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GESTÃO HOSPITALAR PÚBLICA EM FOCO: O PERFIL DO ADMINISTRADOR 

 

RESUMO – Os hospitais públicos são locais de intensa procura por aqueles que necessitam de 

atendimento médico. Nem sempre são bem atendidos o que gera descrédito e insegurança nos 

usuários. Este artigo trata da gestão pública com ênfase no perfil e papel do administrador. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com coleta de dados realizada em fontes de internet  

com os seguintes descritores: gestão hospitalar, administrador público, saúde. O referencial 

teórico pesquisado demonstra a complexidade das organizações hospitalares e os desafios 

encontrados pelos administradores, que precisam buscar formação contínua para desenvolver 

uma gestão eficaz. Conclui-se então que, numa era de intensa globalização, e sendo as 

organizações hospitalares setores de assistência à população e de cuidado com a vida é preciso 

que os administradores se preparem cada vez mais nas áreas técnico-administrativas, na 

organização estrutural e principalmente, nas inovações científicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão hospitalar. Administrador público. Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

1-INTRODUÇÃO 

 

A demanda nos hospitais públicos é bem grande e traz muitos desafios visto que é 

preciso oferecer um serviço com excelência e qualidade. O administrador precisa possuir 

competência e habilidades para gerenciar funcionários, médicos e todos aqueles inseridos no 

contexto com competência e habilidade contribuindo para o bom desenvolvimento da unidade 

de saúde, que a priori é salvar vidas. 

Desse modo, entende-se que o administrador precisa de formação para poder lidar com 

eficiência com os problemas que aparecem no dia a dia dos hospitais. Segundo 

VENDEMIATTI et al (2010) no Brasil, a maioria dos administradores nas unidades 

hospitalares são médicos e enfermeiras que aprenderam a dirigir os hospitais no dia a dia. Há 

um déficit de cursos de formação administrativa para o setor da saúde. 

MONTEIRO (2016) pontua que nesta questão a administração pode provocar resultados 

significativos na assistência hospitalar quando consegue integrar competência e conhecimento 

técnico-administrativo, além de conhecer os avanços na área médica. O que se pode concluir 

que, se a unidade hospitalar está sob a direção de um médico que só conhece o cotidiano 

hospitalar sua gestão será deficiente. 

Vale acrescentar ainda que, segundo estudos de MONTEIRO (2016) a maioria da 

população brasileira considera a assistência hospitalar precária, sendo que mais de 60% da 

população considera a qualidade do atendimento “péssimo” ou “ruim”. 

Diante do exposto, o referido artigo tem o objetivo de demonstrar a importância de uma 

boa administração nos hospitais públicos para que se possa minimizar as deficiências no 

atendimento. O artigo pretende responder ao questionamento de como tem sido o trabalho e o 

perfil do administrador dos hospitais públicos na atualidade. 

O artigo pode servir como fonte de pesquisa para administradores com graduação 

recente, como também, para os que estão no campo de trabalho como uma ponderação sobre a 

profissão e a busca de novas motivações com o intuito de aprimoramento do perfil do 

administrador nos hospitais públicos. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia usada foi a pesquisa bibliográfica considerada por muitos teóricos como 

uma escolha importante para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Entre tantos autores é 

possível citar: Gil (2010) e Vergara (2005). 

De acordo com Gil (2010) e Vergara (2005) a pesquisa bibliográfica consiste numa 

elaboração fundamentada em materiais já publicados com a finalidade de averiguar várias 

disposições sobre determinado assunto. 

2.1 Material 

O material utilizado na pesquisa foi um referencial teórico de 10 (dez) artigos com a 

temática sobre gestão hospitalar pública com foco no administrador. A pesquisa do material foi 

feita através de leitura de livros, artigos em fontes eletrônicas e impressas, com a utilização dos 

seguintes descritores: gestão hospitalar, administrador público, saúde, qualidade. 

Os artigos escolhidos foram os escritos no período de 2010 a 2016 escritos na língua 

portuguesa, sendo que o período de busca de referencial teórico foi de abril a outubro do ano 

de 2018. Foram encontrados vários artigos sobre o assunto, mas somente os artigos que 

demonstraram coerência com o título foram considerados.  

2.2 Métodos 

Os métodos utilizados foram a revisão da literatura sobre a questão sobre os 

administradores na gestão de hospitais públicos através de muita leitura, fichamento e 

sistematização do referencial encontrado. Foi feita uma investigação sobre o cotidiano 

hospitalar, sua conceituação e o perfil e papel do administrador no desenvolvimento das 

atividades e assistência à população.  

Mediante o referencial obtido foi possível construir uma explanação objetiva com 

informações que podem servir de suporte para acadêmicos da área de gestão pública na área da 

saúde, como também, pessoas inseridas nos demais setores da área e todos aqueles que tenham 

interesse pelo assunto. 



