25,89 

54,83 

26% 21,71 

55,63 +0,8 

36% 30,06 

54,04 -0,8 
Visita dos 

enfermeiros aos 

pacientes 

50 7,0% 3,50 6% 3 8% 4 

Visita do médico de 

plantão aos pacientes 
100 62,0% 62 68% 68 56% 56 

Entrega das 

refeições aos 

pacientes 

Entrega de refeições 

dos pacientes de 

convênios 

particulares 

100 83,0% 83 

9,96 

91% 91 

10,92 +0,96 

75% 75 

9 -0,96 

Entrega de refeições 

dos pacientes do 

SUS 

0 17,0% 0 9% 0 25% 0 

Atendimento 

no pronto 

socorro 

Atendimento aos 

pacientes da 

categoria de cor azul 

e verde 

50 4,0% 2 

36,68 

3,6% 1,8 

37,03 +0,35 

4,4% 2,2 

36,08 -0,6 

Atendimento aos 

pacientes da 

categoria de cor 

amarelo 

50 16,0% 8 14,5% 7,25 17,5% 8,75 

Atendimento aos 

pacientes da 

categoria de cor 

laranja 

123 32,0% 39,36 29,0% 35,67 35,0% 43,05 
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Atendimento aos 

pacientes da 

categoria de cor 

vermelha 

136 48,0% 65,28 52,2% 70,99 43,2% 58,75 

Cirurgias 

Tempo de espera 

para cirurgia 
0 17,0% 0 

-1,49 

9% 0 

-1,64 -0,15 

25% 0 

-1,35 +0,14 
Início das primeiras 

cirurgias do dia 
-60 83,0% -49,8 91% -54,6 75% -45 

Equipamentos 

para 

atendimento 

técnico 

Respirados artificiais 140 58,0% 81,2 

50,65 

64% 89,6 

50,60 -0,05 

52% 72,8 

50,70 +0,05 

Monitores 

multiparâmetros 
144 33,0% 47,52 28% 40,32 38% 54,72 

Bombas de infusão 

para controle de 

anestésico 

133 9,0% 11,97 8% 10,64 10% 13,3 

Levantamento 

da necessidade 

de investimento 

Falta de sala 

operatória 
117 35,0% 40,95 

15,65 

31,8% 37,21 

15,29 -0,36 

38,2% 44,69 

16,02 +0,37 

Falta de leitos 68,5 48,0% 32,88 52,8% 36,17 43,2% 29,59 

Falta de assentos na 

sala de espera 
125 13,0% 16,25 11,8% 14,75 14,2% 17,75 

Falta de assentos na 

sala de recepção 
50 4,0% 2 3,6% 1,80 4,4% 2,20 

Acidente com 

materiais 

biológico, 

perfurocortante 

e químico 

Acidentes com 

material biológico 
40,2 33,0% 13,27 

9,22 

28,8% 11,58 

9,02 -0,2 

37,2% 14,95 

9,43 +0,2 

Acidentes com 

material 

perfurocortantes 

40 56,0% 22,40 61,6% 24,64 50,4% 20,16 

Acidentes com 

material químico 
117 11,0% 12,87 9,6% 11,23 12,4% 14,51 

Processo de 

compra de 

medicamentos 

e materiais 

Conferência das 

necessidades 

requisitantes 

150 66,0% 99 

51,41 

72,6% 108,9 

51,04 -0,37 

59,4% 89,10 

51,78 +0,37 

Conferência dos 

pedidos no momento 

de sua recepção 

167 17,0% 28,39 13,7% 22,88 20,3% 33,90 

Conferência de 

temperatura dos 

medicamentos 

137 17,0% 28,39 13,7% 22,88 20,3% 33,90 

Avaliação do 

faturamento 

Faturamento dos 

serviços prestados 

pela Unimed 

113,2 26,0% 29,43 105,88 23,2% 26,6 107,45 +1,57 28,8% 32,60 104,30 -1,58 
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gerado pelos 

convênios 

Faturamento dos 

serviços prestados 

pelo SUS 

144 52,0% 74,88 57,2% 82,37 46,8% 67,39 

Faturamento dos 

serviços prestados 

pelo convênio 

particular 

100 17,0% 17 15,2% 15,20 18,8% 18,8 

Faturamento dos 

serviços prestados 

pelos demais 

convênios 

125 5,0% 6,25 4,5% 5,63 5,5% 6,88 

Avaliação da 

rentabilidade 

dos convênios 

Rentabilidade dos 

serviços prestados 

pela Unimed 

36 26,0% 9,36 

11,76 

23,2% 8,35 

12,46 +0,7 

28,8% 10,37 

11,06 -0,7 

Rentabilidade dos 

serviços prestados 

pelo SUS 

-40,5 5,0% -2,03 4,5% -1,82 5,5% -2,23 

Rentabilidade dos 

serviços prestados 

pelo convênio 

particular 

107,2 52,0% 55,74 57,2% 61,32 46,8% 50,17 

Rentabilidade dos 

serviços prestados 

pelos demais 

convênios 

36 17,0% 6,12 15,2% 5,47 18,8% 6,77 

Planejamento 

das compras de 

medicamentos 

e materiais 

Excesso de 

medicamentos e 

materiais no estoque 

125 12,0% 15 

27,58 

3% 3,75 

25,79 -1,79 

21% 26,25 

29,36 +1,78 
Falta de 

medicamentos e 

materiais para 

atendimento aos 

pacientes 

70 88,0% 61,6 97% 67,9 79% 55,3 

Trabalho 

cooperativo 

Delegar funções aos 

funcionários dos 

setores técnicos 

0 31,0% 0 

4 

26% 0 

3,5 -0,5 

36% 0 

4,5 +0,5 

Esforço e dedicação 

individual dos 

funcionários 

100 8,0% 8 7% 7 9% 9 

Conscientização dos 

funcionários dos 

setores técnicos 

0 61,0% 0 67% 0 55% 0 
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Treinamento 

aos novos 

funcionários 

dos setores 

técnico 

Treinamento aos 

novos funcionários 

junto à equipe de 

trabalho 

-42 33,0% -13,86 

-3,71 

28,8% -12,10 

-3,96 -0,25 

37,2% -15,62 

-3,47 +0,24 
Novos funcionários 

nos treinamentos de 

educação continuada 

100 11,0% 11 9,6% 9,6 12,4% 12,4 

Avaliação de novos 

funcionários na 

experiência 

-28 56,0% -15,68 61,6% -17,25 50,4% -14,11 

Capacitação 

aos 

funcionários 

experientes dos 

setores técnicos 

Treinamentos de 

educação continuada 
75 14,0% 10,5 

38,33 

12% 9 

33 -5,33 

16% 12 

43,66 +5,33 

Treinamentos com 

base nas dificuldades 

dos funcionários 

129 29,0% 37,41 25% 32,25 33% 42,57 

Treinamentos de 

procedimentos 

operacionais padrão 

(POP) 

0 57,0% 0 63% 0 51% 0 

Treinamentos 

de educação 

continuada 

Programação de 

conteúdos 
0 25,0% 0 

10,5 

17,5% 0 

11,55 +1,05 

32,5% 0 

9,45 -1,05 
Desempenho nos 

treinamentos 
100 75,0% 75 82,5% 82,5 67,5% 67,5 
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APÊNDICE XI – Modelo construído completo 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação de desempenho na gestão administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do Estado do 

Paraná 

Gestão

Motivação

Plano de carreira

88-Oportunidade 

para vagas

gerenciais

Alinhamento dos 

funcionários
Capacitação dos 

funcionários

89-Processo de 

seleção interno
90-Realocação de 

funcionários

91-Programação de

conteúdos de 

treinamentos de 

liderança

92-Cargos de 

liderança

93-Participação

dos funcionários 

em treinamentos de 

liderança 

Reconhecimento

94-Feedback aos 

funcionários
Retribuções

95-Salário 96-Direitos legais

97-Premiações

98-

Confraternizações 

aos aniversariantes 

dos setores 

técnicos

Condições do 

ambiente de 

trabalho

Espaço físico 

adequado
102-Condições de 

iluminação

103-Condições de 

ventilação

104-Condições de 

ruído

100-Layout 101-Acessibilidade

99-

Confraternizações 

aos aniversariantes

dos setores 

admintrativos

% de funcionários 

que foram 
realocados de 

suas funções nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

de liderança que 
atenderam o 

conteúdo 
programado nos 

últimos 12 meses

% de funcionários 

que participaram 
de treinamentos de 

liderança nos
últimos 12 meses

% feedback de 

desempenho que 
foram passados aos 

funcionários nos 
últimos 12 meses

Nº de vagas 

gerenciais 
(conforme 

estrutura 
hierárquica do 

hospital) que 
ficaram livres e 

foram preenchidas 
por pessoas já 

contratadas nos 
últimos 36 meses

% de processos de 

seleção para 
chefes dos setores 

que foram abertos 
internamente, nos 

últimos 36 meses

% de funcionários 

que participaram 
de processo 

seletivo para 
vagas de chefia 

dos setores 
técnicos e 

deixaram de ser 
selecionados por 

não estarem 
preparados, nos 

últimos 36 meses

% de funcionários 

que receberam 
salários 

compatíveis ao 
piso salarial

determinado pelo 
sindicato, nos 

últimos 12 meses

% de funcionários 

receberam 
premiações por 

baterem o ponto no 
prazo de 5 min de 

atraso, no útimo 
trimestre

% em que o layout 

dos departamentos
estavam de acordo 

com a norma para 
espaços físicos de 

estabelecimentos de 
saúde, nos últimos 6 

meses

% em que a 

acessibilidade do 
hospital atendeu o 

exigido pela NBR 
9050, nos últimos 

6 meses

% em que as 

condições de 
iluminação do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido pela 
NBR 5413, nos 

últimos 6 meses

% em que as 

condições de 
ventilação do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido NR 15, 
nos últimos 6 meses

% em que as 

condições de ruído 
do ambiente de 

trabalho atenderam 
o exigido pela NR 

15 ou NBR 10152, 
nos últimos 6 meses

% de 

confraternizações 
de aniversário 

realizadas aos 
funcionários dos 

setores técnicos, 
nos últimos 12 

meses 

% de 

funcionários que
receberam os 

direitos legais 
(salário, décimo 

terceiro, férias, 
prêmio 

assiduidade, vale 
transporte) em dia, 

nos últimos 36 
meses

% de 

confraternizações 
de aniversário 

realizadas aos 
funcionários do 

setores 
administrativos, 

nos últimos 12 
meses 

Produtividade

Trabalho em 

equipe

Equipes

multifuncionais dos 

setores técnicos

Trabalho

cooperativo

105-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores técnicos

108-Autonomia

aos funcionários

106-Esforço e 

dedicação 

individual dos 

funcionários

107-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

técnicos

109-Rodízio de 

funções nos setores 

técnicos

Coordenação das 

atividades 

administrativas

110-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

administrativo 

111-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores 

administrativo

112-Sintonia entre 

os setores

Capacitação dos 

funcionários

Preparação dos 

funcionários dos 

setores 

administrativos

Preparação dos 

funcionários dos 

setores técnicos

113-Treinamento

aos novos 

funcionários 

114-Capacitação

aos funcionários 

experientes com 

base em suas 

dificuldades

115-Treinamento

aos novos 

funcionários 

junto à equipe de 

trabalho

116-Novos 

funcionários nos 

treinamentos de 

educação 

continuada

117-Avaliação de 

novos funcionários 

na experiência

Capacitação aos 

funcionários 

experientes dos 

setores técnicos

Treinamentos de 

educação 

continuada

118-Programação

de conteúdos

119-Desempenho

nos treinamentos

120-Treinamentos

com base nas 

dificuldades dos 

funcionários

121-Treinamentos

de procedimentos 

operacionais 

padrão (POP)

Treinamento aos 

novos funcionários 

dos setores 

técnicos 

% de funcionários 

dos setores 
técnicos que 

ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último trimestre 

% de funcionários 

dos setores técnicos 
já exeperientes que 

obteram média 
superior ou igual a 7 

na avaliação de 
desempenho 

individual do 
funcionário, nos 

últimos 12 meses

% de atividades

que foram 
concluídas com 

atraso por falta de 
autonomia dos 

funcionários dos 
setores técnicos 

na tomada de 
decisão, no 

último trimestre 

% de funcionários

dos setores 
técnicos que 

deixaram o 
hospital por não se 

adaptarem a 
função, nos 

últimos 12 meses 

% de 

funcionários dos 
setores técnicos 

que faltaram e 
apresentaram 

justificativa, no 
último mês 

% de novos 

funcionários do 
setor 

administrativo que 
passaram por 

treinamento ao 
iniciar suas 

funções, nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

realizados conforme 
as dificuldades dos 

funcionários já 
experientes do setor 

administrativo, 
dentro do prazo de 

3 dias após a 
dificuldade 

apontada pelo 
funcionário, no 

último semestre 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que passaram 
por treinamentos 

pela chefia 
imediata e com a 

equipe de 
trabalho, no 

último trimestre

% de novos 

funcionários do 
setor técnico que 

passaram da 
experiência e foram 

efetivados, nos 
últimos 6 meses

% de conteúdos 

programados para os 
treinamentos de 

Educação 
Continuada, que 

foram realizados nos 
últimos 12 meses

% de funcionários

que realizaram a 
avaliação do 

treinamento de 
educação 

continuada e 
atingiram a nota 

igual ou superior a 
6, no último 

trimestre

% de treinamentos 

realizados aos 
funcionários dos 

setores técnicos 
com base em suas 

dificuldades, no 
último trimestre

% de treinamentos 

de procedimentos 
operacionais 

padrão (POP) 
programados que 

foram realizados, 
nos últimos 6 

meses 

% de 

funcionários dos 
setores 

administrativos 
que faltaram e 

apresentaram 
justificativa, no 

último mês 

% de funcionários 

dos setores 
administrativos  

que ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último 

trimestre 

% de atividades que  

foram concluídas 
com atraso devido a 

falta de interação 
entre os setores 

técnicos e 
administrativos, nos 

últimos 12 meses 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que participaram 
de treinamentos de 

educação 
continuada, no 

último semestre

Recursos

financeiros

Descontos e 

formas de 

pagamentos

Redução de 

desperdícios

87-Compra de 

itens na promoção

Planejamento das 

compras de 

medicamentos e 

materiais

81-Cotação de 

preços
82-Compras à vista

79-Excesso de 

medicamentos e 

materias no 

estoque

80-Falta de 

medicamentos e 

materiais para 

atendimento aos 

pacientes

83-Descarte de 

marmitas de 

médicos e 

funcionários

85-Sobras limpas

84-Restos de 

alimentos dos 

pacientes

Econômica

Fluxo de caixa

Controle de 

receitas e despesas

Avaliação dos 

convênios

78-Relatórios de 

controle financeiro

67-Contas a pagar
68-Contas a 

receber
69-Cotas de

compras

70-Faturamento

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

71-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

SUS

72-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

74-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

75-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

SUS

76-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

77-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

73-Faturamento

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

Avaliação do 

faturamento gerado 

pelos convênios

Avaliação da 

rentabiliade dos 

convênios

86-Desperdício de 

medicamentos e 

materiais

% de dinheiro gasto 

com juros de contas 
pagas em atraso, no 

último trimestre 

% de contas a 

receber que ficaram 
pendentes por 1 ou 

mais meses, no 
último semestre

% de relatórios 

financeiros em que 
foram apontados 

erros pela 
contabilidade, no 

último semestre

% de medicamentos 

e materiais em 
excesso no estoque, 

no último semestre

% de atendimentos 

aos pacientes em 
que faltaram 

medicamentos e 
materiais, no último 

trimestre

% de compras em 

que foi realizada a 
cotação de 3 ou + 

fornecedores 
antes da 

efetivação da 
compra, no 

último semestre

% compras em que 

a cota foi 
ultrapassada no 

último semestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio da 

Unimed, no último 
trimestre

% de faturamento 

obtido pelo SUS, no 
último trimestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio particular, 

no último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio da 
Unimed, no último 

trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

SUS, no último 
trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio 
particular, no 

último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelos 

demais convênios 
(Bradesco Saúde, 

Cassi, Fundação 
Copel, Fundação 

Sanepar, FUPS, 
GEAP Saúde, 

IASMC, Fundação 
Saúde Itaú, Poli 

Saúde, Postal Saúde, 
SAS, SC Saúde), no 

último trimestre

% de faturamento 

obtido pelos 
demais convênios 

(Bradesco Saúde, 
Cassi, Fundação 

Copel, Fundação 
Sanepar, FUPS, 

GEAP Saúde, 
IASMC, Fundação 

Saúde Itaú, Poli 
Saúde, Postal 

Saúde, SAS, SC 
Saúde), no último 

trimestre

% de compras 

realizadas em que 
o fornecedor 

ofereceu 10% ou + 
de desconto, por 

ser efetuado o 
pagamento à vista, 

no último trimestre

Nº médio de 

marmitas prontas 
aos médicos e 

funcionários que 
foram jogadas 

fora, no último 
trimestre

% médio de sobras 

limpas de 
alimentos, no 

último mês

% de compras 

realizadas em 
promoção de 

supermercados, 
que 

proporcionaram 
uma diferença de 

preço de 0,50 real 
ou + de cada item 

comprado, do 
preço pago quando 

comprado  dos  
fornecedores,  nos 
últimos 6 meses 

% de restos de 

alimentos que 
voltaram no prato 

dos pacientes, no 
último mês

% em valor de 

medicamentos e 
materiais que foram 

desperdiçados em 
cirurgias e em 

atendimentos aos 
pacientes 

internados, no 
último mês

% de pacientes da 

categoria Amarelo
que foram 

atendidos no prazo 
de 60 minutos, após 

passar pela triagem,  
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de leitos na CTI, no 

último trimestre

% de leitos da CTI 

adulto e CTI 
neonatal que 

apresentaram 
respiradores 

artificiais conforme 
exigências da 

Resolução nº 7 da 
Anvisa, nos últimos 

12 meses

% de pacientes 

internados na CTI
que tiveram o 

acompanhamento  
por monitores de 

controle 
multiparâmetros, 

nos últimos 12 
meses

% de pacientes  

pós-operatório, que 
permaneceram 

entre 30 e 60 min 
na sala de 

recuperação, após o 
término da cirurgia, 

no último trimestre

% equipamentos 

danificados que não 

foram concertados e 

ficaram parados no 

período de 60 dias 

ou mais no setor de 

manutenção, no 

último semestre

% de primeiras 

cirurgias eletivas do 
dia iniciada no 

horário previsto, no 
último trimestre

Tempo médio que 

os pacientes 
esperaram após 

internação, para ter 
início sua cirurgia 

eletiva, no último 
trimestre

% de pacientes da 

categoria Laranja
que foram 

atendidos no prazo 
de 10 minutos, após

passar pela triagem, 
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de sala operatória 

disponível, no 
último trimestre

% de funcionários 

que apresentaram 

computadores com

processador I3 ou 

mais avançado e 

memória ram 

maior ou igual a 4 

GB para a 

realização de suas 

atividades, nos 

últimos 12 meses

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

aquisição de novas 
tecnologias nos 

últimos 36 meses

Nº de 

acompanhantes de 
pacientes em 

cirurgias e visitas 
de pacientes do 

CTI que não 
tiveram assentos 

disponíveis na sala 
de espera, no 

último mês 

Nº de pacientes 

aguardando 
atendimento, 

acompanhantes e 
visitas de pacientes 

que não tiveram 
assentos 

disponíveis na sala 
de recepção, no 

último mês 

% de pacientes da 

categoria Vermelha 
que foram 

atendidos 
imediatamente após

passar pela triagem,
no último mês 

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

melhoria da 
infraestrutura do 

hospital, nos últimos 
36 meses

17-Respirados

artificiais

18-Monitores

multiparâmetros

19-Bombas de 

infusão para 

controle de 

anestésico

24-Falta de leitos

16-Início das 

primeiras cirurgias 

do dia

15-Tempo de 

espera para 

cirurgia

13-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor 

laranja

12-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

amarelo

11- Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

azul e verde

8-Entrega de 

refeições dos 

pacientes do SUS

7-Entrega de 

refeições dos 

pacientes de 

convênios 

particulares

23-Falta de sala 

operatória

3-Visita dos 

enfermeiros aos 

pacientes 

4-Visita do médico 

de plantão aos 

pacientes

25-Falta de 

assentos na sala de 

espera

26-Falta de 

assentos na sala de 

recepção

14-Atendimento 

aos pacientes da

categoria de cor 

vermelha

2-Visita dos  

técnicos de 

enfermagem aos 

pacientes 

Levantamento da 

necessidade de 

investimento em 

infraestrutura

27-

Disponibilização 

de recursos para 

investimentos em 

infraestrutura

Atendimento no 

pronto socorro

10-Atendimento de 

pacientes já 

internados

9-Administração

de medicação nos 

pacientes

1-Informações do 

paciente

5-Identificação dos 

funcionários

20-Computadores 

sofisticados

21-

Disponibilização 

de recursos para 

investimentos em 

tecnologia

Visita de rotina da 

equipe técnica

Entrega das 

refeições aos 

pacientes

Realização de 

cirurgias

Equipamentos para 

atendimento 

técnico

Investimento em

tecnologia

22-Concerto de 

equipamentos

danificados

Investimento na 

infraestrutura

Pontualidade nos 

atendimentos

Utilização de 

técnicas mais leves
6-Capacitação de 

humanização

Serviços

Capacidade de 

prestação de 

serviços

Atendimento

Humanizado

% de pacientes da 

categoria Azul e 
Verde que foram 

atendidos no prazo 
de 120 minutos, 

após passar pela 
triagem, no último 

mês 

% de pacientes já 

internados que 
solicitaram

atendimento e 
foram atendidos no 

prazo de 15 
minutos, após 

solicitação, no 
último mês 

% de pacientes 

que receberam a 
medicação no

prazo de 30 
minutos, após o 

horário 
estabelecido para o 

a mesma, no 
último mês

% de pacientes com 

atendimento por 
convênios 

particulares que 
receberam as 

refeições (café da 
manhã, almoço e 

janta) dentro do 
prazo de 15 min, 

após o horário 
estabelecido para 

entrega dos mesmos, 
no último mês

% de pacientes 

com atendimento 
pelo SUS que 

receberam as 
refeições (café da 

manhã, almoço e 
janta) dentro do 

prazo de 15 min, 
após o horário 

estabelecido para 
entrega dos 

mesmos, no último 
mês

% de funcionários

da equipe técnica 
(médicos, técnicos 

de enfermagem e 
enfermeiros) e 

coperas que 
utilizaram 

regularmente 
crachás para sua 

identificação, no
último trimestre

Nº médio de 

visitas que os 
enfermeiros 

realizaram aos 
pacientes por dia, 

no último mês

% de funcionários 

da equipe técnica 
(técnicos de 

enfermagem e 
enfermeiros) que 

participaram de 
algum tipo de 

capacitação de 
humanização, no 

último semestre

Nº médio de visitas 

que os técnicos de 
enfermagem 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês

