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Conceitos e ferramentas da gestão de operações estão sendo aplicados 
nas operações de serviços hospitalares. Melhorias na retaguarda do 
serviço podem impactar positivamente nos resultados da gestão dos 
hospitais.  Este trabalho tem como objjetivo apresentar um caso em 
uma autarquia pública hospitalar onde foi implantado um novo 
procedimento visando a melhoria nas operações de serviços 
ambulatoriais sob a ótica da retaguarda do serviço.   É utilizado o 
método de Estudo de Caso único.  O problema investigado está 
relacionado com a coleta e acurácia das informações da produção dos 
médicos nos ambulatórios, que está diretamente associado aos 
processos de retaguarda e com efeitos na gestão administrativa do 
hospital.  Com a mudança promovida, os relatórios refletiram melhor a 
utilização dos recursos médico-hospitalares, impactando positivamente 
na gestão do orçamento da autarquia e consequentemente melhor 
gestão da alocação dos recursos financeiros para as operações de 
atendimento aos clientes, diminuindo sensivelmente as imperfeições do 
método de coleta de dados anterior.  O desenho do fluxo de operações 
de serviço e o detalhamento dos pontos de contato contribuíram para 
um entendimento mais claro do funcionamento do processo, bem como 
nas modificações que a implantação do instrumento trouxe e suas 
implicação nas operações de retaguarda. 
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1. Introdução 
Uma possível abordagem para a cadeia de valor dos serviços de saúde envolve o governo, 
indústria de medicamentos, fornecedores de equipamentos médicos, seguradoras de saúde, 
centros acadêmicos e de pesquisa, enfermeiros, médicos, hospitais e os clientes.  As métricas 
de serviços são pouco precisas e este é considerado um setor complexo  (PITTA e LARIC, 
2004). 

As operações de serviços em hospitais possuem algumas particularidades: as pessoas 
representam a principal entrada e saída do macro processo de atender pacientes, os fluxos de 
processo envolvem pacientes, profissionais da saúde (médicos, enfermeiros e auxiliares), 
funcionários administrativos, materiais de consumo e equipamentos, informações de controle 
e gerenciais.  Em boa parte dos casos a demanda do serviço é maior que a oferta, as 
necessidades dos clientes/pacientes são complexas e as operações podem ter alta ou baixa 
variação de demanda no aspecto geográfico. 

Em 2004, os gastos nacionais em saúde correspondiam a aproximadamente 7,6% do PIB, 
sendo 58,4% gastos privados e 41,6%, públicos (OCKÉ-REIS et al, 2006).  No aspecto 
econômico, os hospitais públicos são pressionados para gerenciar o orçamento e fazer bom 
uso dos recursos.  Além disso, entidades de saúde sem fins lucrativos são pressionadas pela 
redução de custos e os hospitais privados são pressionados, também, pelo aumento da 
lucratividade. 

Neste sentido, alguns conceitos e ferramentas da gestão de operações estão sendo aplicadas 
nas operações de serviços hospitalares. Modelos de melhoria das operações já fazem parte de 
áreas e departamentos de hospitais (KOLLBERG et al, 2007) que procuram melhorar sua 
gestão adotando a abordagem de processo.  Melhorias na retaguarda do serviço podem 
impactar positivamente nos resultados da gestão dos hospitais. 

Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo de caso em uma autarquia pública 
hospitalar onde foi implantado um novo procedimento visando a melhoria nas operações de 
serviços ambulatoriais sob a ótica da retaguarda do serviço.  É apresentado um desenho do 
fluxo de operações para ilustrar as mudanças realizadas. 

2. Método de Pesquisa 
O método utilizado neste trabalho é o de estudo de caso único.  Tem natureza exploratória e 
investiga um fenômeno contemporâneo dentro do contexto do hospital.  Beneficia-se do 
desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise de dados que 
foram realizadas por meio de entrevistas direcionadas  (YIN, 2005). 

A condução do Estudo de Caso segue os seguintes passos: definição de uma estrutura 
conceitual-teórica, planejamento e condução do caso, coleta e análise dos dados e geração de 
relatório (MIGUEL, 2007). 