 

 

 

 

 
 

Para a síntese objetiva do referencial pesquisado foi possível desenvolver uma tabela 

(tab. 1) demonstrando a relevância do estudo realizado evidenciando os seguintes tópicos: tema 

do artigo, autoria, localidade, ano de publicação e considerações finais. 

 

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento do artigo partiu de uma revisão de literatura sobre a gestão 

hospitalar pública e o perfil do administrador.  O estudo apresentou também o cotidiano dos 

hospitais públicos. 

A leitura dos dez artigos demonstrou que a área hospitalar brasileira possui 7.400 

hospitais, dos quais 71% são hospitais públicos regidos por autoridades federais, estaduais e 

municipais, financiados pelo poder público (LEMOS e ROCHA, 2011). 

Os hospitais brasileiros são responsáveis por quase 20 milhões de internações anuais, 

além de produzirem ¾ de todos os atendimentos de emergência e uma significativa parcela de 

atendimento ambulatorial. A maior parte dos serviços é produzida e financiada pelo Sistema 

Único de Saúde (LEMOS e ROCHA, 2011). 

Ao buscar uma definição para hospital, a literatura pesquisada demonstrou: 

[...] São organizações hospitalares por que consistem em unidades sociais ou grupo 

de pessoas que desenvolvem atividades em benefício da coletividade, que no caso dos 

hospitais é a prevenção de doenças, a restauração da saúde e promoção de pesquisas 

na área da saúde (NASSIF et al, 2016, p. 16). 

 

Autores como Lemos e Rocha (2011) definem hospital como: 

 

Unidades de saúde com a função principal de recuperar a saúde das pessoas, por isso, 

desde o momento que o paciente dá entrada no hospital até sua saída acontecem 

diversas etapas que demandam intervenções adequadas pelos profissionais de saúde 

envolvidos na cura ou tratamento da doença ou distúrbio que causou a internação (p. 

6). 

 

Os autores acrescentam ainda outras funções dos hospitais: a) empenho na manutenção 

da vida das pessoas em risco de morte; b) formação e qualificação dos profissionais; c) 

recuperação da força do trabalho para retorná-lo à atividade cotidiana; d) reprodução de capital.   

“Sendo o hospital da área pública ou privada representa a urgência de interesses 

submersos da produção industrial na saúde, apesar de sua função mais aparente ser a assistência 

ao enfermo” (LEMOS e ROCHA, 2011, p. 6). 



 

 

 

 

 
 

Outra questão relevante observada com a referida pesquisa é sobre a complexidade dos 

hospitais. Estudos de Lemos e Rocha (2011), Macedo et al (2015), Santos e França (2016) 

afirmam que os hospitais possuem uma estrutura muito complexa e por isso exigem muita 

capacidade dos administradores, pois possuem peculiaridades que os diferenciam de outras 

organizações e são classificadas por Drucker (1999) como as empresas mais complicadas para 

serem gerenciadas. 

“Quando comparadas a outras organizações, a hospitalar ganha complexidade 

individualizada devido às variadas características de seus profissionais e do caráter da dinâmica 

do trabalho” (SANTOS e FRANÇA, 2016, p. 6). 

Diante do exposto, entende-se a importância do administrador numa unidade hospitalar 

pública. O referencial analisado demonstrou que:  

A gerência dos hospitais apresenta grandes dificuldades, o que exige dos 

administradores bastante conhecimento, muitas competências e atitudes geralmente 

requisitados ao cargo de gestão, porém, também é necessário aspecto distinto à administração 

das demais organizações (GROHMANN et al, 2012). 

O autor pontua ainda que o bom desempenho na área da saúde quanto ao atendimento 

depende, primordialmente, da forma como é administrado, o tipo de profissional existente, mas 

também dos recursos tecnológicos disponíveis (GROHMANN et al, 2012). 

O autor pontua que o administrador hospitalar é responsável pelas seguintes demandas: 

a) coordenação das atividades específicas para atingir as metas; b) promoção de formações para 

que os profissionais possam acompanhar as inovações; c) criação de estratégias que motivem o 

pessoal para trabalhar com entusiasmo. 

O autor acrescenta ainda: 

O compromisso maior do administrador é ajustar o aprimoramento das variadas 

funções técnicas e profissionais que são desenvolvidas paralelamente. Essa 

diversidade é que torna a administração hospitalar complexa (GROHMANN et al, 

2012, p. 19). 
 . 

De acordo com Santos e França (2016) um administrador hospitalar deve ter habilidade 

e competência para: 

a) Realizar previsões, planejamento, direção, supervisão, controle e avaliações das 

atividades desenvolvidas nas áreas humanas, econômicas e financeiras. 

b) Verificar instalações, equipamentos e materiais e demais serviços assistenciais. 

c) Avaliar as responsabilidades éticas e legais inerentes à atividade e enfrentar 

diferentes contingências que se apresentem; 

d) Ser um permanente organizador e líder, tanto na área interna e externa (SANTOS 

e FRANÇA, 2016, p. 7). 