% de visitas da 

CTI adulto em que 
foram 

disponibilizados 
regularmente 

informações a 
respeito dos 

pacientes, no último 
mês

Nº médio de visitas 

que os médicos 
plantonistas 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês
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BOM

NEUTRO

Preocupação com 

problemas/doenças 

em pacientes

31-Infecção

hospitalar

30-Úlcera de 

pressão
29-Pacientes que 

cairam sozinhos

Possibilidade de 

quedas dos 

pacientes

Riscos

Ambiente seguro 

aos pacientes

28-Queda de 

pacientes pela 

equipe técnica

32-Mortalidade por 

infecção hospitalar

33-Controle de 

higienização
34-Rehigienização

Ambiente seguro 

aos funcionários

Acidentes de 

trabalho

35-Aspectos

ergonômicos
36-EPI's

Qualidade de vida 

dos funcionários

37-Quedas de 

funcionários

38-Acidentes com 

material biológico

39-Acidentes com 

material 

perfurocortantes

40-Acidentes com 

material químico

41-Informações

dos riscos para 

recém contratados

42-Afastamentos 

por acidentes de 

trabalho 

43-Afastamentos 

por lesão na coluna

44-Afastamentos 

devido a 

monotonia no 

trabalho

45-Descarte de 

lixos e resíduos

Acidente com 

materias biológico, 

perfurocortante e 

químico

% pacientes 

internados que 
contraíram infecção 

hospitalar, nos 
últimos 12 meses 

% pacientes 

internados que 
tiveram úlcera de 

pressão, nos últimos 
12 meses 

% de pacientes que 

caíram sozinhos 
durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de pacientes que 

caíram ao ser 
movimentados por 

enfermeiros ou 
técnicos durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de mortalidade 

associada a 
infecção hospitalar, 

no último mês

% de vezes em que 

o leito não foi 
aprovado pela 

hotelaria e precisou 
ser reehigienizado, 

no último trimestre

% de leitos 

higienizados que 
foram verificados 

pela holetaria antes 
de serem liberados 

para uso, no último 
trismestre

% em que o foi 

atendido o exigido 
pela NR 6 de 

equipamentos de 
proteção individual, 

nos últimos 6 meses

% em que as 

condições 
ergonômicas do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido pela NR 
17, nos últimos 6 

meses 

Nº médio de 

acidentes de 
trabalho associados 

a queda de 
funcionários dentro 

do hospital, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

biológicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

perfurocortantes, 
nos últimos 12 

meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

químicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de 

funcionários que 
foram afastados 

devido a lesão na 
coluna, nos 

ultimos 12 meses

Nº de funcionários 

que precisaram ser 
afastados de suas 

funções devido a 
acidente de 

trabalho, nos 
últimos 12 meses

% de trabalhadores 

recém-contratados 
que receberam 

informações a 
respeito dos riscos 

existentes do 
hospital, nos 

últimos 12 meses

Nº de funcionários 

que foram 
afastados por 

doenças upacionais 
(LER e DORT), 

nos últimos 12 
meses

% em que os 

descarte de lixos e 
resíduos 

antenderam ao 
exigido pela 

RESOLUÇÃO 
RDC Nº 306 da 

Anvisa, no último 
semestre
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Planejamento 

estratégico 

Planejamento das

atividades

46-Reuniões de 

planejamento 

49-Revisão do 

planejamento

47-Metas dos 

setores 

administrativo

48-Metas dos 

setores  técnicos

Processos internos

Comunicação

Padronização de 

processos

60-Melhoria do

sistema de 

informação

Processo de 

compra de 

medicamentos e 

materiais

51-Conferência das 

necessidades

requisitantes

52-Conferência dos 

pedidos no 

momento de sua 

recepção

53-Conferência de 

temperatura dos 

medicamentos

50-Processo de 

atendimento 

técnico aos 

pacientes

54-Processo de 

solicitação de 

serviços de 

manutenção

Agilidade e 

confiabilidade

Agilidade com os 

prontuários
Admissão correta 

dos pacientes 

61-Preenchimento

de pedidos de 

internação

62-Evolução do 

prontuário

63-Conformidade

dos prontuários em 

auditorias

65-Irregularidade

dos valores e 

serviços prestados 

aos pacientes

66-Guia de 

pagamento dos 

convênios

Agendamento de 

cirurgias eletivas

55-Erro de 

agendamento de 

cirurgias

56-Falta dos 

materiais 

necessários para 

cirurgias

57-Falta de 

autorização dos 

convênios

58-Falta de exames

pré-operatórios

59-Ausência do 

paciente no dia da 

cirurgia

64-Registro correto 

do prontuário

Nº de reuniões de 

planejamento das 
atividades a serem 

desenvolvidas no 
decorrer do ano, 

realizadas nos 
último 12 meses

% de metas 

traçadas no 
planejamento 

estratégico aos 
setores 

administrativos e 
que foram 

alcançadas, nos 
últimos 12 meses

% de reuniões de 

avaliação do 
planejamento 

realizadas 
conforme 

programado, nos 
últimos 12 meses

% de 

medicamentos 
que chegaram 

fora da 
temperatura 

exigida e foi 
realizada a 

troca, nos 
útimos 6 meses

% dos 

procedimentos 
técnicos que já 

apresentaram 
manuais padrão 

da execução das 
atividades, no 

último trimestre

% de pedidos de 

manutenção que 
não foram 

solicitados 
formalmente, nos 

últimos 6 meses

% de metas 

traçadas no 
planejamento 

estratégico aos 
setores técnicos e 

que foram 
alcançadas, nos 

últimos 12 meses

% de guias de 

compras de 
medicamentos e 

materiais que 
foram conferidas 

e não estavam de 
acordo com as 

necessidades 
requisitantes, nos 

últimos 6 meses

% de 

medicamentos e 
materiais que não 

estavam no 
pedido (fora de 

especificação e 
quantidade 

diferente do 
solicitado) e foi 

realizada a troca, 
nos últimos 6 

meses

% médio de vezes 

em que os 
pacientes 

esperaram 10 
minutos ou mais 

para internação 
devido à falta de 

leitos prontos para 
uso, no último mês

% de pacientes 

que teve o pedido 
de internação 

preenchido no 
prazo de 1 dia, no 

último trimestre

% de prontuários 

que foram 
preenchidos 

após a alta do 
paciente, no 

último trimestre

% de 

irregularidades 
nos valores de 

medicamentos, 
serviços e diárias, 

apontadas pela 
auditoria interna, 

no ultimo mês

% de prontuários 

que foram 
auditados e não 

apresentaram 
irregularidades 

de procedimentos 
realizados no 

paciente, no 
último trimestre

% de guias de 

pagamentos que 
foram emitidas 

com atraso aos 
convênios, no 

último trimestre

% de cirurgias 

eletivas que foram 
atrasadas devido a 

erros de 
agendamentos 

(indisponibilidade 
da equipe cirúrgica 

e do médico no 
horário), no último 

trimestre

% de cirurgias

eletivas que 
foram canceladas 

por falta de 
materiais 

cirúrgicos 
necesssários, no 

último trimestre

% de cirurgias 

eletivas que foram 
canceladas por 

falta de exames 
pré-operatórios e 

condições clínicas 
necesárias (Jejum, 

Diabete e  
Pressão), no 

último trimestre 

% de cirurgias 

eletivas que foram 
canceladas devido 

a ausência do 
paciente no dia da 

cirurgia, no 
último trimestre

% de cirurgias

eletivas que 
foram canceladas 

devido a falta de 
autorização do 

convênio, no 
último trimestre

% de prontuários 

que retornaram 
para o 

faturamento, 
devido a 

lançamentos 
incorretos no 

sistema, no 
último trimestre
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mais
80%

70%

60%

50% ou 

menos

114

100

71

0

-57

10% ou 

menos
20%

30%

40%

50% ou 

mais

137

100

50

0

-50

10% ou 

menos
20%

40%

60%

70% ou 

mais

180

100

60

0

-120

25% ou 

menos
35%

40%

45%

55% ou 

mais

150

100

50

0

-66

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

133

100

50

0

-66

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

143

100

57

0

-42

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

129

100

57

0

-42

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

150

100

50

0

-66

95% ou 

mais
90%

85%

80%

75% ou 

menos

129

100

57

0

-28

98% ou 

mais
95%

90%

85%

82% ou 

menos

129

100

57

0

-57

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

133

100

50

0

-50

98% ou 

mais
95%

90%

85%

80% ou 

menos

114

100

43

0

-42

100%

90%

75%

60%

50% ou 

menos

129

100

71

0

-86

4 ou 

menos
3

2

1

0

114

100

71

0

-71

90% ou 

mais
80%

70%

60%

50% ou 

menos

129

100

71

0

-114

8% ou 

mais
6%

4%

2%

0%

157

100

43

0

-71

90% ou 

mais
80%

70%

60%

50% ou 

menos

171

100

57

0

-57

0%

4%

8%

12%

16% ou 

mais

156

100

56

0

-33

100%

90%

80%

70%

60% ou 

menos

150

100

50

0

-66

90% ou 

mais
85%

80%

75%

70% ou 

menos

157

100

43

0

-57

100%

90%

80%

70%

60% ou 

menos

156

100

44

0

-44

100%

95%

85%

75%

70% ou 

menos

125

100

63

0

-50

80% ou 

mais
75%

60%

45%

40% ou 

menos

127

100

45

0

-36

90% ou 

mais
80%

60%

40%

20% ou 

menos

120

100

80

0

-60

90% ou 

mais
80%

60%

40%

20% ou 

menos

157

100

57

0

-42

95% ou 

mais
85%

77,5%

70%

60% ou 

menos

157

100

43

0

-57

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

143

100

57

0

-100

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

143

100

57

0

-100

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

143

100

57

0

-100

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

Recursos humanos

126

100

67

0

-133

16 ou 

mais
12

8

4

0

150

100

50

0 

100%

95%

90%

85% ou 

menos 

0

5

10

15 ou 

mais

10 ou 

menos

15

20

25

30 ou 

mais

30%

25%

20%

15%

10% ou 

menos

125

100

67

0

137

100

50

0

-150

140

100

60

0

-120

95% ou 

mais

90%

80%

70%

65% ou 

menos

70%

65%

60%

55%

50% ou 

menos

10% ou 

menos

20%

30%

40%

50% ou 

mais

140

100

60

0

-120

150

100

50

0

-66

117

100

67

0

-66

137

100

37

0

-50

100%

80%

60%

40%

20% ou 

menos

100 %

90%

80%

70% ou 

menos

98% ou 

mais

95%

85%

75%

70% ou

menos

140

100

60

0

-120

140

100

50

0

144

100

56

0

133

100

50

0

-50

50 min ou 

menos

60 min

75 min

90 min

100 min 

ou mais

100%

95%

90%

85% ou 

menos

123

100

69

0

-61

136

100

45

0

120

100

60

0

-60

5 ou 

mais
4

2

1 ou 

menos

3

133

100

50

0

-100

2

1

0

3 ou 

mais
112

100

62

0

95% ou 

mais
90%

85%

80%

75% ou 

menos

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

100%

95%

90%

85%

80% ou 

menos

137

100

62

0

-50

143

100

57

0

-57

137

100

50

0

-50

137

100

50

0

-50

95% ou 

mais
90%

85%

80%

75% ou 

menos

100%

95%

90%

85%

80% ou 

menos

100%

90%

80%

70%

60% ou 

menos

100%

90%

80%

70% ou 

menos

127

100

67

0

144

100

56

0

-55

133

100

50

0

-50

133

100

50

0

-50

100%

95%

90%

85%

80% ou 

menos

100%

95%

90%

85%

80% ou 

menos

100 %

90%

80%

70% ou 

menos

125

100

50

0

-50

10% ou 

menos

20%

30%

40%

50% ou 

mais

10% ou 

menos

20%

30%

40%

50% ou 

mais

BOM

NEUTRO

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de leitos na CTI, no 

último trimestre

% de leitos da CTI 

adulto e CTI 
neonatal que 

apresentaram 
respiradores 

artificiais conforme 
exigências da 

Resolução nº 7 da 
Anvisa, nos últimos 

12 meses

% de pacientes 

internados na CTI
que tiveram o 

acompanhamento  
por monitores de 

controle 
multiparâmetros, 

nos últimos 12 
meses

% de pacientes  

pós-operatório, que 
permaneceram entre 

30 e 60 min na sala 
de recuperação, 

após o término da 
cirurgia, no último

trimestre

% equipamentos 

danificados que não 

foram concertados e 

ficaram parados no 

período de 60 dias 

ou mais no setor de 

manutenção, no 

último semestre

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

melhoria da 
infraestrutura do 

hospital, nos últimos 
36 meses

% de primeiras 

cirurgias eletivas do 
dia iniciada no 

horário previsto, no 
último trimestre

Tempo médio que 

os pacientes 
esperaram após 

internação, para ter 
início sua cirurgia 

eletiva, no último 
trimestre

% de pacientes da 

categoria Laranja
que foram atendidos 

no prazo de 10 
minutos, após

passar pela triagem, 
no último mês 

% de pacientes da 

categoria Amarelo
que foram atendidos 

no prazo de 60 
minutos, após 

passar pela triagem,  
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de sala operatória 

disponível, no 
último trimestre

% de funcionários 

que apresentaram 

computadores com

processador I3 ou 

mais avançado e 

memória ram maior 

ou igual a 4 GB 

para a realização de 

suas atividades, nos 

últimos 12 meses

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

aquisição de novas 
tecnologias nos 

últimos 36 meses

Nº de 

acompanhantes de 
pacientes em 

cirurgias e visitas 
de pacientes do CTI 

que não tiveram 
assentos 

disponíveis na sala 
de espera, no último 

mês 

Nº de pacientes 

aguardando 
atendimento, 

acompanhantes e 
visitas de pacientes 

que não tiveram 
assentos disponíveis 

na sala de recepção, 
no último mês 

% de pacientes da 

categoria Vermelha 
que foram atendidos 

imediatamente após
passar pela triagem,

no último mês 

17-Respirados

artificiais

18-Monitores

multiparâmetros

19-Bombas de 

infusão para 

controle de 

anestésico

24-Falta de leitos

16-Início das 

primeiras cirurgias 

do dia

15-Tempo de 

espera para cirurgia

13-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor 

laranja

12-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

amarelo

11- Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

azul e verde

8-Entrega de 

refeições dos 

pacientes do SUS

7-Entrega de 

refeições dos 

pacientes de 

convênios 

particulares

23-Falta de sala 

operatória

3-Visita dos 

enfermeiros aos 

pacientes 

4-Visita do médico 

de plantão aos 

pacientes

25-Falta de 

assentos na sala de 

espera

26-Falta de 

assentos na sala de 

recepção

14-Atendimento 

aos pacientes da

categoria de cor 

vermelha

2-Visita dos  

técnicos de 

enfermagem aos 

pacientes 

Levantamento da 

necessidade de 

investimento em 

infraestrutura

27-

Disponibilização de 

recursos para 

investimentos em 

infraestrutura

Atendimento no 

pronto socorro

10-Atendimento de 

pacientes já 

internados

9-Administração de 

medicação nos 

pacientes

1-Informações do 

paciente

5-Identificação dos 

funcionários

20-Computadores 

sofisticados

21-

Disponibilização de 

recursos para 

investimentos em 

tecnologia

Visita de rotina da 

equipe técnica

Entrega das 

refeições aos 

pacientes

Realização de 

cirurgias

Equipamentos para 

atendimento 

técnico

Investimento em

tecnologia

22-Concerto de 

equipamentos

danificados

Investimento na 

infraestrutura

Pontualidade nos 

atendimentos

Utilização de 

técnicas mais leves
6-Capacitação de 

humanização

Serviços

Capacidade de 

prestação de 

serviços

Atendimento

Humanizado

% de pacientes da 

categoria Azul e 
Verde que foram 

atendidos no prazo 
de 120 minutos, 

após passar pela 
triagem, no último 

mês 

% de pacientes já 

internados que 
solicitaram

atendimento e 
foram atendidos no 

prazo de 15 
minutos, após 

solicitação, no 
último mês 

% de pacientes 

que receberam a 
medicação no

prazo de 30 
minutos, após o 

horário 
estabelecido para o 

a mesma, no último 
mês

% de pacientes com 

atendimento por 
convênios 

particulares que 
receberam as 

refeições (café da 
manhã, almoço e 

janta) dentro do 
prazo de 15 min, 

após o horário 
estabelecido para 

entrega dos mesmos, 
no último mês

% de pacientes 

com atendimento 
pelo SUS que 

receberam as 
refeições (café da 

manhã, almoço e 
janta) dentro do 

prazo de 15 min, 
após o horário 

estabelecido para 
entrega dos 

mesmos, no último 
mês

% de funcionários

da equipe técnica 
(médicos, técnicos 

de enfermagem e 
enfermeiros) e 

coperas que 
utilizaram 

regularmente 
crachás para sua 

identificação, no
último trimestre

% de visitas da 

CTI adulto em que 
foram 

disponibilizados 
regularmente 

informações a 
respeito dos 

pacientes, no último 
mês

Nº médio de visitas 

que os enfermeiros 
realizaram aos 

pacientes por dia, 
no último mês

% de funcionários 

da equipe técnica 
(técnicos de 

enfermagem e 
enfermeiros) que 

participaram de 
algum tipo de 

capacitação de 
humanização, no 

último semestre

Nº médio de visitas 

que os técnicos de 
enfermagem 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês

Nº médio de visitas 

que os médicos 
plantonistas 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês

26%

83% 17%

9%3% 58%

7%31%

60%30% 10%

62%

29%12% 24% 32% 3%

4%17%83% 48%32%16% 58%83%17% 33% 9%

36%

55%9%36%

7% 57% 83%

35% 4%13%48%
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Avaliação de desempenho na gestão administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do Estado do 

Paraná 

Gestão

Motivação

Plano de carreira

88-Oportunidade 

para vagas

gerenciais

Alinhamento dos 

funcionários
Capacitação dos 

funcionários

89-Processo de 

seleção interno
90-Realocação de 

funcionários

91-Programação de

conteúdos de 

treinamentos de 

liderança

92-Cargos de 

liderança

93-Participação

dos funcionários 

em treinamentos de 

liderança 

Reconhecimento

94-Feedback aos 

funcionários
Retribuções

95-Salário 96-Direitos legais

97-Premiações

98-

Confraternizações 

aos aniversariantes 

dos setores 

técnicos

Condições do 

ambiente de 

trabalho

Espaço físico 

adequado
102-Condições de 

iluminação

103-Condições de 

ventilação

104-Condições de 

ruído

100-Layout 101-Acessibilidade

99-

Confraternizações 

aos aniversariantes

dos setores 

admintrativos

% de funcionários 

que foram 
realocados de 

suas funções nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

de liderança que 
atenderam o 

conteúdo 
programado nos 

últimos 12 meses

% de funcionários 

que participaram 
de treinamentos de 

liderança nos
últimos 12 meses

% feedback de 

desempenho que 
foram passados aos 

funcionários nos 
últimos 12 meses

Nº de vagas 

gerenciais 
(conforme 

estrutura 
hierárquica do 

hospital) que 
ficaram livres e 

foram preenchidas 
por pessoas já 

contratadas nos 
últimos 36 meses

% de processos de 

seleção para 
chefes dos setores 

que foram abertos 
internamente, nos 

últimos 36 meses

% de funcionários 

que participaram 
de processo 

seletivo para 
vagas de chefia 

dos setores 
técnicos e 

deixaram de ser 
selecionados por 

não estarem 
preparados, nos 

últimos 36 meses

% de funcionários 

que receberam 
salários 

compatíveis ao 
piso salarial

determinado pelo 
sindicato, nos 

últimos 12 meses

% de funcionários 

receberam 
premiações por 

baterem o ponto no 
prazo de 5 min de 

atraso, no útimo 
trimestre

% em que o layout 

dos departamentos
estavam de acordo 

com a norma para 
espaços físicos de 

estabelecimentos de 
saúde, nos últimos 6 

meses

% em que a 

acessibilidade do 
hospital atendeu o 

exigido pela NBR 
9050, nos últimos 

6 meses

% em que as 

condições de 
iluminação do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido pela 
NBR 5413, nos 