A unidade de análise é o conjunto de cinquenta e quatro clínicas ambulatoriais de uma 
autarquia pública hospitalar do Município de São Paulo.  A pesquisa foi realizada com base 
em observação participante e entrevistas semi-estruturadas com gestores e o diretor médico da 
área de serviços de saúde do hospital. 
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A coleta de dados e informações foi feita tomando por base em levantamento bibliográfico em 
operações de serviços (livros, artigos de revistas, periódicos nacionais e internacionais), 
levantamento documental (documentos produzidos pelo hospital), observação participante, 
discussão em grupo e realização de entrevistas em campo (GIL, 1999). 

Este estudo é finalizado com as análises dos dados e informações coletadas na pesquisa, 
implicando em conclusões contidas no relatório gerado para o caso.   

3. Referencial Teórico 
O presente trabalho se baseia em conceitos gerais de operações de serviços, em abordagem de 
linha de frente e retaguarda; em uma tipologia e ciclo de operações de serviços. Todos esses 
conceitos são adaptados para a aplicação em serviços na área hospitalar, particularmente no 
atendimento ambulatorial. 

3.1. Linha de Frente (Front Office) e Retaguarda (Back Office) 
As atividades das operações de serviços podem ser divididas em linha de frente e retaguarda.  
O cliente normalmente visualiza as operações e as pessoas que estão na linha de frente.  A 
retaguarda fornece suporte para o adequado funcionamento das operações do serviço como 
um todo (CORREA E CAON, 2002). 

Quando o cliente vai a uma consulta em um ambulatório de um hospital, normalmente e de 
modo genérico, ele é atendido em um guichê, encaminhado a uma sala onde o médico irá 
consultá-lo.  Estas atividades são consideradas como de linha de frente.  Entretanto, houve um 
trabalho anterior para que o prontuário chegasse até a sala do médico, procedimentos de 
manutenção de sistemas para que o atendimento no guichê seja feito de modo adequado, bem 
como para que as ferramentas e equipamentos médicos estejam na sala prontos para o 
atendimento (atividades de retaguarda). 

Assim, o grau de estocabilidade dos recursos e a possibilidade de avaliação do desempenho 
dos mesmos são mais altos na retaguarda, em comparação com a linha de frente.  Já o grau de 
intensidade e extensão da interação são maiores na linha de frente (CORREA E CAON, 
2002). 

A Figura 1 apresenta estas duas atividades distintas das operações de serviços. 

Os procedimentos tendem a ser menos padronizados e controláveis na linha de frente.  
Utilizando o exemplo da consulta, é possível padronizar o fluxo de prontuários, porém é mais 
complicado controlar e padronizar o tempo e os procedimentos que o médico utilizará na 
consulta. 
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Figura 1 – Atividades de linha de frente e retaguarda.  Fonte: Correa e Caon (2002). 

Já a variabilidade e a incerteza tendem a ser menores nas atividades de retaguarda, com maior 
eficiência, citando o mesmo exemplo do fluxo de prontuários (CORREA E CAON, 2002). 

3.2. Tipologia de Serviços 
Os serviços de saúde, financeiros, de transporte, de hospitalidade ou de alimentação, por 
exemplo, podem ser executados em volumes diferentes. (CORREA E CAON, 2002). 

Quando o volume varia, também são modificadas as condições de variáveis como nível de 
personalização ou customização, intensidade de contato, ênfase nas pessoas ou em 
equipamentos e predominância de atividades de linha de frente e retaguarda.  A Figura 2 
exemplifica esta situação. 

Quanto menor o volume de operações, maior pode ser a intensidade de contato, a relação com 
as pessoas e a linha de frente, pode haver mais customização e o funcionário pode ter mais 
autonomia.  À medida que o volume aumenta, estas possibilidades se tornam menos viáveis. 
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Figura 2 – Tipologia de serviços.  Fonte: Correa e Caon (2002). 

Considerando a Figura 2, em uma consulta clínica a ênfase é maior nas pessoas, já 
procedimentos de laboratório possuem mais ênfase em equipamentos. 

Esta combinação de variáveis proporciona tipificar os serviços como profissional, profissional 
de massa, loja de serviços, serviços customizados de massa e de massa. 

Em volume de milhares, por exemplo, maior é a tendência de o serviço ter menor intensidade 
de contato, maior ênfase na retaguarda e na utilização de equipamentos (para auto-serviço), 
haver menor grau de customização e autonomia dos funcionários do atendimento ao clliente. 
(CORREA E CAON, 2002). 