 

 

 

 

 
 

 

Costa et al (2016) relaciona algumas competências gerenciais para o trabalho do 

administrador nas organizações hospitalares. Dentre elas estão: análise e solução dos 

problemas; autodesenvolvimento; compartilhar conhecimentos; comprometimento; 

comunicação; flexibilidade; influência; iniciativa; inovação; liderança; negociação; 

organização; persistência; planejamento; responsabilidade social; tomada de decisões; trabalho 

em equipe; visão sistêmica. 

O autor complementa dizendo que todas as competências relacionadas acima precisam 

ser constantemente trabalhadas para que o administrador possa contribuir eficazmente para o 

crescimento dos hospitais no que se diz respeito à assistência da população (COSTA et al, 

2016). 

Desse modo, a especialização e a formação profissional dos administradores 

hospitalares são fundamentais para que sua gestão seja coerente e não possua atitudes 

improvisadas e amadoras (COSTA et al, 2016). 

No Brasil, nos últimos anos está sendo ofertados vários cursos para a formação de 

pessoas interessadas em dirigir unidades de saúde. O foco destes estudos é: organização de 

sistemas de saúde, políticas de reforma da área, administração de materiais, gerenciamento 

financeiro e informatização, estratégia de planejamento e gestão de qualidade total (COSTA et 

al, 2016). 

Os estudos de Dias (2016) propõem que é preciso desenvolver uma visão 

interdisciplinar sobre os desafios das organizações através da interação entre referencial teórico 

nas áreas da psicossociologia e organizacional, o que daria a possibilidade de uma análise das 

percepções e procedimentos pedagógicos para a capacitação dos administradores. 

 Os autores ainda evidenciam que, na área da saúde pública os administradores 

encontram muitos problemas que dificultam sua administração, e que muitas vezes, vão tornar 

o serviço deficitário, principalmente, por que dependem do auxílio do estado (SANTOS e 

FRANÇA, 2016). 

Vários são os problemas apresentados e que acabam prejudicando o atendimento: a 

procura crescente pelos hospitais, a superlotação, instalações inadequadas, infraestrutura frágil, 

aparelhos danificados e demora na manutenção, rotatividade de funcionários (DIAS, 2016). 

Toda esta questão levantada anteriormente desencadeia vulnerabilidade para o trabalho 

do administrador, deixando-o às vezes, impossibilitado de formar equipes e/ou mesmo 

substituir profissionais. 



 

 

 

 

 
 

Neste contexto, Dias (2016) diz que é preciso entender que a Administração do Sistema 

de Saúde do Brasil ainda está em construção, e portanto, não está concluído, e depende de 

acertos na área social para que possa oferecer um serviço de saúde de qualidade para a 

população. Sendo assim, aqueles que desejam assumir o cargo de administrador de hospitais 

tem que estar preparado para se deparar com estas situações.   

Para finalização da discussão e resultados foi desenvolvida uma tabela (tab. 1) com o 

resumo dos artigos referenciados no desenvolvimento do artigo. 

 Tabela 1 – Sinopse de referencial teórico sobre gestão hospitalar pública com ênfase no 

papel do administrador 

TÍTULO AUTOR ANO LOC

AL 

PERIÓDICOS CONCLUSÃO 

Conflito na gestão 

hospitalar: papel 

da liderança. 

Mariana 

Vendemiatti; 

Erlaine Binotto; 

Flávio José 

Simioni. 

2010 SP Rev. Ciência 

e Saúde 

Coletiva. 

O cotidiano dos 

hospitais revelou que 

o processo de inter-

relações é produzido 

por uma 

complexidade de 

agentes que 

negociam a partir de 

diferentes lugares de 

poder, de 

especialização e de 

identidade 

organizacional. 

A gestão das 

organizações 

hospitalares e 

suas 

complexidades 

Vanda Maria 

Ferrari Lemos; 

Marcius Hollanda 

Pereira da Rocha 

2011 SP 7º Congresso 

Nacional em 

Gestão. 

É necessário que os 

hospitais se adequem 

às constantes 

transformações, 

revendo os processos 

e modernizando os 

modelos de gestão. 

Competências do 

gestor hospitalar: 

estudo em 

hospital público 

brasileiro. 

M. Z. Grohmann; 

L.F. Battistela; J. 

S. Baratto 

2012 RS Revista 

eletronica 

trimestral de 

enfermaria 

As habilidades que 

precisam ser 

desenvolvidas pelos 

administradores são: 

gerenciar a equipe de 

trabalho, ser 

inovador e agente de 

mudanças, utilizar 

planejamentos, 

identificar 



 

 

 

 

 
 

problemas e 

trabalhar em equipe. 