últimos 6 meses

% em que as 

condições de 
ventilação do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido NR 15, 
nos últimos 6 meses

% em que as 

condições de ruído 
do ambiente de 

trabalho atenderam 
o exigido pela NR 

15 ou NBR 10152, 
nos últimos 6 meses

% de 

confraternizações 
de aniversário 

realizadas aos 
funcionários dos 

setores técnicos, 
nos últimos 12 

meses 

% de 

funcionários que
receberam os 

direitos legais 
(salário, décimo 

terceiro, férias, 
prêmio 

assiduidade, vale 
transporte) em dia, 

nos últimos 36 
meses

% de 

confraternizações 
de aniversário 

realizadas aos 
funcionários do 

setores 
administrativos, 

nos últimos 12 
meses 

Produtividade

Trabalho em 

equipe

Equipes

multifuncionais dos 

setores técnicos

Trabalho

cooperativo

105-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores técnicos

108-Autonomia

aos funcionários

106-Esforço e 

dedicação 

individual dos 

funcionários

107-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

técnicos

109-Rodízio de 

funções nos setores 

técnicos

Coordenação das 

atividades 

administrativas

110-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

administrativo 

111-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores 

administrativo

112-Sintonia entre 

os setores

Capacitação dos 

funcionários

Preparação dos 

funcionários dos 

setores 

administrativos

Preparação dos 

funcionários dos 

setores técnicos

113-Treinamento

aos novos 

funcionários 

114-Capacitação

aos funcionários 

experientes com 

base em suas 

dificuldades

115-Treinamento

aos novos 

funcionários 

junto à equipe de 

trabalho

116-Novos 

funcionários nos 

treinamentos de 

educação 

continuada

117-Avaliação de 

novos funcionários 

na experiência

Capacitação aos 

funcionários 

experientes dos 

setores técnicos

Treinamentos de 

educação 

continuada

118-Programação

de conteúdos

119-Desempenho

nos treinamentos

120-Treinamentos

com base nas 

dificuldades dos 

funcionários

121-Treinamentos

de procedimentos 

operacionais 

padrão (POP)

Treinamento aos 

novos funcionários 

dos setores 

técnicos 

% de funcionários 

dos setores 
técnicos que 

ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último trimestre 

% de funcionários 

dos setores técnicos 
já exeperientes que 

obteram média 
superior ou igual a 7 

na avaliação de 
desempenho 

individual do 
funcionário, nos 

últimos 12 meses

% de atividades

que foram 
concluídas com 

atraso por falta de 
autonomia dos 

funcionários dos 
setores técnicos 

na tomada de 
decisão, no 

último trimestre 

% de funcionários

dos setores 
técnicos que 

deixaram o 
hospital por não se 

adaptarem a 
função, nos 

últimos 12 meses 

% de 

funcionários dos 
setores técnicos 

que faltaram e 
apresentaram 

justificativa, no 
último mês 

% de novos 

funcionários do 
setor 

administrativo que 
passaram por 

treinamento ao 
iniciar suas 

funções, nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

realizados conforme 
as dificuldades dos 

funcionários já 
experientes do setor 

administrativo, 
dentro do prazo de 

3 dias após a 
dificuldade 

apontada pelo 
funcionário, no 

último semestre 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que passaram 
por treinamentos 

pela chefia 
imediata e com a 

equipe de 
trabalho, no 

último trimestre

% de novos 

funcionários do 
setor técnico que 

passaram da 
experiência e foram 

efetivados, nos 
últimos 6 meses

% de conteúdos 

programados para os 
treinamentos de 

Educação 
Continuada, que 

foram realizados nos 
últimos 12 meses

% de funcionários

que realizaram a 
avaliação do 

treinamento de 
educação 

continuada e 
atingiram a nota 

igual ou superior a 
6, no último 

trimestre

% de treinamentos 

realizados aos 
funcionários dos 

setores técnicos 
com base em suas 

dificuldades, no 
último trimestre

% de treinamentos 

de procedimentos 
operacionais 

padrão (POP) 
programados que 

foram realizados, 
nos últimos 6 

meses 

% de 

funcionários dos 
setores 

administrativos 
que faltaram e 

apresentaram 
justificativa, no 

último mês 

% de funcionários 

dos setores 
administrativos  

que ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último 

trimestre 

% de atividades que  

foram concluídas 
com atraso devido a 

falta de interação 
entre os setores 

técnicos e 
administrativos, nos 

últimos 12 meses 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que participaram 
de treinamentos de 

educação 
continuada, no 

último semestre

Recursos

financeiros

Descontos e 

formas de 

pagamentos

Redução de 

desperdícios

87-Compra de 

itens na promoção

Planejamento das 

compras de 

medicamentos e 

materiais

81-Cotação de 

preços
82-Compras à vista

79-Excesso de 

medicamentos e 

materias no 

estoque

80-Falta de 

medicamentos e 

materiais para 

atendimento aos 

pacientes

83-Descarte de 

marmitas de 

médicos e 

funcionários

85-Sobras limpas

84-Restos de 

alimentos dos 

pacientes

Econômica

Fluxo de caixa

Controle de 

receitas e despesas

Avaliação dos 

convênios

78-Relatórios de 

controle financeiro

67-Contas a pagar
68-Contas a 

receber
69-Cotas de

compras

70-Faturamento

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

71-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

SUS

72-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

74-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

75-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

SUS

76-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

77-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

73-Faturamento

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

Avaliação do 

faturamento gerado 

pelos convênios

Avaliação da 

rentabiliade dos 

convênios

86-Desperdício de 

medicamentos e 

materiais

% de dinheiro gasto 

com juros de contas 
pagas em atraso, no 

último trimestre 

% de contas a 

receber que ficaram 
pendentes por 1 ou 

mais meses, no 
último semestre

% de relatórios 

financeiros em que 
foram apontados 

erros pela 
contabilidade, no 

último semestre

% de medicamentos 

e materiais em 
excesso no estoque, 

no último semestre

% de atendimentos 

aos pacientes em 
que faltaram 

medicamentos e 
materiais, no último 

trimestre

% de compras em 

que foi realizada a 
cotação de 3 ou + 

fornecedores 
antes da 

efetivação da 
compra, no 

último semestre

% compras em que 

a cota foi 
ultrapassada no 

último semestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio da 

Unimed, no último 
trimestre

% de faturamento 

obtido pelo SUS, no 
último trimestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio particular, 

no último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio da 
Unimed, no último 

trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

SUS, no último 
trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio 
particular, no 

último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelos 

demais convênios 
(Bradesco Saúde, 

Cassi, Fundação 
Copel, Fundação 

Sanepar, FUPS, 
GEAP Saúde, 

IASMC, Fundação 
Saúde Itaú, Poli 

Saúde, Postal Saúde, 
SAS, SC Saúde), no 

último trimestre

% de faturamento 

obtido pelos 
demais convênios 

(Bradesco Saúde, 
Cassi, Fundação 

Copel, Fundação 
Sanepar, FUPS, 

GEAP Saúde, 
IASMC, Fundação 

Saúde Itaú, Poli 
Saúde, Postal 

Saúde, SAS, SC 
Saúde), no último 

trimestre

% de compras 

realizadas em que 
o fornecedor 

ofereceu 10% ou + 
de desconto, por 

ser efetuado o 
pagamento à vista, 

no último trimestre

Nº médio de 

marmitas prontas 
aos médicos e 

funcionários que 
foram jogadas 

fora, no último 
trimestre

% médio de sobras 

limpas de 
alimentos, no 

último mês

% de compras 

realizadas em 
promoção de 

supermercados, 
que 

proporcionaram 
uma diferença de 

preço de 0,50 real 
ou + de cada item 

comprado, do 
preço pago quando 

comprado  dos  
fornecedores,  nos 
últimos 6 meses 

% de restos de 

alimentos que 
voltaram no prato 

dos pacientes, no 
último mês

% em valor de 

medicamentos e 
materiais que foram 

desperdiçados em 
cirurgias e em 

atendimentos aos 
pacientes 

internados, no 
último mês

% de pacientes da 

categoria Amarelo
que foram 

atendidos no prazo 
de 60 minutos, após 

passar pela triagem,  
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de leitos na CTI, no 

último trimestre

% de leitos da CTI 

adulto e CTI 
neonatal que 

apresentaram 
respiradores 

artificiais conforme 
exigências da 

Resolução nº 7 da 
Anvisa, nos últimos 

12 meses

% de pacientes 

internados na CTI
que tiveram o 

acompanhamento  
por monitores de 

controle 
multiparâmetros, 

nos últimos 12 
meses

% de pacientes  

pós-operatório, que 
permaneceram 

entre 30 e 60 min 
na sala de 

recuperação, após o 
término da cirurgia, 

no último trimestre

% equipamentos 

danificados que não 

foram concertados e 

ficaram parados no 

período de 60 dias 

ou mais no setor de 

manutenção, no 

último semestre

% de primeiras 

cirurgias eletivas do 
dia iniciada no 

horário previsto, no 
último trimestre

Tempo médio que 

os pacientes 
esperaram após 

internação, para ter 
início sua cirurgia 

eletiva, no último 
trimestre

% de pacientes da 

categoria Laranja
que foram 

atendidos no prazo 
de 10 minutos, após

passar pela triagem, 
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de sala operatória 

disponível, no 
último trimestre

% de funcionários 

que apresentaram 

computadores com

processador I3 ou 

mais avançado e 

memória ram 

maior ou igual a 4 

GB para a 

realização de suas 

atividades, nos 

últimos 12 meses

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

aquisição de novas 
tecnologias nos 

últimos 36 meses

Nº de 

acompanhantes de 
pacientes em 

cirurgias e visitas 
de pacientes do 

CTI que não 
tiveram assentos 

disponíveis na sala 
de espera, no 

último mês 

Nº de pacientes 

aguardando 
atendimento, 

acompanhantes e 
visitas de pacientes 

que não tiveram 
assentos 

disponíveis na sala 
de recepção, no 

último mês 

% de pacientes da 

categoria Vermelha 
que foram 

atendidos 
imediatamente após

passar pela triagem,
no último mês 

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

melhoria da 
infraestrutura do 

hospital, nos últimos 
36 meses

17-Respirados

artificiais

18-Monitores

multiparâmetros

19-Bombas de 

infusão para 

controle de 

anestésico

24-Falta de leitos

16-Início das 

primeiras cirurgias 

do dia

15-Tempo de 

espera para 

cirurgia

13-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor 

laranja

12-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

amarelo

11- Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

azul e verde

8-Entrega de 

refeições dos 

pacientes do SUS

7-Entrega de 

refeições dos 

pacientes de 

convênios 

particulares

23-Falta de sala 

operatória

3-Visita dos 

enfermeiros aos 

pacientes 

4-Visita do médico 

de plantão aos 

pacientes

25-Falta de 

assentos na sala de 

espera

26-Falta de 

assentos na sala de 

recepção

14-Atendimento 

aos pacientes da

categoria de cor 

vermelha

2-Visita dos  

técnicos de 

enfermagem aos 

pacientes 

Levantamento da 

necessidade de 

investimento em 

infraestrutura

27-

Disponibilização 

de recursos para 

investimentos em 

infraestrutura

Atendimento no 

pronto socorro

10-Atendimento de 

pacientes já 

internados

9-Administração

de medicação nos 

pacientes

1-Informações do 

paciente

5-Identificação dos 

funcionários

20-Computadores 

sofisticados

21-

Disponibilização 

de recursos para 

investimentos em 

tecnologia

Visita de rotina da 

equipe técnica

Entrega das 

refeições aos 

pacientes

Realização de 

cirurgias

Equipamentos para 

atendimento 

técnico

Investimento em

tecnologia

22-Concerto de 

equipamentos

danificados

Investimento na 

infraestrutura

Pontualidade nos 

atendimentos

Utilização de 

técnicas mais leves
6-Capacitação de 

humanização

Serviços

Capacidade de 

prestação de 

serviços

Atendimento

Humanizado

% de pacientes da 

categoria Azul e 
Verde que foram 

atendidos no prazo 
de 120 minutos, 

após passar pela 
triagem, no último 

mês 

% de pacientes já 

internados que 
solicitaram

atendimento e 
foram atendidos no 

prazo de 15 
minutos, após 

solicitação, no 
último mês 

% de pacientes 

que receberam a 
medicação no

prazo de 30 
minutos, após o 

horário 
estabelecido para o 

a mesma, no 
último mês

% de pacientes com 

atendimento por 
convênios 

particulares que 
receberam as 

refeições (café da 
manhã, almoço e 

janta) dentro do 
prazo de 15 min, 

após o horário 
estabelecido para 

entrega dos mesmos, 
no último mês

% de pacientes 

com atendimento 
pelo SUS que 

receberam as 
refeições (café da 

manhã, almoço e 
janta) dentro do 

prazo de 15 min, 
após o horário 

estabelecido para 
entrega dos 

mesmos, no último 
mês

% de funcionários

da equipe técnica 
(médicos, técnicos 

de enfermagem e 
enfermeiros) e 

coperas que 
utilizaram 

regularmente 
crachás para sua 

identificação, no
último trimestre

Nº médio de 

visitas que os 
enfermeiros 

realizaram aos 
pacientes por dia, 

no último mês

% de funcionários 

da equipe técnica 
(técnicos de 

enfermagem e 
enfermeiros) que 

participaram de 
algum tipo de 

capacitação de 
humanização, no 

último semestre

Nº médio de visitas 

que os técnicos de 
enfermagem 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês

% de visitas da 

CTI adulto em que 
foram 

disponibilizados 
regularmente 

informações a 
respeito dos 

pacientes, no último 
mês

Nº médio de visitas 

que os médicos 
plantonistas 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês
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BOM

NEUTRO

Preocupação com 

problemas/doenças 

em pacientes

31-Infecção

hospitalar

30-Úlcera de 

pressão
29-Pacientes que 

cairam sozinhos

Possibilidade de 

quedas dos 

pacientes

Riscos

Ambiente seguro 

aos pacientes

28-Queda de 

pacientes pela 

equipe técnica

32-Mortalidade por 

infecção hospitalar

33-Controle de 

higienização
34-Rehigienização

Ambiente seguro 

aos funcionários

Acidentes de 

trabalho

35-Aspectos

ergonômicos
36-EPI's

Qualidade de vida 

dos funcionários

37-Quedas de 

funcionários

38-Acidentes com 

material biológico

39-Acidentes com 

material 

perfurocortantes

40-Acidentes com 

material químico

41-Informações

dos riscos para 

recém contratados

42-Afastamentos 

por acidentes de 

trabalho 

43-Afastamentos 

por lesão na coluna

44-Afastamentos 

devido a 

monotonia no 

trabalho

45-Descarte de 

lixos e resíduos

Acidente com 

materias biológico, 

perfurocortante e 

químico

% pacientes 

internados que 
contraíram infecção 

hospitalar, nos 
últimos 12 meses 

% pacientes 

internados que 
tiveram úlcera de 

pressão, nos últimos 
12 meses 

% de pacientes que 

caíram sozinhos 
durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de pacientes que 

caíram ao ser 
movimentados por 

enfermeiros ou 
técnicos durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de mortalidade 

associada a 
infecção hospitalar, 

no último mês

% de vezes em que 

o leito não foi 
aprovado pela 

hotelaria e precisou 
ser reehigienizado, 

no último trimestre

% de leitos 

higienizados que 
foram verificados 

pela holetaria antes 
de serem liberados 

para uso, no último 
trismestre

% em que o foi 

atendido o exigido 
pela NR 6 de 

equipamentos de 
proteção individual, 

nos últimos 6 meses

% em que as 

condições 
ergonômicas do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido pela NR 
17, nos últimos 6 

meses 

Nº médio de 

acidentes de 
trabalho associados 

a queda de 
funcionários dentro 

do hospital, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

biológicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

perfurocortantes, 
nos últimos 12 

meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

químicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de 

funcionários que 
foram afastados 

devido a lesão na 
coluna, nos 

ultimos 12 meses

Nº de funcionários 

que precisaram ser 
afastados de suas 

funções devido a 
acidente de 

trabalho, nos 
últimos 12 meses

% de trabalhadores 

recém-contratados 
que receberam 

informações a 
respeito dos riscos 

existentes do 
hospital, nos 

últimos 12 meses

Nº de funcionários 

que foram 
afastados por 

doenças upacionais 
(LER e DORT), 

nos últimos 12 
meses

% em que os 

descarte de lixos e 
resíduos 

antenderam ao 
exigido pela 

RESOLUÇÃO 
RDC Nº 306 da 

Anvisa, no último 
semestre
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98% ou 

mais
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80% ou 
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Planejamento 

estratégico 

Planejamento das

atividades

46-Reuniões de 

planejamento 

49-Revisão do 

planejamento

47-Metas dos 

setores 

administrativo

48-Metas dos 

setores  técnicos

Processos internos

Comunicação

Padronização de 

processos

60-Melhoria do

sistema de 

informação

Processo de 

compra de 

medicamentos e 

materiais

51-Conferência das 

necessidades

requisitantes

52-Conferência dos 

pedidos no 

momento de sua 

recepção

53-Conferência de 

temperatura dos 

medicamentos

50-Processo de 

atendimento 

técnico aos 

pacientes

54-Processo de 

solicitação de 

serviços de 

manutenção

Agilidade e 

confiabilidade

Agilidade com os 

prontuários
Admissão correta 

dos pacientes 

61-Preenchimento

de pedidos de 

internação

62-Evolução do 

prontuário

63-Conformidade

dos prontuários em 

auditorias

65-Irregularidade

dos valores e 

serviços prestados 

aos pacientes

66-Guia de 

pagamento dos 

convênios

Agendamento de 

cirurgias eletivas

55-Erro de 

agendamento de 

cirurgias

56-Falta dos 

materiais 

necessários para 

cirurgias

57-Falta de 

autorização dos 

convênios

58-Falta de exames

pré-operatórios

59-Ausência do 

paciente no dia da 

cirurgia

64-Registro correto 

do prontuário

Nº de reuniões de 

planejamento das 
atividades a serem 

desenvolvidas no 
decorrer do ano, 

realizadas nos 
último 12 meses

% de metas 

traçadas no 
planejamento 

estratégico aos 
setores 

administrativos e 
que foram 

alcançadas, nos 
últimos 12 meses

% de reuniões de 

avaliação do 
planejamento 

realizadas 
conforme 

programado, nos 
últimos 12 meses

% de 

medicamentos 
que chegaram 

fora da 
temperatura 

exigida e foi 
realizada a 

troca, nos 
útimos 6 meses

% dos 

procedimentos 
técnicos que já 

apresentaram 
manuais padrão 

da execução das 
atividades, no 

último trimestre

% de pedidos de 

manutenção que 
não foram 

solicitados 
formalmente, nos 

últimos 6 meses

% de metas 

traçadas no 
planejamento 

estratégico aos 
setores técnicos e 

que foram 
alcançadas, nos 

últimos 12 meses

% de guias de 

compras de 
medicamentos e 

materiais que 
foram conferidas 

e não estavam de 
acordo com as 

necessidades 
requisitantes, nos 

últimos 6 meses

% de 

medicamentos e 
materiais que não 

estavam no 
pedido (fora de 

especificação e 
quantidade 

diferente do 
solicitado) e foi 

realizada a troca, 
nos últimos 6 

meses

% médio de vezes 

em que os 
pacientes 

esperaram 10 
minutos ou mais 

para internação 
devido à falta de 

leitos prontos para 
uso, no último mês

% de pacientes 

que teve o pedido 
de internação 

preenchido no 
prazo de 1 dia, no 

último trimestre

% de prontuários 

que foram 
preenchidos 

após a alta do 
paciente, no 

último trimestre

% de 

irregularidades 
nos valores de 

medicamentos, 
serviços e diárias, 

apontadas pela 
auditoria interna, 

no ultimo mês

% de prontuários 

que foram 
auditados e não 

apresentaram 
irregularidades 

de procedimentos 
realizados no 

paciente, no 
último trimestre

% de guias de 

pagamentos que 
foram emitidas 

com atraso aos 
convênios, no 

último trimestre

% de cirurgias 

eletivas que foram 
atrasadas devido a 

erros de 
agendamentos 

(indisponibilidade 
da equipe cirúrgica 

e do médico no 
horário), no último 

trimestre

% de cirurgias

eletivas que 
foram canceladas 

por falta de 
materiais 

cirúrgicos 
necesssários, no 

último trimestre

% de cirurgias 

eletivas que foram 
canceladas por 

falta de exames 
pré-operatórios e 

condições clínicas 
necesárias (Jejum, 

Diabete e  
Pressão), no 

último trimestre 

% de cirurgias 

eletivas que foram 
canceladas devido 

a ausência do 
paciente no dia da 

cirurgia, no 
último trimestre

% de cirurgias

eletivas que 
foram canceladas 

devido a falta de 
autorização do 

convênio, no 
último trimestre

% de prontuários 

que retornaram 
para o 

faturamento, 
devido a 

lançamentos 
incorretos no 

sistema, no 
último trimestre
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Recursos humanos