3.3. Ciclo de Operações de Serviços 
Shostack (1982, 1984) publicou o denominado “service blueprint”, que relaciona as operações 
de serviços sequencialmente encadeadas, demonstrando as ações dos clientes, os pontos de 
contato com a linha de frente, as atividades de retaguarda e os processos de suporte 
(normalmente invisíveis aos clientes) e as evidências físicas tangíveis que os clientes são 
expostos ou que recebem ao longo do contato com o prestador de serviço.  Kingman-
Brundage et al (1995), Correa e Caon, (2002) e Bitner et al (2008) reforçaram o uso desta 
ferramenta para o entendimento da lógica das operações de serviços. 

A Figura 3 apresenta exemplo de ciclo de operações de serviços de uma clínica ambulatorial 
de um hospital. 

Os critérios de desempenho mais relevantes são normalmente percebidos e desejados pelos 
clientes.  A representação do ciclo apresenta todos os momentos que o cliente pode passar 
dentro da operação, cada um possui um ponto de contato.  No caso da Figura 3, os primeiros 
pontos de contatos são virtuais (atendimento telefônico) e os demais ocorrem fisicamente no 
espaço do hospital. 

Os momentos de contato interagem com um processo de apoio, a partir dos quais se 
consideram os processos de retaguarda do serviço, onde também se pode sinalizar as 
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operações da produção interna e a estrutura gerencial do hospital – atrás da linha de controle 
(BITNER et al 2008). 

4. Caso 
A unidade em análise é o conjunto de cinquenta e quatro clínicas ambulatoriais de uma 
autarquia pública hospitalar do Município de São Paulo.   

O hospital é voltado ao atendimento dos servidores públicos e dependentes do referido 
município no âmbito de clínicas médicas ambulatoriais e odontológicas, cirurgias, internação 
e pronto-socorro (este último também atende os demais indivíduos da população).  Foi criado 
em 1953 como Hospital Público e tornou-se a primeira autarquia hospitalar municipal em 
1972. (ALVARENGA-NETTO & RODRIGUES, 1999; ALVARENGA-NETTO, 2002). 

É sediado em um prédio que ocupa trinta e três mil metros quadrados e possuía, em 2008, dois 
mil, setecentos e cinquenta e cinco servidores, cinquenta e quatro clínicas, cento e quarenta 
subespecialidades, vinte programas de residência médica e atendeu uma média de duas mil e 
quinhentas pessoas por dia. 

O hospital desenvolve um programa de qualidade desde 2002, é participante e selado pelo 
“Programa de Controle da Qualidade Hospitalar do Estado de São Paulo” (CQH), mantido 
pela Associação Paulista de Medicina e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo (CREMESP).  Este Programa foi iniciado no início da década de 1990 por um 
conjunto de hospitais do Estado de São Paulo e se baseia em métodos e práticas internacionais 
e nacionais traduzidas em modelos institucionalizados tanto no ambiente de organizações do 
setor privado quanto no setor público hospitalar.  (CQH, 2001). 

Esta pesquisa foi iniciada em dezenove de março de 2008, dentro do contexto da parceria 
Institucional entre a Fundação Vanzolini (FCAV) e o hospital.  Os dados correspondem a 
pesquisas documentais do hospital, pesquisas de campo (utilizando anotações e questionários  
semi-estruturados) e pesquisas bibliográficas para subsidiar os conceitos a serem explorados 
em campo.  A pesquisa se estendeu até dezessete de dezembro de 2008. 

4.1. Caracterização das Operações de Serviços do Hospital 
O hospital desenvolve e entrega aos clientes serviços com alto grau de atributos de 
credibilidade, difíceis de avaliar pela percepção do cliente. 

A extensão do contato, medida em tempo de permanência do paciente no hospital, é variável.  
Uma simples consulta ambulatorial médica pode ter baixa extensão, enquanto uma cirurgia 
complexa, que necessita de internação pode ter uma alta extensão.  Já a intensidade de 
interação, medida em termos de contato direto médico-paciente, varia menos, podendo ser 
considerada de média a alta. 