Competências do 

gestor em 

serviços de saúde: 

análise da 

produção 

científica no 

período de 2001 a 

2011. 

Yara Cardoso 

Silva; Fátima 

Ferreira Ronquete 

2013 MG UFMG Demonstra-se a 

necessidade de 

habilidades de 

comunciação 

efetiva, de forma 

clara e objetiva com 

todos, o que requer a 

destreza do gestor 

em coordenar a 

equipe e lidar com as 

adversidades que 

possam surgir. 

A importância do 

administrador na 

gestão hospitalar: 

percepção de 

médicos, 

enfermeiros e 

administradores. 

Dartagnan 

Ferreira de 

Macedo; Thayse 

Ingrid Romeiro; 

Duilio Cleto 

Marsiglia. 

2015 SE Revista Foco  Os administradores 

devem buscar se 

especializar em 

gestão hospitalar, 

atuar com 

competência 

reconhecendo a 

importância do 

trabalho e levando 

em consideração a 

complexidade 

hospitalar. 

Competências 

gerenciais 

importantes em 

uma organização 

hospitalar. 

Carlos Costa; 

Viviane Rossato 

Laimer; Rejane 

Tereza Piovesan; 

Elenise Abreu 

Coelho. 

2016 RS Revista de  

Adm. IMED 

As competências 

prioritárias para os 

gestores hospitalares 

são: comunicação, 

liderança, 

responsabilidade 

social e 

empreendedorismo. 

Estas competências 

contribuem para um 

maior 

comprometimento 

com a organização. 

Gestão de 

qualidade em 

hospitais no 

Brasil e suas 

ferramentas no 

período de 2005 a 

2015 

Luiz Antonio dos 

Santos Monteiro 

2016 RJ XIII SEGet A gestão de 

qualidade nos 

hospitais públicos do 

Brasil é incipiente o 

que atrapalha a 

gestão do 

administrador. 

Comunicação em 

saúde: importante 

Melina Calegaro 

Nassif; Nayara 

2016 MG Rev. Cien. do 

ITPAC 

O gestor hospitalar 

deve buscar 



 

 

 

 

 
 

ferramenta na 

gestão hospitalar 

Pereira de Abreu; 

Alan Maia 

Rodrigues; 

Milena Pereira 

Xavier. 

construir um 

ambiente 

humanístico e 

assistencialista, 

mantendo a 

harmonia  na equipe 

e estabelecendo 

metas que devem ser 

alcançadas por todos 

envolvidos, gerando 

maior produtividade. 

Competências de 

gestores 

hospitalares: um 

enfoque na área 

de gestão de 

pessoas 

Saulo Santos; 

Sérgio Luiz Braga 

França. 

2016 SP INOVARSE O desenvolvimento 

das competências 

gerenciais dos 

gestores pode trazer 

benefícios e avanços 

para as organizações 

hospitalares. 

A importância do 

administrador nos 

hospitais 

públicos: notas 

para uma gestão 

mais profissional 

Vanessa 

Aparecida Dias 

2016 MG Fundação de 

Ensino e 

Pesq. Do Sul 

de Minas. 

Mesmo com as 

grandes 

transformações no 

mundo moderno é 

comum encontrar 

profissionais de 

outra área exercendo 

a função de 

administradores em 

hospitais e ainda não 

perceberam que 

administrar é para 

quem tem formação. 

 

 

4- CONCLUSÃO 

 

A pesquisa desenvolvida demonstrou que o cotidiano hospitalar pode ser considerado 

complexo em vista das outras organizações, por lidar com a vida humana, e no caso das 

organizações públicas, esta complexidade aumenta devido às especificidades da área. 

As pessoas que assumem à administração dos hospitais geralmente são médicos o que 

contribui para a ineficiência, visto que, apesar de conhecerem o espaço organizacional, nem 

sempre possuem a formação adequada no que tange à parte técnica administrativa e a 

compreensão das inovações científicas. 



 

 

 

 

 
 

O referencial teórico pesquisado salienta que investimentos têm sido feitos no tocante à 

formação destes profissionais, porém, há muito para avançar para que os hospitais possam ser 

gerenciados por profissionais especializados. 

O estudo demonstrou que o bom desenvolvimento das atividades nos hospitais tem 

grande relação com a atuação dos administradores, por isso, há que se buscar estratégias para 

que os interessados em gerenciar tais organizações invistam em formação adequada para que 

possam crescer profissionalmente e possam contribuir eficazmente no atendimento aos 

usuários. 

Evidencia-se que o administrador não é o responsável sozinho pelo sucesso das 

atividades nos hospitais públicos, por isso, uma de suas funções é interagir com os demais 

funcionários, para que, em equipe consigam construir estratégias eficientes de trabalho. 
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