% pacientes 

internados que 
contraíram infecção 

hospitalar, nos 
últimos 12 meses 

% pacientes 

internados que 
tiveram úlcera de 

pressão, nos últimos 
12 meses 

% de pacientes que 

caíram sozinhos 
durante atendimento 

no hospital, no 
último trimestre

% de pacientes que 

caíram ao ser 
movimentados por 

enfermeiros ou 
técnicos durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de mortalidade 

associada a infecção 
hospitalar, no último 

mês

% de vezes em que 

o leito não foi 
aprovado pela 

hotelaria e precisou 
ser reehigienizado, 

no último trimestre

% de leitos 

higienizados que 
foram verificados 

pela holetaria antes 
de serem liberados 

para uso, no último 
trismestre

Nº de funcionários 

que foram 
afastados devido a 

lesão na coluna, 
nos ultimos 12 

meses

% em que o foi 

atendido o exigido 
pela NR 6 de 

equipamentos de 
proteção individual, 

nos últimos 6 meses

Nº de funcionários 

que precisaram ser 
afastados de suas 

funções devido a 
acidente de 

trabalho, nos 
últimos 12 meses

% em que as 

condições 
ergonômicas do 

ambiente de trabalho 
atenderam o exigido 

pela NR 17, nos 
últimos 6 meses 

Nº médio de 

acidentes de 
trabalho associados 

a queda de 
funcionários dentro 

do hospital, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

biológicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

perfurocortantes, 
nos últimos 12 

meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

químicos, nos 
últimos 12 meses

% de trabalhadores 

recém-contratados 
que receberam 

informações a 
respeito dos riscos 

existentes do 
hospital, nos últimos 

12 meses

Nº de funcionários 

que foram afastados 
por doenças 

upacionais (LER e 
DORT), nos 

últimos 12 meses

% em que os 

descarte de lixos e 
resíduos 

antenderam ao 
exigido pela 

RESOLUÇÃO 
RDC Nº 306 da 

Anvisa, no último 
semestre

Preocupação com 

problemas/doenças 

em pacientes

31-Infecção

hospitalar

30-Úlcera de 

pressão
29-Pacientes que 

cairam sozinhos

Possibilidade de 

quedas dos 

pacientes

Riscos

Ambiente seguro 

aos pacientes

28-Queda de 

pacientes pela 

equipe técnica

32-Mortalidade por 

infecção hospitalar

33-Controle de 

higienização
34-Rehigienização

Ambiente seguro 

aos funcionários

Acidentes de 

trabalho

35-Aspectos

ergonômicos
36-EPI's

Qualidade de vida 

dos funcionários

37-Quedas de 

funcionários

38-Acidentes com 

material biológico

39-Acidentes com 

material 

perfurocortantes

40-Acidentes com 

material químico

41-Informações

dos riscos para 

recém contratados

42-Afastamentos 

por acidentes de 

trabalho 

43-Afastamentos 

por lesão na coluna

44-Afastamentos 

devido a 

monotonia no 

trabalho

45-Descarte de 

lixos e resíduos

Acidente com 

materias biológico, 

perfurocortante e 

químico
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Avaliação de desempenho na gestão administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do Estado do 

Paraná 

Gestão

Motivação

Plano de carreira

88-Oportunidade 

para vagas

gerenciais

Alinhamento dos 

funcionários
Capacitação dos 

funcionários

89-Processo de 

seleção interno
90-Realocação de 

funcionários

91-Programação de

conteúdos de 

treinamentos de 

liderança

92-Cargos de 

liderança

93-Participação

dos funcionários 

em treinamentos de 

liderança 

Reconhecimento

94-Feedback aos 

funcionários
Retribuções

95-Salário 96-Direitos legais

97-Premiações

98-

Confraternizações 

aos aniversariantes 

dos setores 

técnicos

Condições do 

ambiente de 

trabalho

Espaço físico 

adequado
102-Condições de 

iluminação

103-Condições de 

ventilação

104-Condições de 

ruído

100-Layout 101-Acessibilidade

99-

Confraternizações 

aos aniversariantes

dos setores 

admintrativos

% de funcionários 

que foram 
realocados de 

suas funções nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

de liderança que 
atenderam o 

conteúdo 
programado nos 

últimos 12 meses

% de funcionários 

que participaram 
de treinamentos de 

liderança nos
últimos 12 meses

% feedback de 

desempenho que 
foram passados aos 

funcionários nos 
últimos 12 meses

Nº de vagas 

gerenciais 
(conforme 

estrutura 
hierárquica do 

hospital) que 
ficaram livres e 

foram preenchidas 
por pessoas já 

contratadas nos 
últimos 36 meses

% de processos de 

seleção para 
chefes dos setores 

que foram abertos 
internamente, nos 

últimos 36 meses

% de funcionários 

que participaram 
de processo 

seletivo para 
vagas de chefia 

dos setores 
técnicos e 

deixaram de ser 
selecionados por 

não estarem 
preparados, nos 

últimos 36 meses

% de funcionários 

que receberam 
salários 

compatíveis ao 
piso salarial

determinado pelo 
sindicato, nos 

últimos 12 meses

% de funcionários 

receberam 
premiações por 

baterem o ponto no 
prazo de 5 min de 

atraso, no útimo 
trimestre

% em que o layout 

dos departamentos
estavam de acordo 

com a norma para 
espaços físicos de 

estabelecimentos de 
saúde, nos últimos 6 

meses

% em que a 

acessibilidade do 
hospital atendeu o 

exigido pela NBR 
9050, nos últimos 

6 meses

% em que as 

condições de 
iluminação do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido pela 
NBR 5413, nos 

últimos 6 meses

% em que as 

condições de 
ventilação do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido NR 15, 
nos últimos 6 meses

% em que as 

condições de ruído 
do ambiente de 

trabalho atenderam 
o exigido pela NR 

15 ou NBR 10152, 
nos últimos 6 meses

% de 

confraternizações 
de aniversário 

realizadas aos 
funcionários dos 

setores técnicos, 
nos últimos 12 

meses 

% de 

funcionários que
receberam os 

direitos legais 
(salário, décimo 

terceiro, férias, 
prêmio 

assiduidade, vale 
transporte) em dia, 

nos últimos 36 
meses

% de 

confraternizações 
de aniversário 

realizadas aos 
funcionários do 

setores 
administrativos, 

nos últimos 12 
meses 

Produtividade

Trabalho em 

equipe

Equipes

multifuncionais dos 

setores técnicos

Trabalho

cooperativo

105-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores técnicos

108-Autonomia

aos funcionários

106-Esforço e 

dedicação 

individual dos 

funcionários

107-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

técnicos

109-Rodízio de 

funções nos setores 

técnicos

Coordenação das 

atividades 

administrativas

110-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

administrativo 

111-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores 

administrativo

112-Sintonia entre 

os setores

Capacitação dos 

funcionários

Preparação dos 

funcionários dos 

setores 

administrativos

Preparação dos 

funcionários dos 

setores técnicos

113-Treinamento

aos novos 

funcionários 

114-Capacitação

aos funcionários 

experientes com 

base em suas 

dificuldades

115-Treinamento

aos novos 

funcionários 

junto à equipe de 

trabalho

116-Novos 

funcionários nos 

treinamentos de 

educação 

continuada

117-Avaliação de 

novos funcionários 

na experiência

Capacitação aos 

funcionários 

experientes dos 

setores técnicos

Treinamentos de 

educação 

continuada

118-Programação

de conteúdos

119-Desempenho

nos treinamentos

120-Treinamentos

com base nas 

dificuldades dos 

funcionários

121-Treinamentos

de procedimentos 

operacionais 

padrão (POP)

Treinamento aos 

novos funcionários 

dos setores 

técnicos 

% de funcionários 

dos setores 
técnicos que 

ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último trimestre 

% de funcionários 

dos setores técnicos 
já exeperientes que 

obteram média 
superior ou igual a 7 

na avaliação de 
desempenho 

individual do 
funcionário, nos 

últimos 12 meses

% de atividades

que foram 
concluídas com 

atraso por falta de 
autonomia dos 

funcionários dos 
setores técnicos 

na tomada de 
decisão, no 

último trimestre 

% de funcionários

dos setores 
técnicos que 

deixaram o 
hospital por não se 

adaptarem a 
função, nos 

últimos 12 meses 

% de 

funcionários dos 
setores técnicos 

que faltaram e 
apresentaram 

justificativa, no 
último mês 

% de novos 

funcionários do 
setor 

administrativo que 
passaram por 

treinamento ao 
iniciar suas 

funções, nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

realizados conforme 
as dificuldades dos 

funcionários já 
experientes do setor 

administrativo, 
dentro do prazo de 

3 dias após a 
dificuldade 

apontada pelo 
funcionário, no 

último semestre 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que passaram 
por treinamentos 

pela chefia 
imediata e com a 

equipe de 
trabalho, no 

último trimestre

% de novos 

funcionários do 
setor técnico que 

passaram da 
experiência e foram 

efetivados, nos 
últimos 6 meses

% de conteúdos 

programados para os 
treinamentos de 

Educação 
Continuada, que 

foram realizados nos 
últimos 12 meses

% de funcionários

que realizaram a 
avaliação do 

treinamento de 
educação 

continuada e 
atingiram a nota 

igual ou superior a 
6, no último 

trimestre

% de treinamentos 

realizados aos 
funcionários dos 

setores técnicos 
com base em suas 

dificuldades, no 
último trimestre

% de treinamentos 

de procedimentos 
operacionais 

padrão (POP) 
programados que 

foram realizados, 
nos últimos 6 

meses 

% de 

funcionários dos 
setores 

administrativos 
que faltaram e 

apresentaram 
justificativa, no 

último mês 

% de funcionários 

dos setores 
administrativos  

que ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último 

trimestre 

% de atividades que  

foram concluídas 
com atraso devido a 

falta de interação 
entre os setores 

técnicos e 
administrativos, nos 

últimos 12 meses 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que participaram 
de treinamentos de 

educação 
continuada, no 

último semestre

Recursos

financeiros

Descontos e 

formas de 

pagamentos

Redução de 

desperdícios

87-Compra de 

itens na promoção

Planejamento das 

compras de 

medicamentos e 

materiais

81-Cotação de 

preços
82-Compras à vista

79-Excesso de 

medicamentos e 

materias no 

estoque

80-Falta de 

medicamentos e 

materiais para 

atendimento aos 

pacientes

83-Descarte de 

marmitas de 

médicos e 

funcionários

85-Sobras limpas

84-Restos de 

alimentos dos 

pacientes

Econômica

Fluxo de caixa

Controle de 

receitas e despesas

Avaliação dos 

convênios

78-Relatórios de 

controle financeiro

67-Contas a pagar
68-Contas a 

receber
69-Cotas de

compras

70-Faturamento

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

71-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

SUS

72-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

74-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

75-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

SUS

76-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

77-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

73-Faturamento

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

Avaliação do 

faturamento gerado 

pelos convênios

Avaliação da 

rentabiliade dos 

convênios

86-Desperdício de 

medicamentos e 

materiais

% de dinheiro gasto 

com juros de contas 
pagas em atraso, no 

último trimestre 

% de contas a 

receber que ficaram 
pendentes por 1 ou 

mais meses, no 
último semestre

% de relatórios 

financeiros em que 
foram apontados 

erros pela 
contabilidade, no 

último semestre

% de medicamentos 

e materiais em 
excesso no estoque, 

no último semestre

% de atendimentos 

aos pacientes em 
que faltaram 

medicamentos e 
materiais, no último 

trimestre

% de compras em 

que foi realizada a 
cotação de 3 ou + 

fornecedores 
antes da 

efetivação da 
compra, no 

último semestre

% compras em que 

a cota foi 
ultrapassada no 

último semestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio da 

Unimed, no último 
trimestre

% de faturamento 

obtido pelo SUS, no 
último trimestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio particular, 

no último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio da 
Unimed, no último 

trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

SUS, no último 
trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio 
particular, no 

último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelos 

demais convênios 
(Bradesco Saúde, 

Cassi, Fundação 
Copel, Fundação 

Sanepar, FUPS, 
GEAP Saúde, 

IASMC, Fundação 
Saúde Itaú, Poli 

Saúde, Postal Saúde, 
SAS, SC Saúde), no 

último trimestre

% de faturamento 

obtido pelos 
demais convênios 

(Bradesco Saúde, 
Cassi, Fundação 

Copel, Fundação 
Sanepar, FUPS, 

GEAP Saúde, 
IASMC, Fundação 

Saúde Itaú, Poli 
Saúde, Postal 

Saúde, SAS, SC 
Saúde), no último 

trimestre

% de compras 

realizadas em que 
o fornecedor 

ofereceu 10% ou + 
de desconto, por 

ser efetuado o 
pagamento à vista, 

no último trimestre

Nº médio de 

marmitas prontas 
aos médicos e 

funcionários que 
foram jogadas 

fora, no último 
trimestre

% médio de sobras 

limpas de 
alimentos, no 

último mês

% de compras 

realizadas em 
promoção de 

supermercados, 
que 

proporcionaram 
uma diferença de 

preço de 0,50 real 
ou + de cada item 

comprado, do 
preço pago quando 

comprado  dos  
fornecedores,  nos 
últimos 6 meses 

% de restos de 

alimentos que 
voltaram no prato 

dos pacientes, no 
último mês

% em valor de 

medicamentos e 
materiais que foram 

desperdiçados em 
cirurgias e em 

atendimentos aos 
pacientes 

internados, no 
último mês

% de pacientes da 

categoria Amarelo
que foram 

atendidos no prazo 
de 60 minutos, após 

passar pela triagem,  
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de leitos na CTI, no 

último trimestre

% de leitos da CTI 

adulto e CTI 
neonatal que 

apresentaram 
respiradores 

artificiais conforme 
exigências da 

Resolução nº 7 da 
Anvisa, nos últimos 

12 meses

% de pacientes 

internados na CTI
que tiveram o 

acompanhamento  
por monitores de 

controle 
multiparâmetros, 

nos últimos 12 
meses

% de pacientes  

pós-operatório, que 
permaneceram 

entre 30 e 60 min 
na sala de 

recuperação, após o 
término da cirurgia, 

no último trimestre

% equipamentos 

danificados que não 

foram concertados e 

ficaram parados no 

período de 60 dias 

ou mais no setor de 

manutenção, no 

último semestre

% de primeiras 

cirurgias eletivas do 
dia iniciada no 

horário previsto, no 
último trimestre

Tempo médio que 

os pacientes 
esperaram após 

internação, para ter 
início sua cirurgia 

eletiva, no último 
trimestre

% de pacientes da 

categoria Laranja
que foram 

atendidos no prazo 
de 10 minutos, após

passar pela triagem, 
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de sala operatória 

disponível, no 
último trimestre

% de funcionários 

que apresentaram 

computadores com

processador I3 ou 

mais avançado e 

memória ram 

maior ou igual a 4 

GB para a 

realização de suas 

atividades, nos 

últimos 12 meses

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

aquisição de novas 
tecnologias nos 

últimos 36 meses

Nº de 

acompanhantes de 
pacientes em 

cirurgias e visitas 
de pacientes do 

CTI que não 
tiveram assentos 

disponíveis na sala 
de espera, no 

último mês 

Nº de pacientes 

aguardando 
atendimento, 

acompanhantes e 
visitas de pacientes 

que não tiveram 
assentos 

disponíveis na sala 
de recepção, no 

último mês 

% de pacientes da 

categoria Vermelha 
que foram 

atendidos 
imediatamente após

passar pela triagem,
no último mês 

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

melhoria da 
infraestrutura do 

hospital, nos últimos 
36 meses

17-Respirados

artificiais

18-Monitores

multiparâmetros

19-Bombas de 

infusão para 

controle de 

anestésico

24-Falta de leitos

16-Início das 

primeiras cirurgias 

do dia

15-Tempo de 

espera para 

cirurgia

13-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor 

laranja

12-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

amarelo

11- Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

azul e verde

8-Entrega de 

refeições dos 

pacientes do SUS

7-Entrega de 

refeições dos 

pacientes de 

convênios 

particulares

23-Falta de sala 

operatória

3-Visita dos 

enfermeiros aos 

pacientes 

4-Visita do médico 

de plantão aos 

pacientes

25-Falta de 

assentos na sala de 

espera

26-Falta de 

assentos na sala de 

recepção

14-Atendimento 

aos pacientes da

categoria de cor 

vermelha

2-Visita dos  

técnicos de 

enfermagem aos 

pacientes 

Levantamento da 

necessidade de 

investimento em 

infraestrutura

27-

Disponibilização 

de recursos para 

investimentos em 

infraestrutura

Atendimento no 

pronto socorro

10-Atendimento de 

pacientes já 

internados

9-Administração

de medicação nos 

pacientes

1-Informações do 

paciente

5-Identificação dos 

funcionários

20-Computadores 

sofisticados

21-

Disponibilização 

de recursos para 

investimentos em 

tecnologia

Visita de rotina da 

equipe técnica

Entrega das 

refeições aos 

pacientes

Realização de 

cirurgias

Equipamentos para 

atendimento 

técnico

Investimento em

tecnologia

22-Concerto de 

equipamentos

danificados

Investimento na 

infraestrutura

Pontualidade nos 

atendimentos

Utilização de 

técnicas mais leves
6-Capacitação de 

humanização

Serviços

Capacidade de 

prestação de 

serviços

Atendimento

Humanizado

% de pacientes da 

categoria Azul e 
Verde que foram 

atendidos no prazo 
de 120 minutos, 

após passar pela 
triagem, no último 

mês 

% de pacientes já 

internados que 
solicitaram

atendimento e 
foram atendidos no 

prazo de 15 
minutos, após 

solicitação, no 
último mês 

% de pacientes 

que receberam a 
medicação no

prazo de 30 
minutos, após o 

horário 
estabelecido para o 

a mesma, no 
último mês

% de pacientes com 

atendimento por 
convênios 

particulares que 
receberam as 

refeições (café da 
manhã, almoço e 

janta) dentro do 
prazo de 15 min, 

após o horário 
estabelecido para 

entrega dos mesmos, 
no último mês

% de pacientes 

com atendimento 
pelo SUS que 

receberam as 
refeições (café da 

manhã, almoço e 
janta) dentro do 

prazo de 15 min, 
após o horário 

estabelecido para 
entrega dos 

mesmos, no último 
mês

% de funcionários

da equipe técnica 
(médicos, técnicos 

de enfermagem e 
enfermeiros) e 

coperas que 
utilizaram 

regularmente 
crachás para sua 

identificação, no
último trimestre

Nº médio de 

visitas que os 
enfermeiros 

realizaram aos 
pacientes por dia, 

no último mês

% de funcionários 

da equipe técnica 
(técnicos de 

enfermagem e 
enfermeiros) que 

participaram de 
algum tipo de 

capacitação de 
humanização, no 

último semestre

Nº médio de visitas 

que os técnicos de 
enfermagem 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês

% de visitas da 

CTI adulto em que 
foram 

disponibilizados 
regularmente 

informações a 
respeito dos 

pacientes, no último 
mês

Nº médio de visitas 

que os médicos 
plantonistas 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês
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BOM

NEUTRO

Preocupação com 

problemas/doenças 

em pacientes

31-Infecção

hospitalar

30-Úlcera de 

pressão
29-Pacientes que 

cairam sozinhos

Possibilidade de 

quedas dos 

pacientes

Riscos

Ambiente seguro 

aos pacientes

28-Queda de 

pacientes pela 

equipe técnica

32-Mortalidade por 

infecção hospitalar

33-Controle de 

higienização
34-Rehigienização

Ambiente seguro 

aos funcionários

Acidentes de 

trabalho

35-Aspectos

ergonômicos
36-EPI's

Qualidade de vida 

dos funcionários

37-Quedas de 

funcionários

38-Acidentes com 

material biológico

39-Acidentes com 

material 

perfurocortantes

40-Acidentes com 

material químico

41-Informações

dos riscos para 

recém contratados

42-Afastamentos 

por acidentes de 

trabalho 

43-Afastamentos 

por lesão na coluna

44-Afastamentos 

devido a 

monotonia no 

trabalho

45-Descarte de 

lixos e resíduos

Acidente com 

materias biológico, 

perfurocortante e 

químico

% pacientes 

internados que 
contraíram infecção 

hospitalar, nos 
últimos 12 meses 

% pacientes 

internados que 
tiveram úlcera de 

pressão, nos últimos 
12 meses 

% de pacientes que 

caíram sozinhos 
durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de pacientes que 

caíram ao ser 
movimentados por 

enfermeiros ou 
técnicos durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de mortalidade 

associada a 
infecção hospitalar, 

no último mês

% de vezes em que 

o leito não foi 
aprovado pela 

hotelaria e precisou 
ser reehigienizado, 

no último trimestre

% de leitos 

higienizados que 
foram verificados 

pela holetaria antes 
de serem liberados 

para uso, no último 
trismestre

% em que o foi 

atendido o exigido 
pela NR 6 de 

equipamentos de 
proteção individual, 

nos últimos 6 meses

% em que as 

condições 
ergonômicas do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido pela NR 
17, nos últimos 6 

meses 

Nº médio de 

acidentes de 
trabalho associados 

a queda de 
funcionários dentro 

do hospital, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

biológicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

perfurocortantes, 
nos últimos 12 

meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

químicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de 

funcionários que 
foram afastados 

devido a lesão na 
coluna, nos 

ultimos 12 meses

Nº de funcionários 

que precisaram ser 
afastados de suas 

funções devido a 
acidente de 

trabalho, nos 
últimos 12 meses

% de trabalhadores 

recém-contratados 
que receberam 

informações a 
respeito dos riscos 

existentes do 
hospital, nos 

últimos 12 meses

Nº de funcionários 

que foram 
afastados por 

doenças upacionais 
(LER e DORT), 

nos últimos 12 
meses

% em que os 

descarte de lixos e 
resíduos 

antenderam ao 
exigido pela 

RESOLUÇÃO 
RDC Nº 306 da 

Anvisa, no último 
semestre
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98% ou 

mais
95%

90%

85%

80% ou 

menos

Planejamento 

estratégico 

Planejamento das

atividades

46-Reuniões de 

planejamento 

49-Revisão do 

planejamento

47-Metas dos 

setores 

administrativo

48-Metas dos 

setores  técnicos

Processos internos

Comunicação

Padronização de 

processos

60-Melhoria do

sistema de 

informação

Processo de 

compra de 

medicamentos e 

materiais

51-Conferência das 

necessidades

requisitantes

52-Conferência dos 

pedidos no 

momento de sua 

recepção

53-Conferência de 

temperatura dos 

medicamentos

50-Processo de 

atendimento 

técnico aos 

pacientes

54-Processo de 

solicitação de 

serviços de 

manutenção

Agilidade e 

confiabilidade

Agilidade com os 

prontuários
Admissão correta 

dos pacientes 

61-Preenchimento

de pedidos de 

internação

62-Evolução do 

prontuário

63-Conformidade

dos prontuários em 

auditorias

65-Irregularidade

dos valores e 

serviços prestados 

aos pacientes

66-Guia de 

pagamento dos 

convênios

Agendamento de 

cirurgias eletivas

55-Erro de 

agendamento de 

cirurgias

56-Falta dos 

materiais 

necessários para 

cirurgias

57-Falta de 

autorização dos 

convênios

58-Falta de exames

pré-operatórios

59-Ausência do 

paciente no dia da 
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atrasadas devido a 

erros de 
agendamentos 

(indisponibilidade 
da equipe cirúrgica 

e do médico no 
horário), no último 

trimestre

% de cirurgias
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sistema, no 
último trimestre
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Avaliação de desempenho na gestão administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do Estado do 

Paraná 

Gestão

Motivação

Plano de carreira

88-Oportunidade 

para vagas

gerenciais

Alinhamento dos 

funcionários
Capacitação dos 

funcionários

89-Processo de 

seleção interno
90-Realocação de 

funcionários

91-Programação de

conteúdos de 

treinamentos de 

liderança

92-Cargos de 

liderança

93-Participação

dos funcionários 

em treinamentos de 

liderança 

Reconhecimento

94-Feedback aos 

funcionários
Retribuções

95-Salário 96-Direitos legais

97-Premiações

98-

Confraternizações 

aos aniversariantes 

dos setores 

técnicos

Condições do 

ambiente de 

trabalho

Espaço físico 

adequado
102-Condições de 

iluminação

103-Condições de 

ventilação

104-Condições de 

ruído

100-Layout 101-Acessibilidade

99-

Confraternizações 

aos aniversariantes

dos setores 

admintrativos

% de funcionários 

que foram 
realocados de 

suas funções nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

de liderança que 
atenderam o 

conteúdo 
programado nos 

últimos 12 meses

% de funcionários 

que participaram 
de treinamentos de 

liderança nos
últimos 12 meses

% feedback de 

desempenho que 
foram passados aos 

funcionários nos 
últimos 12 meses

Nº de vagas 

gerenciais 
(conforme 

estrutura 
hierárquica do 

hospital) que 
ficaram livres e 

foram preenchidas 
por pessoas já 

contratadas nos 
últimos 36 meses

% de processos de 

seleção para 
chefes dos setores 

que foram abertos 
internamente, nos 

últimos 36 meses

% de funcionários 

que participaram 
de processo 

seletivo para 
vagas de chefia 

dos setores 
técnicos e 

deixaram de ser 
selecionados por 

não estarem 
preparados, nos 

últimos 36 meses

% de funcionários 

que receberam 
salários 

compatíveis ao 
piso salarial

determinado pelo 
sindicato, nos 

últimos 12 meses

% de funcionários 

receberam 
premiações por 

baterem o ponto no 
prazo de 5 min de 

atraso, no útimo 
trimestre

% em que o layout 

dos departamentos
estavam de acordo 

com a norma para 
espaços físicos de 

estabelecimentos de 
saúde, nos últimos 6 

meses

% em que a 

acessibilidade do 
hospital atendeu o 

exigido pela NBR 
9050, nos últimos 

6 meses

% em que as 

condições de 
iluminação do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido pela 
NBR 5413, nos 

últimos 6 meses

% em que as 

condições de 
ventilação do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido NR 15, 
nos últimos 6 meses

% em que as 

condições de ruído 
do ambiente de 

trabalho atenderam 
o exigido pela NR 

15 ou NBR 10152, 
nos últimos 6 meses

% de 

confraternizações 
de aniversário 

realizadas aos 
funcionários dos 

setores técnicos, 
nos últimos 12 

meses 

% de 

funcionários que
receberam os 

direitos legais 
(salário, décimo 

terceiro, férias, 
prêmio 

assiduidade, vale 
transporte) em dia, 

nos últimos 36 
meses

% de 

confraternizações 
de aniversário 

realizadas aos 
funcionários do 

setores 
administrativos, 

nos últimos 12 
meses 

Produtividade

Trabalho em 

equipe

Equipes

multifuncionais dos 

setores técnicos

Trabalho

cooperativo

105-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores técnicos

108-Autonomia

aos funcionários

106-Esforço e 

dedicação 

individual dos 

funcionários

107-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

técnicos

109-Rodízio de 

funções nos setores 

técnicos

Coordenação das 

atividades 

administrativas

110-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

administrativo 

111-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores 

administrativo

112-Sintonia entre 

os setores

Capacitação dos 

funcionários

Preparação dos 

funcionários dos 

setores 

administrativos

Preparação dos 

funcionários dos 

setores técnicos

113-Treinamento

aos novos 

funcionários 

114-Capacitação

aos funcionários 

experientes com 

base em suas 

dificuldades

115-Treinamento

aos novos 

funcionários 

junto à equipe de 

trabalho

116-Novos 

funcionários nos 

treinamentos de 

educação 

continuada

117-Avaliação de 

novos funcionários 

na experiência

Capacitação aos 

funcionários 

experientes dos 

setores técnicos

Treinamentos de 

educação 

continuada

118-Programação

de conteúdos

119-Desempenho

nos treinamentos

120-Treinamentos

com base nas 

dificuldades dos 

funcionários

121-Treinamentos

de procedimentos 

operacionais 

padrão (POP)

Treinamento aos 

novos funcionários 

dos setores 

técnicos 

% de funcionários 

dos setores 
técnicos que 

ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último trimestre 

% de funcionários 

dos setores técnicos 
já exeperientes que 

obteram média 
superior ou igual a 7 

na avaliação de 
desempenho 

individual do 
funcionário, nos 

últimos 12 meses

% de atividades

que foram 
concluídas com 

atraso por falta de 
autonomia dos 

funcionários dos 
setores técnicos 

na tomada de 
decisão, no 

último trimestre 

% de funcionários

dos setores 
técnicos que 

deixaram o 
hospital por não se 

adaptarem a 
função, nos 

últimos 12 meses 

% de 

funcionários dos 
setores técnicos 

que faltaram e 
apresentaram 

justificativa, no 
último mês 

% de novos 

funcionários do 
setor 

administrativo que 
passaram por 

treinamento ao 
iniciar suas 

funções, nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

realizados conforme 
as dificuldades dos 

funcionários já 
experientes do setor 

administrativo, 
dentro do prazo de 

3 dias após a 
dificuldade 

apontada pelo 
funcionário, no 

último semestre 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que passaram 
por treinamentos 

pela chefia 
imediata e com a 

equipe de 
trabalho, no 

último trimestre

% de novos 

funcionários do 
setor técnico que 

passaram da 
experiência e foram 

efetivados, nos 
últimos 6 meses

% de conteúdos 

programados para os 
treinamentos de 

Educação 
Continuada, que 

foram realizados nos 
últimos 12 meses

% de funcionários

que realizaram a 
avaliação do 

treinamento de 
educação 

continuada e 
atingiram a nota 

igual ou superior a 
6, no último 

trimestre

% de treinamentos 

realizados aos 
funcionários dos 

setores técnicos 
com base em suas 

dificuldades, no 
último trimestre

% de treinamentos 

de procedimentos 
operacionais 

padrão (POP) 
programados que 

foram realizados, 
nos últimos 6 

meses 

% de 

funcionários dos 
setores 

administrativos 
que faltaram e 

apresentaram 
justificativa, no 

último mês 

% de funcionários 

dos setores 
administrativos  

que ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último 

trimestre 

% de atividades que  

foram concluídas 
com atraso devido a 

falta de interação 
entre os setores 

técnicos e 
administrativos, nos 

últimos 12 meses 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que participaram 
de treinamentos de 

educação 
continuada, no 

último semestre

Recursos

financeiros

Descontos e 

formas de 

pagamentos

Redução de 

desperdícios

87-Compra de 

itens na promoção

Planejamento das 

compras de 

medicamentos e 

materiais

81-Cotação de 

preços
82-Compras à vista

79-Excesso de 

medicamentos e 

materias no 

estoque

80-Falta de 

medicamentos e 

materiais para 

atendimento aos 

pacientes

83-Descarte de 

marmitas de 

médicos e 

funcionários

85-Sobras limpas

84-Restos de 

alimentos dos 

pacientes

Econômica

Fluxo de caixa

Controle de 

receitas e despesas

Avaliação dos 

convênios

78-Relatórios de 

controle financeiro

67-Contas a pagar
68-Contas a 

receber
69-Cotas de

compras

70-Faturamento

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

71-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

SUS

72-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

74-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

75-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

SUS

76-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

77-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

73-Faturamento

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

Avaliação do 

faturamento gerado 

pelos convênios

Avaliação da 

rentabiliade dos 

convênios

86-Desperdício de 

medicamentos e 

materiais

% de dinheiro gasto 

com juros de contas 
pagas em atraso, no 

último trimestre 

% de contas a 

receber que ficaram 
pendentes por 1 ou 

mais meses, no 
último semestre

% de relatórios 

financeiros em que 
foram apontados 

erros pela 
contabilidade, no 

último semestre

% de medicamentos 

e materiais em 
excesso no estoque, 

no último semestre

% de atendimentos 

aos pacientes em 
que faltaram 

medicamentos e 
materiais, no último 

trimestre

% de compras em 

que foi realizada a 
cotação de 3 ou + 

fornecedores 
antes da 

efetivação da 
compra, no 

último semestre

% compras em que 

a cota foi 
ultrapassada no 

último semestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio da 

Unimed, no último 
trimestre

% de faturamento 

obtido pelo SUS, no 
último trimestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio particular, 

no último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio da 
Unimed, no último 

trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

SUS, no último 
trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio 
particular, no 

último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelos 

demais convênios 
(Bradesco Saúde, 

Cassi, Fundação 
Copel, Fundação 

Sanepar, FUPS, 
GEAP Saúde, 

IASMC, Fundação 
Saúde Itaú, Poli 

Saúde, Postal Saúde, 
SAS, SC Saúde), no 

último trimestre

% de faturamento 

obtido pelos 
demais convênios 

(Bradesco Saúde, 
Cassi, Fundação 

Copel, Fundação 
Sanepar, FUPS, 

GEAP Saúde, 
IASMC, Fundação 

Saúde Itaú, Poli 
Saúde, Postal 

Saúde, SAS, SC 
Saúde), no último 

trimestre

% de compras 

realizadas em que 
o fornecedor 

ofereceu 10% ou + 
de desconto, por 

ser efetuado o 
pagamento à vista, 

no último trimestre

Nº médio de 

marmitas prontas 
aos médicos e 

funcionários que 
foram jogadas 

fora, no último 
trimestre

% médio de sobras 

limpas de 
alimentos, no 

último mês

% de compras 

realizadas em 
promoção de 

supermercados, 
que 

proporcionaram 
uma diferença de 

preço de 0,50 real 
ou + de cada item 

comprado, do 
preço pago quando 

comprado  dos  
fornecedores,  nos 
últimos 6 meses 

% de restos de 

alimentos que 
voltaram no prato 

dos pacientes, no 
último mês

% em valor de 

medicamentos e 
materiais que foram 

desperdiçados em 
cirurgias e em 

atendimentos aos 
pacientes 

internados, no 
último mês

% de pacientes da 

categoria Amarelo
que foram 

atendidos no prazo 
de 60 minutos, após 

passar pela triagem,  
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de leitos na CTI, no 

último trimestre

% de leitos da CTI 

adulto e CTI 
neonatal que 

apresentaram 
respiradores 

artificiais conforme 
exigências da 

Resolução nº 7 da 
Anvisa, nos últimos 

12 meses

% de pacientes 

internados na CTI
que tiveram o 

acompanhamento  
por monitores de 

controle 
multiparâmetros, 

nos últimos 12 
meses

% de pacientes  

pós-operatório, que 
permaneceram 

entre 30 e 60 min 
na sala de 

recuperação, após o 
término da cirurgia, 

no último trimestre

% equipamentos 

danificados que não 

foram concertados e 

ficaram parados no 

período de 60 dias 

ou mais no setor de 

manutenção, no 

último semestre

% de primeiras 

cirurgias eletivas do 
dia iniciada no 

horário previsto, no 
último trimestre

Tempo médio que 

os pacientes 
esperaram após 

internação, para ter 
início sua cirurgia 

eletiva, no último 
trimestre

% de pacientes da 

categoria Laranja
que foram 

atendidos no prazo 
de 10 minutos, após

passar pela triagem, 
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de sala operatória 

disponível, no 
último trimestre

% de funcionários 

que apresentaram 

computadores com

processador I3 ou 

mais avançado e 

memória ram 

maior ou igual a 4 

GB para a 

realização de suas 

atividades, nos 

últimos 12 meses

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

aquisição de novas 
tecnologias nos 

últimos 36 meses

Nº de 

acompanhantes de 
pacientes em 

cirurgias e visitas 
de pacientes do 

CTI que não 
tiveram assentos 

disponíveis na sala 
de espera, no 

último mês 

Nº de pacientes 

aguardando 
atendimento, 

acompanhantes e 
visitas de pacientes 

que não tiveram 
assentos 

disponíveis na sala 
de recepção, no 

último mês 

% de pacientes da 

categoria Vermelha 
que foram 

atendidos 
imediatamente após

passar pela triagem,
no último mês 

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

melhoria da 
infraestrutura do 

hospital, nos últimos 
36 meses

17-Respirados

artificiais

18-Monitores

multiparâmetros

19-Bombas de 

infusão para 

controle de 

anestésico

24-Falta de leitos

16-Início das 

primeiras cirurgias 

do dia

15-Tempo de 

espera para 

cirurgia

13-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor 

laranja

12-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

amarelo

11- Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

azul e verde

8-Entrega de 

refeições dos 

pacientes do SUS

7-Entrega de 

refeições dos 

pacientes de 

convênios 

particulares

23-Falta de sala 

operatória

3-Visita dos 

enfermeiros aos 

pacientes 

4-Visita do médico 

de plantão aos 

pacientes

25-Falta de 

assentos na sala de 

espera

26-Falta de 

assentos na sala de 

recepção

14-Atendimento 

aos pacientes da

categoria de cor 

vermelha

2-Visita dos  

técnicos de 

enfermagem aos 

pacientes 

Levantamento da 

necessidade de 

investimento em 

infraestrutura

27-

Disponibilização 

de recursos para 

investimentos em 

infraestrutura

Atendimento no 

pronto socorro

10-Atendimento de 

pacientes já 

internados

9-Administração

de medicação nos 

pacientes

1-Informações do 

paciente

5-Identificação dos 

funcionários

20-Computadores 

sofisticados

21-

Disponibilização 

de recursos para 

investimentos em 

tecnologia

Visita de rotina da 

equipe técnica

Entrega das 

refeições aos 

pacientes

Realização de 

cirurgias

Equipamentos para 

atendimento 

técnico

Investimento em

tecnologia

22-Concerto de 

equipamentos

danificados

Investimento na 

infraestrutura

Pontualidade nos 

atendimentos

Utilização de 

técnicas mais leves
6-Capacitação de 

humanização

Serviços

Capacidade de 

prestação de 

serviços

Atendimento

Humanizado

% de pacientes da 

categoria Azul e 
Verde que foram 

atendidos no prazo 
de 120 minutos, 

após passar pela 
triagem, no último 

mês 

% de pacientes já 

internados que 
solicitaram

atendimento e 
foram atendidos no 

prazo de 15 
minutos, após 

solicitação, no 
último mês 

% de pacientes 

que receberam a 
medicação no

prazo de 30 
minutos, após o 

horário 
estabelecido para o 

a mesma, no 
último mês

% de pacientes com 

atendimento por 
convênios 

particulares que 
receberam as 

refeições (café da 
manhã, almoço e 

janta) dentro do 
prazo de 15 min, 

após o horário 
estabelecido para 

entrega dos mesmos, 
no último mês

% de pacientes 

com atendimento 
pelo SUS que 

receberam as 
refeições (café da 

manhã, almoço e 
janta) dentro do 

prazo de 15 min, 
após o horário 

estabelecido para 
entrega dos 

mesmos, no último 
mês

% de funcionários

da equipe técnica 
(médicos, técnicos 

de enfermagem e 
enfermeiros) e 

coperas que 
utilizaram 

regularmente 
crachás para sua 

identificação, no
último trimestre

Nº médio de 

visitas que os 
enfermeiros 

realizaram aos 
pacientes por dia, 

no último mês

% de funcionários 

da equipe técnica 
(técnicos de 

enfermagem e 
enfermeiros) que 

participaram de 
algum tipo de 

capacitação de 
humanização, no 

último semestre

Nº médio de visitas 

que os técnicos de 
enfermagem 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês

% de visitas da 

CTI adulto em que 
foram 

disponibilizados 
regularmente 

informações a 
respeito dos 

pacientes, no último 
mês

Nº médio de visitas 

que os médicos 
plantonistas 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês
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BOM

NEUTRO

Preocupação com 

problemas/doenças 

em pacientes

31-Infecção

hospitalar

30-Úlcera de 

pressão
29-Pacientes que 

cairam sozinhos

Possibilidade de 

quedas dos 

pacientes

Riscos

Ambiente seguro 

aos pacientes

28-Queda de 

pacientes pela 

equipe técnica

32-Mortalidade por 

infecção hospitalar

33-Controle de 

higienização
34-Rehigienização

Ambiente seguro 

aos funcionários

Acidentes de 

trabalho

35-Aspectos

ergonômicos
36-EPI's

Qualidade de vida 

dos funcionários

37-Quedas de 

funcionários

38-Acidentes com 

material biológico

39-Acidentes com 

material 

perfurocortantes

40-Acidentes com 

material químico

41-Informações

dos riscos para 

recém contratados

42-Afastamentos 

por acidentes de 

trabalho 

43-Afastamentos 

por lesão na coluna

44-Afastamentos 

devido a 

monotonia no 

trabalho

45-Descarte de 

lixos e resíduos

Acidente com 

materias biológico, 

perfurocortante e 

químico

% pacientes 

internados que 
contraíram infecção 

hospitalar, nos 
últimos 12 meses 

% pacientes 

internados que 
tiveram úlcera de 

pressão, nos últimos 
12 meses 

% de pacientes que 

caíram sozinhos 
durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de pacientes que 

caíram ao ser 
movimentados por 

enfermeiros ou 
técnicos durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de mortalidade 

associada a 
infecção hospitalar, 

no último mês

% de vezes em que 

o leito não foi 
aprovado pela 

hotelaria e precisou 
ser reehigienizado, 

no último trimestre

% de leitos 

higienizados que 
foram verificados 

pela holetaria antes 
de serem liberados 

para uso, no último 
trismestre

% em que o foi 

atendido o exigido 
pela NR 6 de 

equipamentos de 
proteção individual, 

nos últimos 6 meses

% em que as 

condições 
ergonômicas do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido pela NR 
17, nos últimos 6 

meses 

Nº médio de 

acidentes de 
trabalho associados 

a queda de 
funcionários dentro 

do hospital, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

biológicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

perfurocortantes, 
nos últimos 12 

meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

químicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de 

funcionários que 
foram afastados 

devido a lesão na 
coluna, nos 

ultimos 12 meses

Nº de funcionários 

que precisaram ser 
afastados de suas 

funções devido a 
acidente de 

trabalho, nos 
últimos 12 meses

% de trabalhadores 

recém-contratados 
que receberam 

informações a 
respeito dos riscos 

existentes do 
hospital, nos 

últimos 12 meses

Nº de funcionários 

que foram 
afastados por 

doenças upacionais 
(LER e DORT), 

nos últimos 12 
meses

% em que os 

descarte de lixos e 
resíduos 

antenderam ao 
exigido pela 

RESOLUÇÃO 
RDC Nº 306 da 

Anvisa, no último 
semestre
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Planejamento 

estratégico 

Planejamento das

atividades

46-Reuniões de 

planejamento 

49-Revisão do 

planejamento

47-Metas dos 

setores 

administrativo

48-Metas dos 

setores  técnicos

Processos internos

Comunicação

Padronização de 

processos

60-Melhoria do

sistema de 

informação

Processo de 

compra de 

medicamentos e 

materiais

51-Conferência das 

necessidades

requisitantes

52-Conferência dos 

pedidos no 

momento de sua 

recepção

53-Conferência de 

temperatura dos 

medicamentos

50-Processo de 

atendimento 

técnico aos 

pacientes

54-Processo de 

solicitação de 

serviços de 

manutenção

Agilidade e 

confiabilidade

Agilidade com os 

prontuários
Admissão correta 

dos pacientes 

61-Preenchimento

de pedidos de 

internação

62-Evolução do 

prontuário

63-Conformidade

dos prontuários em 

auditorias

65-Irregularidade

dos valores e 

serviços prestados 

aos pacientes

66-Guia de 

pagamento dos 

convênios

Agendamento de 

cirurgias eletivas

55-Erro de 

agendamento de 

cirurgias

56-Falta dos 

materiais 

necessários para 

cirurgias

57-Falta de 

autorização dos 

convênios

58-Falta de exames

pré-operatórios

59-Ausência do 

paciente no dia da 

cirurgia

64-Registro correto 

do prontuário

Nº de reuniões de 

planejamento das 
atividades a serem 

desenvolvidas no 
decorrer do ano, 

realizadas nos 
último 12 meses

% de metas 

traçadas no 
planejamento 

estratégico aos 
setores 

administrativos e 
que foram 

alcançadas, nos 
últimos 12 meses

% de reuniões de 

avaliação do 
planejamento 

realizadas 
conforme 

programado, nos 
últimos 12 meses

% de 

medicamentos 
que chegaram 

fora da 
temperatura 

exigida e foi 
realizada a 

troca, nos 
útimos 6 meses

% dos 

procedimentos 
técnicos que já 

apresentaram 
manuais padrão 

da execução das 
atividades, no 

último trimestre

% de pedidos de 

manutenção que 
não foram 

solicitados 
formalmente, nos 

últimos 6 meses

% de metas 

traçadas no 
planejamento 

estratégico aos 
setores técnicos e 

que foram 
alcançadas, nos 

últimos 12 meses

% de guias de 

compras de 
medicamentos e 

materiais que 
foram conferidas 

e não estavam de 
acordo com as 

necessidades 
requisitantes, nos 

últimos 6 meses

% de 

medicamentos e 
materiais que não 

estavam no 
pedido (fora de 

especificação e 
quantidade 

diferente do 
solicitado) e foi 

realizada a troca, 
nos últimos 6 

meses

% médio de vezes 

em que os 
pacientes 

esperaram 10 
minutos ou mais 

para internação 
devido à falta de 

leitos prontos para 
uso, no último mês

% de pacientes 

que teve o pedido 
de internação 

preenchido no 
prazo de 1 dia, no 

último trimestre

% de prontuários 

que foram 
preenchidos 

após a alta do 
paciente, no 

último trimestre

% de 

irregularidades 
nos valores de 

medicamentos, 
serviços e diárias, 

apontadas pela 
auditoria interna, 

no ultimo mês

% de prontuários 

que foram 
auditados e não 

apresentaram 
irregularidades 

de procedimentos 
realizados no 

paciente, no 
último trimestre

% de guias de 

pagamentos que 
foram emitidas 

com atraso aos 
convênios, no 

último trimestre

% de cirurgias 

eletivas que foram 
atrasadas devido a 

erros de 
agendamentos 

(indisponibilidade 
da equipe cirúrgica 

e do médico no 
horário), no último 

trimestre

% de cirurgias

eletivas que 
foram canceladas 

por falta de 
materiais 

cirúrgicos 
necesssários, no 

último trimestre

% de cirurgias 

eletivas que foram 
canceladas por 

falta de exames 
pré-operatórios e 

condições clínicas 
necesárias (Jejum, 

Diabete e  
Pressão), no 

último trimestre 

% de cirurgias 

eletivas que foram 
canceladas devido 

a ausência do 
paciente no dia da 

cirurgia, no 
último trimestre

% de cirurgias

eletivas que 
foram canceladas 

devido a falta de 
autorização do 

convênio, no 
último trimestre

% de prontuários 

que retornaram 
para o 

faturamento, 
devido a 

lançamentos 
incorretos no 

sistema, no 
último trimestre
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Recursos humanos

% de contas a 

receber que ficaram 
pendentes por 1 ou 

mais meses, no 
último semestre

% de relatórios 

financeiros em que 
foram apontados 

erros pela 
contabilidade, no 

último semestre

% de medicamentos 

e materiais em 
excesso no estoque, 

no último semestre

% de atendimentos 

aos pacientes em que 
faltaram 

medicamentos e 
materiais, no último 

trimestre

% de compras em 

que foi realizada a 
cotação de 3 ou + 

fornecedores antes 
da efetivação da 

compra, no último 
semestre

% de dinheiro gasto 

com juros de contas 
pagas em atraso, no 

último trimestre 

% compras em que 

a cota foi 
ultrapassada no 

último semestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio da 

Unimed, no último 
trimestre

% de faturamento 

obtido pelo SUS, no 
último trimestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio particular, 

no último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio da 
Unimed, no último 

trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

SUS, no último 
trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio 
particular, no 

último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelos 

demais convênios 
(Bradesco Saúde, 

Cassi, Fundação 
Copel, Fundação 

Sanepar, FUPS, 
GEAP Saúde, 

IASMC, Fundação 
Saúde Itaú, Poli 

Saúde, Postal Saúde, 
SAS, SC Saúde), no 

último trimestre

% de faturamento 

obtido pelos demais 
convênios 

(Bradesco Saúde, 
Cassi, Fundação 

Copel, Fundação 
Sanepar, FUPS, 

GEAP Saúde, 
IASMC, Fundação 

Saúde Itaú, Poli 
Saúde, Postal 

Saúde, SAS, SC 
Saúde), no último 

trimestre

% de compras 

realizadas em que 
o fornecedor 

ofereceu 10% ou + 
de desconto, por 

ser efetuado o 
pagamento à vista, 

no último trimestre

Nº médio de 

marmitas prontas 
aos médicos e 

funcionários que 
foram jogadas 

fora, no último 
trimestre

% médio de sobras 

limpas de alimentos, 
no último mês

% de compras 

realizadas em 
promoção de 

supermercados, que 
proporcionaram 

uma diferença de 
preço de 0,50 real 

ou + de cada item 
comprado, do preço 

pago quando 
comprado  dos  

fornecedores,  nos 
últimos 6 meses 

% de restos de 

alimentos que 
voltaram no prato 

dos pacientes, no 
último mês

% em valor de 

medicamentos e 
materiais que foram 

desperdiçados em 
cirurgias e em 

atendimentos aos 
pacientes 

internados, no 
último mês
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Recursos

financeiros

Descontos e formas 

de pagamentos

Redução de 

desperdícios

87-Compra de itens 

na promoção

Planejamento das 

compras de 

medicamentos e 

materiais

81-Cotação de 

preços
82-Compras à vista

79-Excesso de 

medicamentos e 

materias no estoque

80-Falta de 

medicamentos e 

materiais para 

atendimento aos 

pacientes

83-Descarte de 

marmitas de 

médicos e 

funcionários

85-Sobras limpas

84-Restos de 

alimentos dos 

pacientes

Econômica

Fluxo de caixa

Controle de 

receitas e despesas

Avaliação dos 

convênios

78-Relatórios de 

controle financeiro

67-Contas a pagar 68-Contas a receber
69-Cotas de

compras

70-Faturamento

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

71-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo SUS

72-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

74-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

75-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo SUS

76-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

77-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

73-Faturamento

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

Avaliação do 

faturamento gerado 

pelos convênios

Avaliação da 

rentabiliade dos 

convênios

86-Desperdício de 

medicamentos e 

materiais

62%

25%75%

16%

31%

83%

7%

33%56% 11% 17%

17%52%26% 5% 26% 17%52%5%

9%58%33%

9%55%36% 4%27%15% 54%

12% 88%
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Avaliação de desempenho na gestão administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do Estado do 

Paraná 

Gestão

Motivação

Plano de carreira

88-Oportunidade 

para vagas

gerenciais

Alinhamento dos 

funcionários
Capacitação dos 

funcionários

89-Processo de 

seleção interno
90-Realocação de 

funcionários

91-Programação de

conteúdos de 

treinamentos de 

liderança

92-Cargos de 

liderança

93-Participação

dos funcionários 

em treinamentos de 

liderança 

Reconhecimento

94-Feedback aos 

funcionários
Retribuções

95-Salário 96-Direitos legais

97-Premiações

98-

Confraternizações 

aos aniversariantes 

dos setores 

técnicos

Condições do 

ambiente de 

trabalho

Espaço físico 

adequado
102-Condições de 

iluminação

103-Condições de 

ventilação

104-Condições de 

ruído

100-Layout 101-Acessibilidade

99-

Confraternizações 

aos aniversariantes

dos setores 

admintrativos

% de funcionários 

que foram 
realocados de 

suas funções nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

de liderança que 
atenderam o 

conteúdo 
programado nos 

últimos 12 meses

% de funcionários 

que participaram 
de treinamentos de 

liderança nos
últimos 12 meses

% feedback de 

desempenho que 
foram passados aos 

funcionários nos 
últimos 12 meses

Nº de vagas 

gerenciais 
(conforme 

estrutura 
hierárquica do 

hospital) que 
ficaram livres e 

foram preenchidas 
por pessoas já 

contratadas nos 
últimos 36 meses

% de processos de 

seleção para 
chefes dos setores 

que foram abertos 
internamente, nos 

últimos 36 meses

% de funcionários 

que participaram 
de processo 

seletivo para 
vagas de chefia 

dos setores 
técnicos e 

deixaram de ser 
selecionados por 

não estarem 
preparados, nos 

últimos 36 meses

% de funcionários 

que receberam 
salários 

compatíveis ao 
piso salarial

determinado pelo 
sindicato, nos 

últimos 12 meses

% de funcionários 

receberam 
premiações por 

baterem o ponto no 
prazo de 5 min de 

atraso, no útimo 
trimestre

% em que o layout 

dos departamentos
estavam de acordo 

com a norma para 
espaços físicos de 

estabelecimentos de 
saúde, nos últimos 6 

meses

% em que a 

acessibilidade do 
hospital atendeu o 

exigido pela NBR 
9050, nos últimos 

6 meses

% em que as 

condições de 
iluminação do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido pela 
NBR 5413, nos 

últimos 6 meses

% em que as 

condições de 
ventilação do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido NR 15, 
nos últimos 6 meses

% em que as 

condições de ruído 
do ambiente de 

trabalho atenderam 
o exigido pela NR 

15 ou NBR 10152, 
nos últimos 6 meses

% de 

confraternizações 
de aniversário 

realizadas aos 
funcionários dos 

setores técnicos, 
nos últimos 12 

meses 

% de 

funcionários que
receberam os 

direitos legais 
(salário, décimo 

terceiro, férias, 
prêmio 

assiduidade, vale 
transporte) em dia, 

nos últimos 36 
meses

% de 

confraternizações 
de aniversário 

realizadas aos 
funcionários do 

setores 
administrativos, 

nos últimos 12 
meses 

Produtividade

Trabalho em 

equipe

Equipes

multifuncionais dos 

setores técnicos

Trabalho

cooperativo

105-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores técnicos

108-Autonomia

aos funcionários

106-Esforço e 

dedicação 

individual dos 

funcionários

107-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

técnicos

109-Rodízio de 

funções nos setores 

técnicos

Coordenação das 

atividades 

administrativas

110-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

administrativo 

111-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores 

administrativo

112-Sintonia entre 

os setores

Capacitação dos 

funcionários

Preparação dos 

funcionários dos 

setores 

administrativos

Preparação dos 

funcionários dos 

setores técnicos

113-Treinamento

aos novos 

funcionários 

114-Capacitação

aos funcionários 

experientes com 

base em suas 

dificuldades

115-Treinamento

aos novos 

funcionários 

junto à equipe de 

trabalho

116-Novos 

funcionários nos 

treinamentos de 

educação 

continuada

117-Avaliação de 

novos funcionários 

na experiência

Capacitação aos 

funcionários 

experientes dos 

setores técnicos

Treinamentos de 

educação 

continuada

118-Programação

de conteúdos

119-Desempenho

nos treinamentos

120-Treinamentos

com base nas 

dificuldades dos 

funcionários

121-Treinamentos

de procedimentos 

operacionais 

padrão (POP)

Treinamento aos 

novos funcionários 

dos setores 

técnicos 

% de funcionários 

dos setores 
técnicos que 

ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último trimestre 

% de funcionários 

dos setores técnicos 
já exeperientes que 

obteram média 
superior ou igual a 7 

na avaliação de 
desempenho 

individual do 
funcionário, nos 

últimos 12 meses

% de atividades

que foram 
concluídas com 

atraso por falta de 
autonomia dos 

funcionários dos 
setores técnicos 

na tomada de 
decisão, no 

último trimestre 

% de funcionários

dos setores 
técnicos que 

deixaram o 
hospital por não se 

adaptarem a 
função, nos 

últimos 12 meses 

% de 

funcionários dos 
setores técnicos 

que faltaram e 
apresentaram 

justificativa, no 
último mês 

% de novos 

funcionários do 
setor 

administrativo que 
passaram por 

treinamento ao 
iniciar suas 

funções, nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

realizados conforme 
as dificuldades dos 

funcionários já 
experientes do setor 

administrativo, 
dentro do prazo de 

3 dias após a 
dificuldade 

apontada pelo 
funcionário, no 

último semestre 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que passaram 
por treinamentos 

pela chefia 
imediata e com a 

equipe de 
trabalho, no 

último trimestre

% de novos 

funcionários do 
setor técnico que 

passaram da 
experiência e foram 

efetivados, nos 
últimos 6 meses

% de conteúdos 

programados para os 
treinamentos de 

Educação 
Continuada, que 

foram realizados nos 
últimos 12 meses

% de funcionários

que realizaram a 
avaliação do 

treinamento de 
educação 

continuada e 
atingiram a nota 

igual ou superior a 
6, no último 

trimestre

% de treinamentos 

realizados aos 
funcionários dos 

setores técnicos 
com base em suas 

dificuldades, no 
último trimestre

% de treinamentos 

de procedimentos 
operacionais 

padrão (POP) 
programados que 

foram realizados, 
nos últimos 6 

meses 

% de 

funcionários dos 
setores 

administrativos 
que faltaram e 

apresentaram 
justificativa, no 

último mês 

% de funcionários 

dos setores 
administrativos  

que ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último 

trimestre 

% de atividades que  

foram concluídas 
com atraso devido a 

falta de interação 
entre os setores 

técnicos e 
administrativos, nos 

últimos 12 meses 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que participaram 
de treinamentos de 

educação 
continuada, no 

último semestre

Recursos

financeiros

Descontos e 

formas de 

pagamentos

Redução de 

desperdícios

87-Compra de 

itens na promoção

Planejamento das 

compras de 

medicamentos e 

materiais

81-Cotação de 

preços
82-Compras à vista

79-Excesso de 

medicamentos e 

materias no 

estoque

80-Falta de 

medicamentos e 

materiais para 

atendimento aos 

pacientes

83-Descarte de 

marmitas de 

médicos e 

funcionários

85-Sobras limpas

84-Restos de 

alimentos dos 

pacientes

Econômica

Fluxo de caixa

Controle de 

receitas e despesas

Avaliação dos 

convênios

78-Relatórios de 

controle financeiro

67-Contas a pagar
68-Contas a 

receber
69-Cotas de

compras

70-Faturamento

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

71-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

SUS

72-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

74-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

75-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

SUS

76-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

77-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

73-Faturamento

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

Avaliação do 

faturamento gerado 

pelos convênios

Avaliação da 

rentabiliade dos 

convênios

86-Desperdício de 

medicamentos e 

materiais

% de dinheiro gasto 

com juros de contas 
pagas em atraso, no 

último trimestre 

% de contas a 

receber que ficaram 
pendentes por 1 ou 

mais meses, no 
último semestre

% de relatórios 

financeiros em que 
foram apontados 

erros pela 
contabilidade, no 

último semestre

% de medicamentos 

e materiais em 
excesso no estoque, 

no último semestre

% de atendimentos 

aos pacientes em 
que faltaram 

medicamentos e 
materiais, no último 

trimestre

% de compras em 

que foi realizada a 
cotação de 3 ou + 

fornecedores 
antes da 

efetivação da 
compra, no 

último semestre

% compras em que 

a cota foi 
ultrapassada no 

último semestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio da 

Unimed, no último 
trimestre

% de faturamento 

obtido pelo SUS, no 
último trimestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio particular, 

no último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio da 
Unimed, no último 

trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

SUS, no último 
trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio 
particular, no 

último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelos 

demais convênios 
(Bradesco Saúde, 

Cassi, Fundação 
Copel, Fundação 

Sanepar, FUPS, 
GEAP Saúde, 

IASMC, Fundação 
Saúde Itaú, Poli 

Saúde, Postal Saúde, 
SAS, SC Saúde), no 

último trimestre

% de faturamento 

obtido pelos 
demais convênios 

(Bradesco Saúde, 
Cassi, Fundação 

Copel, Fundação 
Sanepar, FUPS, 

GEAP Saúde, 
IASMC, Fundação 

Saúde Itaú, Poli 
Saúde, Postal 

Saúde, SAS, SC 
Saúde), no último 

trimestre

% de compras 

realizadas em que 
o fornecedor 

ofereceu 10% ou + 
de desconto, por 

ser efetuado o 
pagamento à vista, 

no último trimestre

Nº médio de 

marmitas prontas 
aos médicos e 

funcionários que 
foram jogadas 

fora, no último 
trimestre

% médio de sobras 

limpas de 
alimentos, no 

último mês

% de compras 

realizadas em 
promoção de 

supermercados, 
que 

proporcionaram 
uma diferença de 

preço de 0,50 real 
ou + de cada item 

comprado, do 
preço pago quando 

comprado  dos  
fornecedores,  nos 
últimos 6 meses 

% de restos de 

alimentos que 
voltaram no prato 

dos pacientes, no 
último mês

% em valor de 

medicamentos e 
materiais que foram 

desperdiçados em 
cirurgias e em 

atendimentos aos 
pacientes 

internados, no 
último mês

% de pacientes da 

categoria Amarelo
que foram 

atendidos no prazo 
de 60 minutos, após 

passar pela triagem,  
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de leitos na CTI, no 

último trimestre

% de leitos da CTI 

adulto e CTI 
neonatal que 

apresentaram 
respiradores 

artificiais conforme 
exigências da 

Resolução nº 7 da 
Anvisa, nos últimos 

12 meses

% de pacientes 

internados na CTI
que tiveram o 

acompanhamento  
por monitores de 

controle 
multiparâmetros, 

nos últimos 12 
meses

% de pacientes  

pós-operatório, que 
permaneceram 

entre 30 e 60 min 
na sala de 

recuperação, após o 
término da cirurgia, 

no último trimestre

% equipamentos 

danificados que não 

foram concertados e 

ficaram parados no 

período de 60 dias 

ou mais no setor de 

manutenção, no 

último semestre

% de primeiras 

cirurgias eletivas do 
dia iniciada no 

horário previsto, no 
último trimestre

Tempo médio que 

os pacientes 
esperaram após 

internação, para ter 
início sua cirurgia 

eletiva, no último 
trimestre

% de pacientes da 

categoria Laranja
que foram 

atendidos no prazo 
de 10 minutos, após

passar pela triagem, 
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de sala operatória 

disponível, no 
último trimestre

% de funcionários 

que apresentaram 

computadores com

processador I3 ou 

mais avançado e 

memória ram 

maior ou igual a 4 

GB para a 

realização de suas 

atividades, nos 

últimos 12 meses

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

aquisição de novas 
tecnologias nos 

últimos 36 meses

Nº de 

acompanhantes de 
pacientes em 

cirurgias e visitas 
de pacientes do 

CTI que não 
tiveram assentos 

disponíveis na sala 
de espera, no 

último mês 

Nº de pacientes 

aguardando 
atendimento, 

acompanhantes e 
visitas de pacientes 

que não tiveram 
assentos 

disponíveis na sala 
de recepção, no 

último mês 

% de pacientes da 

categoria Vermelha 
que foram 

atendidos 
imediatamente após

passar pela triagem,
no último mês 

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

melhoria da 
infraestrutura do 

hospital, nos últimos 
36 meses

17-Respirados

artificiais

18-Monitores

multiparâmetros

19-Bombas de 

infusão para 

controle de 

anestésico

24-Falta de leitos

16-Início das 

primeiras cirurgias 

do dia

15-Tempo de 

espera para 

cirurgia

13-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor 

laranja

12-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

amarelo

11- Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

azul e verde

8-Entrega de 

refeições dos 

pacientes do SUS

7-Entrega de 

refeições dos 

pacientes de 

convênios 

particulares

23-Falta de sala 

operatória

3-Visita dos 

enfermeiros aos 

pacientes 

4-Visita do médico 

de plantão aos 

pacientes

25-Falta de 

assentos na sala de 

espera

26-Falta de 

assentos na sala de 

recepção

14-Atendimento 

aos pacientes da

categoria de cor 

vermelha

2-Visita dos  

técnicos de 

enfermagem aos 

pacientes 

Levantamento da 

necessidade de 

investimento em 

infraestrutura

27-

Disponibilização 

de recursos para 

investimentos em 

infraestrutura

Atendimento no 

pronto socorro

10-Atendimento de 

pacientes já 

internados

9-Administração

de medicação nos 

pacientes

1-Informações do 

paciente

5-Identificação dos 

funcionários

20-Computadores 

sofisticados

21-

Disponibilização 

de recursos para 

investimentos em 

tecnologia

Visita de rotina da 

equipe técnica

Entrega das 

refeições aos 

pacientes

Realização de 

cirurgias

Equipamentos para 

atendimento 

técnico

Investimento em

tecnologia

22-Concerto de 

equipamentos

danificados

Investimento na 

infraestrutura

Pontualidade nos 

atendimentos

Utilização de 

técnicas mais leves
6-Capacitação de 

humanização

Serviços

Capacidade de 

prestação de 

serviços

Atendimento

Humanizado

% de pacientes da 

categoria Azul e 
Verde que foram 

atendidos no prazo 
de 120 minutos, 

após passar pela 
triagem, no último 

mês 

% de pacientes já 

internados que 
solicitaram

atendimento e 
foram atendidos no 

prazo de 15 
minutos, após 

solicitação, no 
último mês 

% de pacientes 

que receberam a 
medicação no

prazo de 30 
minutos, após o 

horário 
estabelecido para o 

a mesma, no 
último mês

% de pacientes com 

atendimento por 
convênios 

particulares que 
receberam as 

refeições (café da 
manhã, almoço e 

janta) dentro do 
prazo de 15 min, 

após o horário 
estabelecido para 

entrega dos mesmos, 
no último mês

% de pacientes 

com atendimento 
pelo SUS que 

receberam as 
refeições (café da 

manhã, almoço e 
janta) dentro do 

prazo de 15 min, 
após o horário 

estabelecido para 
entrega dos 

mesmos, no último 
mês

% de funcionários

da equipe técnica 
(médicos, técnicos 

de enfermagem e 
enfermeiros) e 

coperas que 
utilizaram 

regularmente 
crachás para sua 

identificação, no
último trimestre

Nº médio de 

visitas que os 
enfermeiros 

realizaram aos 
pacientes por dia, 

no último mês

% de funcionários 

da equipe técnica 
(técnicos de 

enfermagem e 
enfermeiros) que 

participaram de 
algum tipo de 

capacitação de 
humanização, no 

último semestre

Nº médio de visitas 

que os técnicos de 
enfermagem 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês

% de visitas da 

CTI adulto em que 
foram 

disponibilizados 
regularmente 

informações a 
respeito dos 

pacientes, no último 
mês

Nº médio de visitas 

que os médicos 
plantonistas 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês
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BOM

NEUTRO

Preocupação com 

problemas/doenças 

em pacientes

31-Infecção

hospitalar

30-Úlcera de 

pressão
29-Pacientes que 

cairam sozinhos

Possibilidade de 

quedas dos 

pacientes

Riscos

Ambiente seguro 

aos pacientes

28-Queda de 

pacientes pela 

equipe técnica

32-Mortalidade por 

infecção hospitalar

33-Controle de 

higienização
34-Rehigienização

Ambiente seguro 

aos funcionários

Acidentes de 

trabalho

35-Aspectos

ergonômicos
36-EPI's

Qualidade de vida 

dos funcionários

37-Quedas de 

funcionários

38-Acidentes com 

material biológico

39-Acidentes com 

material 

perfurocortantes

40-Acidentes com 

material químico

41-Informações

dos riscos para 

recém contratados

42-Afastamentos 

por acidentes de 

trabalho 

43-Afastamentos 

por lesão na coluna

44-Afastamentos 

devido a 

monotonia no 

trabalho

45-Descarte de 

lixos e resíduos

Acidente com 

materias biológico, 

perfurocortante e 

químico

% pacientes 

internados que 
contraíram infecção 

hospitalar, nos 
últimos 12 meses 

% pacientes 

internados que 
tiveram úlcera de 

pressão, nos últimos 
12 meses 

% de pacientes que 

caíram sozinhos 
durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de pacientes que 

caíram ao ser 
movimentados por 

enfermeiros ou 
técnicos durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de mortalidade 

associada a 
infecção hospitalar, 

no último mês

% de vezes em que 

o leito não foi 
aprovado pela 

hotelaria e precisou 
ser reehigienizado, 

no último trimestre

% de leitos 

higienizados que 
foram verificados 

pela holetaria antes 
de serem liberados 

para uso, no último 
trismestre

% em que o foi 

atendido o exigido 
pela NR 6 de 

equipamentos de 
proteção individual, 

nos últimos 6 meses

% em que as 

condições 
ergonômicas do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido pela NR 
17, nos últimos 6 

meses 

Nº médio de 

acidentes de 
trabalho associados 

a queda de 
funcionários dentro 

do hospital, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

biológicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

perfurocortantes, 
nos últimos 12 

meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

químicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de 

funcionários que 
foram afastados 

devido a lesão na 
coluna, nos 

ultimos 12 meses

Nº de funcionários 

que precisaram ser 
afastados de suas 

funções devido a 
acidente de 

trabalho, nos 
últimos 12 meses

% de trabalhadores 

recém-contratados 
que receberam 

informações a 
respeito dos riscos 

existentes do 
hospital, nos 

últimos 12 meses

Nº de funcionários 

que foram 
afastados por 

doenças upacionais 
(LER e DORT), 

nos últimos 12 
meses

% em que os 

descarte de lixos e 
resíduos 

antenderam ao 
exigido pela 

RESOLUÇÃO 
RDC Nº 306 da 

Anvisa, no último 
semestre
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menos
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122

100

56

0
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72% ou 

menos
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-30
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mais
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72% ou 

menos

117

100

67

0

-66

5 ou 

menos
15

30

45

55 ou 

mais

117

100

67

0

-66

2 ou 

menos
5

10

15

18 ou 

mais

129

100

57

0

-85

10 ou 

menos
20

30

40

50 ou 

mais

117

100

67

0

-66

2 ou 

menos
4

6

8

10 ou 

mais

122

100

56

0

-33

98% ou 

mais
95%

90%

85%

82% ou 

menos

133

100

67

0

-100

0

2

4

6

8 ou 

mais

129

100

57

0

-85

0

2

4

6

8 ou +

117

100

67

0

-66

0

2

4

6

8 ou 

mais

117

100

67

0

-66

98% ou 

mais
95%

90%

85%

80% ou 

menos

Planejamento 

estratégico 

Planejamento das

atividades

46-Reuniões de 

planejamento 

49-Revisão do 

planejamento

47-Metas dos 

setores 

administrativo

48-Metas dos 

setores  técnicos

Processos internos

Comunicação

Padronização de 

processos

60-Melhoria do

sistema de 

informação

Processo de 

compra de 

medicamentos e 

materiais

51-Conferência das 

necessidades

requisitantes

52-Conferência dos 

pedidos no 

momento de sua 

recepção

53-Conferência de 

temperatura dos 

medicamentos

50-Processo de 

atendimento 

técnico aos 

pacientes

54-Processo de 

solicitação de 

serviços de 

manutenção

Agilidade e 

confiabilidade

Agilidade com os 

prontuários
Admissão correta 

dos pacientes 

61-Preenchimento

de pedidos de 

internação

62-Evolução do 

prontuário

63-Conformidade

dos prontuários em 

auditorias

65-Irregularidade

dos valores e 

serviços prestados 

aos pacientes

66-Guia de 

pagamento dos 

convênios

Agendamento de 

cirurgias eletivas

55-Erro de 

agendamento de 

cirurgias

56-Falta dos 

materiais 

necessários para 

cirurgias

57-Falta de 

autorização dos 

convênios

58-Falta de exames

pré-operatórios

59-Ausência do 

paciente no dia da 

cirurgia

64-Registro correto 

do prontuário

Nº de reuniões de 

planejamento das 
atividades a serem 

desenvolvidas no 
decorrer do ano, 

realizadas nos 
último 12 meses

% de metas 

traçadas no 
planejamento 

estratégico aos 
setores 

administrativos e 
que foram 

alcançadas, nos 
últimos 12 meses

% de reuniões de 

avaliação do 
planejamento 

realizadas 
conforme 

programado, nos 
últimos 12 meses

% de 

medicamentos 
que chegaram 

fora da 
temperatura 

exigida e foi 
realizada a 

troca, nos 
útimos 6 meses

% dos 

procedimentos 
técnicos que já 

apresentaram 
manuais padrão 

da execução das 
atividades, no 

último trimestre

% de pedidos de 

manutenção que 
não foram 

solicitados 
formalmente, nos 

últimos 6 meses

% de metas 

traçadas no 
planejamento 

estratégico aos 
setores técnicos e 

que foram 
alcançadas, nos 

últimos 12 meses

% de guias de 

compras de 
medicamentos e 

materiais que 
foram conferidas 

e não estavam de 
acordo com as 

necessidades 
requisitantes, nos 

últimos 6 meses

% de 

medicamentos e 
materiais que não 

estavam no 
pedido (fora de 

especificação e 
quantidade 

diferente do 
solicitado) e foi 

realizada a troca, 
nos últimos 6 

meses

% médio de vezes 

em que os 
pacientes 

esperaram 10 
minutos ou mais 

para internação 
devido à falta de 

leitos prontos para 
uso, no último mês

% de pacientes 

que teve o pedido 
de internação 

preenchido no 
prazo de 1 dia, no 

último trimestre

% de prontuários 

que foram 
preenchidos 

após a alta do 
paciente, no 

último trimestre

% de 

irregularidades 
nos valores de 

medicamentos, 
serviços e diárias, 

apontadas pela 
auditoria interna, 

no ultimo mês

% de prontuários 

que foram 
auditados e não 

apresentaram 
irregularidades 

de procedimentos 
realizados no 

paciente, no 
último trimestre

% de guias de 

pagamentos que 
foram emitidas 

com atraso aos 
convênios, no 

último trimestre

% de cirurgias 

eletivas que foram 
atrasadas devido a 

erros de 
agendamentos 

(indisponibilidade 
da equipe cirúrgica 

e do médico no 
horário), no último 

trimestre

% de cirurgias

eletivas que 
foram canceladas 

por falta de 
materiais 

cirúrgicos 
necesssários, no 

último trimestre

% de cirurgias 

eletivas que foram 
canceladas por 

falta de exames 
pré-operatórios e 

condições clínicas 
necesárias (Jejum, 

Diabete e  
Pressão), no 

último trimestre 

% de cirurgias 

eletivas que foram 
canceladas devido 

a ausência do 
paciente no dia da 

cirurgia, no 
último trimestre

% de cirurgias

eletivas que 
foram canceladas 

devido a falta de 
autorização do 

convênio, no 
último trimestre

% de prontuários 

que retornaram 
para o 

faturamento, 
devido a 

lançamentos 
incorretos no 

sistema, no 
último trimestre
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Recursos humanos

% de contas a 

receber que ficaram 
pendentes por 1 ou 

mais meses, no 
último semestre

% de relatórios 

financeiros em que 
foram apontados 

erros pela 
contabilidade, no 

último semestre

% de medicamentos 

e materiais em 
excesso no estoque, 

no último semestre

% de atendimentos 

aos pacientes em que 
faltaram 

medicamentos e 
materiais, no último 

trimestre

% de compras em 

que foi realizada a 
cotação de 3 ou + 

fornecedores antes 
da efetivação da 

compra, no último 
semestre

% de dinheiro gasto 

com juros de contas 
pagas em atraso, no 

último trimestre 

% compras em que 

a cota foi 
ultrapassada no 

último semestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio da 

Unimed, no último 
trimestre

% de faturamento 

obtido pelo SUS, no 
último trimestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio particular, 

no último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio da 
Unimed, no último 

trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

SUS, no último 
trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio 
particular, no 

último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelos 

demais convênios 
(Bradesco Saúde, 

Cassi, Fundação 
Copel, Fundação 

Sanepar, FUPS, 
GEAP Saúde, 

IASMC, Fundação 
Saúde Itaú, Poli 

Saúde, Postal Saúde, 
SAS, SC Saúde), no 

último trimestre

% de faturamento 

obtido pelos demais 
convênios 

(Bradesco Saúde, 
Cassi, Fundação 

Copel, Fundação 
Sanepar, FUPS, 

GEAP Saúde, 
IASMC, Fundação 

Saúde Itaú, Poli 
Saúde, Postal 

Saúde, SAS, SC 
Saúde), no último 

trimestre

% de compras 

realizadas em que 
o fornecedor 

ofereceu 10% ou + 
de desconto, por 

ser efetuado o 
pagamento à vista, 

no último trimestre

Nº médio de 

marmitas prontas 
aos médicos e 

funcionários que 
foram jogadas 

fora, no último 
trimestre

% médio de sobras 

limpas de alimentos, 
no último mês

% de compras 

realizadas em 
promoção de 

supermercados, que 
proporcionaram 

uma diferença de 
preço de 0,50 real 

ou + de cada item 
comprado, do preço 

pago quando 
comprado  dos  

fornecedores,  nos 
últimos 6 meses 

% de restos de 

alimentos que 
voltaram no prato 

dos pacientes, no 
último mês

% em valor de 

medicamentos e 
materiais que foram 

desperdiçados em 
cirurgias e em 

atendimentos aos 
pacientes 

internados, no 
último mês
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Recursos

financeiros

Descontos e formas 

de pagamentos

Redução de 

desperdícios

87-Compra de itens 

na promoção

Planejamento das 

compras de 

medicamentos e 

materiais

81-Cotação de 

preços
82-Compras à vista

79-Excesso de 

medicamentos e 

materias no estoque

80-Falta de 

medicamentos e 

materiais para 

atendimento aos 

pacientes

83-Descarte de 

marmitas de 

médicos e 

funcionários

85-Sobras limpas

84-Restos de 

alimentos dos 

pacientes

Econômica

Fluxo de caixa

Controle de 

receitas e despesas

Avaliação dos 

convênios

78-Relatórios de 

controle financeiro

67-Contas a pagar 68-Contas a receber
69-Cotas de

compras

70-Faturamento

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

71-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo SUS

72-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

74-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

75-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo SUS

76-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

77-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

73-Faturamento

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

Avaliação do 

faturamento gerado 

pelos convênios

Avaliação da 

rentabiliade dos 

convênios

86-Desperdício de 

medicamentos e 

materiais

62%
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16%

31%
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33%56% 11% 17%
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9%55%36% 4%27%15% 54%
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Avaliação de desempenho na gestão administrativa de um hospital localizado na região Sudoeste do Estado do 

Paraná 

Gestão

Motivação

Plano de carreira

88-Oportunidade 

para vagas

gerenciais

Alinhamento dos 

funcionários
Capacitação dos 

funcionários

89-Processo de 

seleção interno
90-Realocação de 

funcionários

91-Programação de

conteúdos de 

treinamentos de 

liderança

92-Cargos de 

liderança

93-Participação

dos funcionários 

em treinamentos de 

liderança 

Reconhecimento

94-Feedback aos 

funcionários
Retribuções

95-Salário 96-Direitos legais

97-Premiações

98-

Confraternizações 

aos aniversariantes 

dos setores 

técnicos

Condições do 

ambiente de 

trabalho

Espaço físico 

adequado
102-Condições de 

iluminação

103-Condições de 

ventilação

104-Condições de 

ruído

100-Layout 101-Acessibilidade

99-

Confraternizações 

aos aniversariantes

dos setores 

admintrativos

% de funcionários 

que foram 
realocados de 

suas funções nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

de liderança que 
atenderam o 

conteúdo 
programado nos 

últimos 12 meses

% de funcionários 

que participaram 
de treinamentos de 

liderança nos
últimos 12 meses

% feedback de 

desempenho que 
foram passados aos 

funcionários nos 
últimos 12 meses

Nº de vagas 

gerenciais 
(conforme 

estrutura 
hierárquica do 

hospital) que 
ficaram livres e 

foram preenchidas 
por pessoas já 

contratadas nos 
últimos 36 meses

% de processos de 

seleção para 
chefes dos setores 

que foram abertos 
internamente, nos 

últimos 36 meses

% de funcionários 

que participaram 
de processo 

seletivo para 
vagas de chefia 

dos setores 
técnicos e 

deixaram de ser 
selecionados por 

não estarem 
preparados, nos 

últimos 36 meses

% de funcionários 

que receberam 
salários 

compatíveis ao 
piso salarial

determinado pelo 
sindicato, nos 

últimos 12 meses

% de funcionários 

receberam 
premiações por 

baterem o ponto no 
prazo de 5 min de 

atraso, no útimo 
trimestre

% em que o layout 

dos departamentos
estavam de acordo 

com a norma para 
espaços físicos de 

estabelecimentos de 
saúde, nos últimos 6 

meses

% em que a 

acessibilidade do 
hospital atendeu o 

exigido pela NBR 
9050, nos últimos 

6 meses

% em que as 

condições de 
iluminação do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido pela 
NBR 5413, nos 

últimos 6 meses

% em que as 

condições de 
ventilação do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido NR 15, 
nos últimos 6 meses

% em que as 

condições de ruído 
do ambiente de 

trabalho atenderam 
o exigido pela NR 

15 ou NBR 10152, 
nos últimos 6 meses

% de 

confraternizações 
de aniversário 

realizadas aos 
funcionários dos 

setores técnicos, 
nos últimos 12 

meses 

% de 

funcionários que
receberam os 

direitos legais 
(salário, décimo 

terceiro, férias, 
prêmio 

assiduidade, vale 
transporte) em dia, 

nos últimos 36 
meses

% de 

confraternizações 
de aniversário 

realizadas aos 
funcionários do 

setores 
administrativos, 

nos últimos 12 
meses 

Produtividade

Trabalho em 

equipe

Equipes

multifuncionais dos 

setores técnicos

Trabalho

cooperativo

105-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores técnicos

108-Autonomia

aos funcionários

106-Esforço e 

dedicação 

individual dos 

funcionários

107-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

técnicos

109-Rodízio de 

funções nos setores 

técnicos

Coordenação das 

atividades 

administrativas

110-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

administrativo 

111-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores 

administrativo

112-Sintonia entre 

os setores

Capacitação dos 

funcionários

Preparação dos 

funcionários dos 

setores 

administrativos

Preparação dos 

funcionários dos 

setores técnicos

113-Treinamento

aos novos 

funcionários 

114-Capacitação

aos funcionários 

experientes com 

base em suas 

dificuldades

115-Treinamento

aos novos 

funcionários 

junto à equipe de 

trabalho

116-Novos 

funcionários nos 

treinamentos de 

educação 

continuada

117-Avaliação de 

novos funcionários 

na experiência

Capacitação aos 

funcionários 

experientes dos 

setores técnicos

Treinamentos de 

educação 

continuada

118-Programação

de conteúdos

119-Desempenho

nos treinamentos

120-Treinamentos

com base nas 

dificuldades dos 

funcionários

121-Treinamentos

de procedimentos 

operacionais 

padrão (POP)

Treinamento aos 

novos funcionários 

dos setores 

técnicos 

% de funcionários 

dos setores 
técnicos que 

ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último trimestre 

% de funcionários 

dos setores técnicos 
já exeperientes que 

obteram média 
superior ou igual a 7 

na avaliação de 
desempenho 

individual do 
funcionário, nos 

últimos 12 meses

% de atividades

que foram 
concluídas com 

atraso por falta de 
autonomia dos 

funcionários dos 
setores técnicos 

na tomada de 
decisão, no 

último trimestre 

% de funcionários

dos setores 
técnicos que 

deixaram o 
hospital por não se 

adaptarem a 
função, nos 

últimos 12 meses 

% de 

funcionários dos 
setores técnicos 

que faltaram e 
apresentaram 

justificativa, no 
último mês 

% de novos 

funcionários do 
setor 

administrativo que 
passaram por 

treinamento ao 
iniciar suas 

funções, nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

realizados conforme 
as dificuldades dos 

funcionários já 
experientes do setor 

administrativo, 
dentro do prazo de 

3 dias após a 
dificuldade 

apontada pelo 
funcionário, no 

último semestre 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que passaram 
por treinamentos 

pela chefia 
imediata e com a 

equipe de 
trabalho, no 

último trimestre

% de novos 

funcionários do 
setor técnico que 

passaram da 
experiência e foram 

efetivados, nos 
últimos 6 meses

% de conteúdos 

programados para os 
treinamentos de 

Educação 
Continuada, que 

foram realizados nos 
últimos 12 meses

% de funcionários

que realizaram a 
avaliação do 

treinamento de 
educação 

continuada e 
atingiram a nota 

igual ou superior a 
6, no último 

trimestre

% de treinamentos 

realizados aos 
funcionários dos 

setores técnicos 
com base em suas 

dificuldades, no 
último trimestre

% de treinamentos 

de procedimentos 
operacionais 

padrão (POP) 
programados que 

foram realizados, 
nos últimos 6 

meses 

% de 

funcionários dos 
setores 

administrativos 
que faltaram e 

apresentaram 
justificativa, no 

último mês 

% de funcionários 

dos setores 
administrativos  

que ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último 

trimestre 

% de atividades que  

foram concluídas 
com atraso devido a 

falta de interação 
entre os setores 

técnicos e 
administrativos, nos 

últimos 12 meses 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que participaram 
de treinamentos de 

educação 
continuada, no 

último semestre

Recursos

financeiros

Descontos e 

formas de 

pagamentos

Redução de 

desperdícios

87-Compra de 

itens na promoção

Planejamento das 

compras de 

medicamentos e 

materiais

81-Cotação de 

preços
82-Compras à vista

79-Excesso de 

medicamentos e 

materias no 

estoque

80-Falta de 

medicamentos e 

materiais para 

atendimento aos 

pacientes

83-Descarte de 

marmitas de 

médicos e 

funcionários

85-Sobras limpas

84-Restos de 

alimentos dos 

pacientes

Econômica

Fluxo de caixa

Controle de 

receitas e despesas

Avaliação dos 

convênios

78-Relatórios de 

controle financeiro

67-Contas a pagar
68-Contas a 

receber
69-Cotas de

compras

70-Faturamento

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

71-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

SUS

72-Faturamento

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

74-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pela 

Unimed

75-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

SUS

76-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

convênio particular

77-Rentabilidade 

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

73-Faturamento

dos serviços 

prestados pelos 

demais convênios

Avaliação do 

faturamento gerado 

pelos convênios

Avaliação da 

rentabiliade dos 

convênios

86-Desperdício de 

medicamentos e 

materiais

% de dinheiro gasto 

com juros de contas 
pagas em atraso, no 

último trimestre 

% de contas a 

receber que ficaram 
pendentes por 1 ou 

mais meses, no 
último semestre

% de relatórios 

financeiros em que 
foram apontados 

erros pela 
contabilidade, no 

último semestre

% de medicamentos 

e materiais em 
excesso no estoque, 

no último semestre

% de atendimentos 

aos pacientes em 
que faltaram 

medicamentos e 
materiais, no último 

trimestre

% de compras em 

que foi realizada a 
cotação de 3 ou + 

fornecedores 
antes da 

efetivação da 
compra, no 

último semestre

% compras em que 

a cota foi 
ultrapassada no 

último semestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio da 

Unimed, no último 
trimestre

% de faturamento 

obtido pelo SUS, no 
último trimestre

% de faturamento 

obtido pelo 
convênio particular, 

no último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio da 
Unimed, no último 

trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

SUS, no último 
trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelo 

convênio 
particular, no 

último trimestre

% de rentabilidade 

dos serviços 
prestados pelos 

demais convênios 
(Bradesco Saúde, 

Cassi, Fundação 
Copel, Fundação 

Sanepar, FUPS, 
GEAP Saúde, 

IASMC, Fundação 
Saúde Itaú, Poli 

Saúde, Postal Saúde, 
SAS, SC Saúde), no 

último trimestre

% de faturamento 

obtido pelos 
demais convênios 

(Bradesco Saúde, 
Cassi, Fundação 

Copel, Fundação 
Sanepar, FUPS, 

GEAP Saúde, 
IASMC, Fundação 

Saúde Itaú, Poli 
Saúde, Postal 

Saúde, SAS, SC 
Saúde), no último 

trimestre

% de compras 

realizadas em que 
o fornecedor 

ofereceu 10% ou + 
de desconto, por 

ser efetuado o 
pagamento à vista, 

no último trimestre

Nº médio de 

marmitas prontas 
aos médicos e 

funcionários que 
foram jogadas 

fora, no último 
trimestre

% médio de sobras 

limpas de 
alimentos, no 

último mês

% de compras 

realizadas em 
promoção de 

supermercados, 
que 

proporcionaram 
uma diferença de 

preço de 0,50 real 
ou + de cada item 

comprado, do 
preço pago quando 

comprado  dos  
fornecedores,  nos 
últimos 6 meses 

% de restos de 

alimentos que 
voltaram no prato 

dos pacientes, no 
último mês

% em valor de 

medicamentos e 
materiais que foram 

desperdiçados em 
cirurgias e em 

atendimentos aos 
pacientes 

internados, no 
último mês

% de pacientes da 

categoria Amarelo
que foram 

atendidos no prazo 
de 60 minutos, após 

passar pela triagem,  
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de leitos na CTI, no 

último trimestre

% de leitos da CTI 

adulto e CTI 
neonatal que 

apresentaram 
respiradores 

artificiais conforme 
exigências da 

Resolução nº 7 da 
Anvisa, nos últimos 

12 meses

% de pacientes 

internados na CTI
que tiveram o 

acompanhamento  
por monitores de 

controle 
multiparâmetros, 

nos últimos 12 
meses

% de pacientes  

pós-operatório, que 
permaneceram 

entre 30 e 60 min 
na sala de 

recuperação, após o 
término da cirurgia, 

no último trimestre

% equipamentos 

danificados que não 

foram concertados e 

ficaram parados no 

período de 60 dias 

ou mais no setor de 

manutenção, no 

último semestre

% de primeiras 

cirurgias eletivas do 
dia iniciada no 

horário previsto, no 
último trimestre

Tempo médio que 

os pacientes 
esperaram após 

internação, para ter 
início sua cirurgia 

eletiva, no último 
trimestre

% de pacientes da 

categoria Laranja
que foram 

atendidos no prazo 
de 10 minutos, após

passar pela triagem, 
no último mês 

% pacientes com 

cirurgias eletivas 
que tiveram que ser 

remarcadas por falta 
de sala operatória 

disponível, no 
último trimestre

% de funcionários 

que apresentaram 

computadores com

processador I3 ou 

mais avançado e 

memória ram 

maior ou igual a 4 

GB para a 

realização de suas 

atividades, nos 

últimos 12 meses

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

aquisição de novas 
tecnologias nos 

últimos 36 meses

Nº de 

acompanhantes de 
pacientes em 

cirurgias e visitas 
de pacientes do 

CTI que não 
tiveram assentos 

disponíveis na sala 
de espera, no 

último mês 

Nº de pacientes 

aguardando 
atendimento, 

acompanhantes e 
visitas de pacientes 

que não tiveram 
assentos 

disponíveis na sala 
de recepção, no 

último mês 

% de pacientes da 

categoria Vermelha 
que foram 

atendidos 
imediatamente após

passar pela triagem,
no último mês 

% do lucro líquido 

apurado que foi 
empregado na 

melhoria da 
infraestrutura do 

hospital, nos últimos 
36 meses

17-Respirados

artificiais

18-Monitores

multiparâmetros

19-Bombas de 

infusão para 

controle de 

anestésico

24-Falta de leitos

16-Início das 

primeiras cirurgias 

do dia

15-Tempo de 

espera para 

cirurgia

13-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor 

laranja

12-Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

amarelo

11- Atendimento 

aos pacientes da 

categoria de cor

azul e verde

8-Entrega de 

refeições dos 

pacientes do SUS

7-Entrega de 

refeições dos 

pacientes de 

convênios 

particulares

23-Falta de sala 

operatória

3-Visita dos 

enfermeiros aos 

pacientes 

4-Visita do médico 

de plantão aos 

pacientes

25-Falta de 

assentos na sala de 

espera

26-Falta de 

assentos na sala de 

recepção

14-Atendimento 

aos pacientes da

categoria de cor 

vermelha

2-Visita dos  

técnicos de 

enfermagem aos 

pacientes 

Levantamento da 

necessidade de 

investimento em 

infraestrutura

27-

Disponibilização 

de recursos para 

investimentos em 

infraestrutura

Atendimento no 

pronto socorro

10-Atendimento de 

pacientes já 

internados

9-Administração

de medicação nos 

pacientes

1-Informações do 

paciente

5-Identificação dos 

funcionários

20-Computadores 

sofisticados

21-

Disponibilização 

de recursos para 

investimentos em 

tecnologia

Visita de rotina da 

equipe técnica

Entrega das 

refeições aos 

pacientes

Realização de 

cirurgias

Equipamentos para 

atendimento 

técnico

Investimento em

tecnologia

22-Concerto de 

equipamentos

danificados

Investimento na 

infraestrutura

Pontualidade nos 

atendimentos

Utilização de 

técnicas mais leves
6-Capacitação de 

humanização

Serviços

Capacidade de 

prestação de 

serviços

Atendimento

Humanizado

% de pacientes da 

categoria Azul e 
Verde que foram 

atendidos no prazo 
de 120 minutos, 

após passar pela 
triagem, no último 

mês 

% de pacientes já 

internados que 
solicitaram

atendimento e 
foram atendidos no 

prazo de 15 
minutos, após 

solicitação, no 
último mês 

% de pacientes 

que receberam a 
medicação no

prazo de 30 
minutos, após o 

horário 
estabelecido para o 

a mesma, no 
último mês

% de pacientes com 

atendimento por 
convênios 

particulares que 
receberam as 

refeições (café da 
manhã, almoço e 

janta) dentro do 
prazo de 15 min, 

após o horário 
estabelecido para 

entrega dos mesmos, 
no último mês

% de pacientes 

com atendimento 
pelo SUS que 

receberam as 
refeições (café da 

manhã, almoço e 
janta) dentro do 

prazo de 15 min, 
após o horário 

estabelecido para 
entrega dos 

mesmos, no último 
mês

% de funcionários

da equipe técnica 
(médicos, técnicos 

de enfermagem e 
enfermeiros) e 

coperas que 
utilizaram 

regularmente 
crachás para sua 

identificação, no
último trimestre

Nº médio de 

visitas que os 
enfermeiros 

realizaram aos 
pacientes por dia, 

no último mês

% de funcionários 

da equipe técnica 
(técnicos de 

enfermagem e 
enfermeiros) que 

participaram de 
algum tipo de 

capacitação de 
humanização, no 

último semestre

Nº médio de visitas 

que os técnicos de 
enfermagem 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês

% de visitas da 

CTI adulto em que 
foram 

disponibilizados 
regularmente 

informações a 
respeito dos 

pacientes, no último 
mês

Nº médio de visitas 

que os médicos 
plantonistas 

realizaram aos 
pacientes por dia, no 

último mês
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BOM

NEUTRO

Preocupação com 

problemas/doenças 

em pacientes

31-Infecção

hospitalar

30-Úlcera de 

pressão
29-Pacientes que 

cairam sozinhos

Possibilidade de 

quedas dos 

pacientes

Riscos

Ambiente seguro 

aos pacientes

28-Queda de 

pacientes pela 

equipe técnica

32-Mortalidade por 

infecção hospitalar

33-Controle de 

higienização
34-Rehigienização

Ambiente seguro 

aos funcionários

Acidentes de 

trabalho

35-Aspectos

ergonômicos
36-EPI's

Qualidade de vida 

dos funcionários

37-Quedas de 

funcionários

38-Acidentes com 

material biológico

39-Acidentes com 

material 

perfurocortantes

40-Acidentes com 

material químico

41-Informações

dos riscos para 

recém contratados

42-Afastamentos 

por acidentes de 

trabalho 

43-Afastamentos 

por lesão na coluna

44-Afastamentos 

devido a 

monotonia no 

trabalho

45-Descarte de 

lixos e resíduos

Acidente com 

materias biológico, 

perfurocortante e 

químico

% pacientes 

internados que 
contraíram infecção 

hospitalar, nos 
últimos 12 meses 

% pacientes 

internados que 
tiveram úlcera de 

pressão, nos últimos 
12 meses 

% de pacientes que 

caíram sozinhos 
durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de pacientes que 

caíram ao ser 
movimentados por 

enfermeiros ou 
técnicos durante 

atendimento no 
hospital, no último 

trimestre

% de mortalidade 

associada a 
infecção hospitalar, 

no último mês

% de vezes em que 

o leito não foi 
aprovado pela 

hotelaria e precisou 
ser reehigienizado, 

no último trimestre

% de leitos 

higienizados que 
foram verificados 

pela holetaria antes 
de serem liberados 

para uso, no último 
trismestre

% em que o foi 

atendido o exigido 
pela NR 6 de 

equipamentos de 
proteção individual, 

nos últimos 6 meses

% em que as 

condições 
ergonômicas do 

ambiente de 
trabalho atenderam 

o exigido pela NR 
17, nos últimos 6 

meses 

Nº médio de 

acidentes de 
trabalho associados 

a queda de 
funcionários dentro 

do hospital, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

biológicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

perfurocortantes, 
nos últimos 12 

meses

Nº de acidentes de 

trabalho associados 
a mateiriais 

químicos, nos 
últimos 12 meses

Nº de 

funcionários que 
foram afastados 

devido a lesão na 
coluna, nos 

ultimos 12 meses

Nº de funcionários 

que precisaram ser 
afastados de suas 

funções devido a 
acidente de 

trabalho, nos 
últimos 12 meses

% de trabalhadores 

recém-contratados 
que receberam 

informações a 
respeito dos riscos 

existentes do 
hospital, nos 

últimos 12 meses

Nº de funcionários 

que foram 
afastados por 

doenças upacionais 
(LER e DORT), 

nos últimos 12 
meses

% em que os 

descarte de lixos e 
resíduos 

antenderam ao 
exigido pela 

RESOLUÇÃO 
RDC Nº 306 da 

Anvisa, no último 
semestre
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Planejamento 

estratégico 

Planejamento das

atividades

46-Reuniões de 

planejamento 

49-Revisão do 

planejamento

47-Metas dos 

setores 

administrativo

48-Metas dos 

setores  técnicos

Processos internos

Comunicação

Padronização de 

processos

60-Melhoria do

sistema de 

informação

Processo de 

compra de 

medicamentos e 

materiais

51-Conferência das 

necessidades

requisitantes

52-Conferência dos 

pedidos no 

momento de sua 

recepção

53-Conferência de 

temperatura dos 

medicamentos

50-Processo de 

atendimento 

técnico aos 

pacientes

54-Processo de 

solicitação de 

serviços de 

manutenção

Agilidade e 

confiabilidade

Agilidade com os 

prontuários
Admissão correta 

dos pacientes 

61-Preenchimento

de pedidos de 

internação

62-Evolução do 

prontuário

63-Conformidade

dos prontuários em 

auditorias

65-Irregularidade

dos valores e 

serviços prestados 

aos pacientes

66-Guia de 

pagamento dos 

convênios

Agendamento de 

cirurgias eletivas

55-Erro de 

agendamento de 

cirurgias

56-Falta dos 

materiais 

necessários para 

cirurgias

57-Falta de 

autorização dos 

convênios

58-Falta de exames

pré-operatórios

59-Ausência do 

paciente no dia da 

cirurgia

64-Registro correto 

do prontuário

Nº de reuniões de 

planejamento das 
atividades a serem 

desenvolvidas no 
decorrer do ano, 

realizadas nos 
último 12 meses

% de metas 

traçadas no 
planejamento 

estratégico aos 
setores 

administrativos e 
que foram 

alcançadas, nos 
últimos 12 meses

% de reuniões de 

avaliação do 
planejamento 

realizadas 
conforme 

programado, nos 
últimos 12 meses

% de 

medicamentos 
que chegaram 

fora da 
temperatura 

exigida e foi 
realizada a 

troca, nos 
útimos 6 meses

% dos 

procedimentos 
técnicos que já 

apresentaram 
manuais padrão 

da execução das 
atividades, no 

último trimestre

% de pedidos de 

manutenção que 
não foram 

solicitados 
formalmente, nos 

últimos 6 meses

% de metas 

traçadas no 
planejamento 

estratégico aos 
setores técnicos e 

que foram 
alcançadas, nos 

últimos 12 meses

% de guias de 

compras de 
medicamentos e 

materiais que 
foram conferidas 

e não estavam de 
acordo com as 

necessidades 
requisitantes, nos 

últimos 6 meses

% de 

medicamentos e 
materiais que não 

estavam no 
pedido (fora de 

especificação e 
quantidade 

diferente do 
solicitado) e foi 

realizada a troca, 
nos últimos 6 

meses

% médio de vezes 

em que os 
pacientes 

esperaram 10 
minutos ou mais 

para internação 
devido à falta de 

leitos prontos para 
uso, no último mês

% de pacientes 

que teve o pedido 
de internação 

preenchido no 
prazo de 1 dia, no 

último trimestre

% de prontuários 

que foram 
preenchidos 

após a alta do 
paciente, no 

último trimestre

% de 

irregularidades 
nos valores de 

medicamentos, 
serviços e diárias, 

apontadas pela 
auditoria interna, 

no ultimo mês

% de prontuários 

que foram 
auditados e não 

apresentaram 
irregularidades 

de procedimentos 
realizados no 

paciente, no 
último trimestre

% de guias de 

pagamentos que 
foram emitidas 

com atraso aos 
convênios, no 

último trimestre

% de cirurgias 

eletivas que foram 
atrasadas devido a 

erros de 
agendamentos 

(indisponibilidade 
da equipe cirúrgica 

e do médico no 
horário), no último 

trimestre

% de cirurgias

eletivas que 
foram canceladas 

por falta de 
materiais 

cirúrgicos 
necesssários, no 

último trimestre

% de cirurgias 

eletivas que foram 
canceladas por 

falta de exames 
pré-operatórios e 

condições clínicas 
necesárias (Jejum, 

Diabete e  
Pressão), no 

último trimestre 

% de cirurgias 

eletivas que foram 
canceladas devido 

a ausência do 
paciente no dia da 

cirurgia, no 
último trimestre

% de cirurgias

eletivas que 
foram canceladas 

devido a falta de 
autorização do 

convênio, no 
último trimestre

% de prontuários 

que retornaram 
para o 

faturamento, 
devido a 

lançamentos 
incorretos no 

sistema, no 
último trimestre
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Recursos humanos

% de funcionários 

dos setores 
técnicos que 

ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último trimestre 

% de funcionários 

dos setores técnicos 
já exeperientes que 

obteram média 
superior ou igual a 7 

na avaliação de 
desempenho 

individual do 
funcionário, nos 

últimos 12 meses

% de atividades

que foram 
concluídas com 

atraso por falta de 
autonomia dos 

funcionários dos 
setores técnicos 

na tomada de 
decisão, no 

último trimestre 

% de funcionários

dos setores 
técnicos que 

deixaram o 
hospital por não se 

adaptarem a 
função, nos 

últimos 12 meses 

% de novos 

funcionários do 
setor 

administrativo que 
passaram por 

treinamento ao 
iniciar suas 

funções, nos 
últimos 12 meses

% de treinamentos 

realizados conforme 
as dificuldades dos 

funcionários já 
experientes do setor 

administrativo, 
dentro do prazo de 3 

dias após a 
dificuldade 

apontada pelo 
funcionário, no 

último semestre 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que passaram 
por treinamentos 

pela chefia 
imediata e com a 

equipe de 
trabalho, no 

último trimestre

% de novos 

funcionários do 
setor técnico que 

passaram da 
experiência e foram 

efetivados, nos 
últimos 6 meses

% de conteúdos 

programados para os 
treinamentos de 

Educação 
Continuada, que 

foram realizados nos 
últimos 12 meses

% de funcionários

que realizaram a 
avaliação do 

treinamento de 
educação 

continuada e 
atingiram a nota 

igual ou superior a 
6, no último 

trimestre

% de treinamentos 

realizados aos 
funcionários dos 

setores técnicos 
com base em suas 

dificuldades, no 
último trimestre

% de treinamentos 

de procedimentos 
operacionais 

padrão (POP) 
programados que 

foram realizados, 
nos últimos 6 

meses 

% de funcionários 

dos setores 
técnicos que 

faltaram e 
apresentaram 

justificativa, no 
último mês 

% de funcionários 

dos setores 
administrativos 

que faltaram e 
apresentaram 

justificativa, no 
último mês 

% de funcionários 

dos setores 
administrativos  

que ficaram   
sobrecarregados 

em suas funções, 
no último 

trimestre 

% de atividades que  

foram concluídas 
com atraso devido a 

falta de interação 
entre os setores 

técnicos e 
administrativos, nos 

últimos 12 meses 

% de novos 

funcionários dos 
setores técnicos 

que participaram 
de treinamentos de 

educação 
continuada, no 

último semestre

Produtividade

Trabalho em equipe

Equipes

multifuncionais dos 

setores técnicos

Trabalho

cooperativo

105-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores técnicos

108-Autonomia aos 

funcionários

106-Esforço e 

dedicação 

individual dos 

funcionários

107-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores técnicos

109-Rodízio de 

funções nos setores 

técnicos

Coordenação das 

atividades 

administrativas

110-

Conscientização

dos funcionários 

dos setores 

administrativo 

111-Delegar

funções aos 

funcionários dos 

setores 

administrativo

112-Sintonia entre 

os setores

Capacitação dos 

funcionários

Preparação dos 

funcionários dos 

setores 

administrativos

Preparação dos 

funcionários dos 

setores técnicos

113-Treinamento

aos novos 

funcionários 

114-Capacitação

aos funcionários 

experientes com 

base em suas 

dificuldades

115-Treinamento

aos novos 

funcionários junto 

à equipe de 

trabalho

116-Novos 

funcionários nos 

treinamentos de 

educação 

continuada

117-Avaliação de 

novos funcionários 

na experiência

Capacitação aos 

funcionários 

experientes dos 

setores técnicos

Treinamentos de 

educação 

continuada

118-Programação

de conteúdos

119-Desempenho

nos treinamentos

120-Treinamentos

com base nas 

dificuldades dos 

funcionários

121-Treinamentos

de procedimentos 

operacionais 

padrão (POP)

Treinamento aos 

novos funcionários 

dos setores 

técnicos 

137

100

50

0

-25

98% ou 

mais
95%

90%

85%

82% ou 

menos

129

100

57

0

-42

40% ou 

menos
45%

55%

65%

70% ou 

mais

150

100

50

0

-62

10% ou 

menos
20%

40%

60%

80% ou 

mais

143

100

57

0

-57

90% ou 

mais
80%

70%

60%

50% ou 

menos

125

100

75

0

-75

90% ou 

mais
80%

70%

60%

50% ou 

menos

114

100

71

0

-57

10% ou 

menos
20%

30%

40%

50% ou 

mais

137

100

50

0

-50

10% ou 

menos
20%

40%

60%

70% ou 

mais

180

100

60

0

-120

25% ou 

menos
35%

40%

45%

55% ou 

mais

150

100

50

0

-66

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

133

100

50

0

-66

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

143

100

57

0

-42

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

129

100

57

0

-42

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

150

100

50

0

-66

95% ou 

mais
90%

85%

80%

75% ou 

menos

129

100

57

0

-28

98% ou 

mais
95%

90%

85%

82% ou 

menos

129

100

57

0

-57

95% ou 

mais
90%

80%

70%

65% ou 

menos

133

100

50

0

-50

98% ou 

mais
95%

90%

85%

80% ou 

menos

114

100

43

0

-42

100%

90%

75%

60%

50% ou 

menos

50%

11%33%

75%25%

56%

12%38%50% 83% 17%

61%8%31%

20%

50%50%

80%

33%

80%20%

14% 29%56%11%

75%25%

57%