As atividades de linha de frente do hospital estão ligadas ao atendimento telefônico, nos 
acessos físicos, nos guichês, nos consultórios ambulatoriais, nas unidades de pronto-socorro e 
internação.  Já as de retaguarda vão desde as operações administrativas gerenciais, alocação 
de médicos e enfermeiras, manuseio de documentos e prontuários até atividades acadêmicas 
(como as de residência médica). 

A maioria dos serviços no hospital pode ser enquadrada como serviços profissionais de 
massa.  As clínicas e as internações atendem volumes da ordem de grandeza de dezenas e os 
serviços prestados requerem alta intensidade de contato e alto grau de customização, exigindo 
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atenção de médicos e enfermeiros.  Alguns serviços podem ser enquadrados como de massa 
customizados, como laboratório de análises clínicas, que atende volume de centenas, 
diariamente, onde a ênfase maior está nos equipamentos, baixa customização e intensidade de 
contato, exigindo mais atividades de retaguarda. 

4.2. Descrição do Problema 
O problema investigado está relacionado com a coleta e acurácia das informações da 
produção dos médicos nos ambulatórios, que está diretamente associado aos processos de 
retaguarda e com efeitos na gestão administrativa do hospital. 

A principal causa identificada se relacionava ao instrumento que era utilizado no ato da 
consulta médica.  O formato deste instrumento dificultava a sistematização dos dados para 
finalidades gerenciais. 

4.3. Implementação da Ficha de Atendimento Ambulatorial 
A Ficha de Atendimento Ambulatorial (FAA) é um instrumento para coletar a produção do 
médico, uma extensão do prontuário do paciente.  Foi projetada para melhor apoiar a coleta 
dos dados gerenciais a partir da consulta médica, atuando na principal causa identificada do 
problema descrito anteriormente.  Sua implantação foi preparada no início de 2007, começou 
na prática em abril de 2008 e foi concluída em outubro de 2008. 

Segundo palavras proferidas pelo diretor médico do departamento de saúde, em uma reunião 
com médicos de clínicas, em 1 hora e vinte minutos, a FAA: 

− Serve para “resgatar o que realmente o médico faz, acabar com informalidades, mesmo 
que seja uma simples receita”; 

− Deve diminuir a “cultura de não se documentar o que faz”, “o hospital não tem 
informação suficiente”, “perde-se 30-40% do que se faz em termos de informação”; 

− Deve reduzir “problemas para adquirir recursos financeiros, o hospital aparenta ter mais 
profissionais que o necessário”. 

Com a FAA todo procedimento é computado e auditado pelo setor responsável pela coleta e 
análise das informações do hospital, visando a redução das informalidades e melhoria da 
acurácia das informações ambulatoriais. 

A implementação da FAA foi acompanhada durante esta pesquisa em 13 reuniões com o 
corpo médico de cada clínica para preparação e a análise dos resultados.  Não foram 
registrados problemas maiores e houve o entendimento comum de que a mudança foi bem 
sucedida e aceita pelas pessoas. 

4.4. Mapeamento do Fluxo de Operações de Serviços do Hospital 
O processo de serviço foi mapeado de acordo com as Figura 3 e 4, apresentando o fluxo de 
operações de serviço e o detalhamento dos pontos de contato, respectivamente.  Foram 
necessárias quatro reuniões com a equipe administrativa para entender, construir e ajustar este 
fluxo, que passou por cinco versões. 

Os critérios de desempenho mais relevantes para as operações foram: velocidade, 
competência, atendimento, comunicação, integridade, acesso, segurança, estética, limpeza, 
conforto e flexibilidade.  Eles foram atribuídos para cada operação do serviço realizada, em 
cada momento da verdade (CORREA E CAON, 2002). 
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Conforme mostram as caixas com sombreamento cinza das Figura 3 e 4, foram modificadas 
quatro operações no ciclo de serviços, com a implantação da FAA, no atendimento do cliente, 
que desdobraram em mudanças nas operações de retaguarda, evidenciando os resultados do 
plano de ação. 

As modificações tiveram mais impacto na retaguarda, já que o principal objetivo da FAA é na 
melhor apuração das informações de produção dos médicos das clínicas ambulatoriais do 
hospital. 
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Figura 3 – Fluxo de operações de serviço. 
Fonte: elaboração própria a partir de pesquisa de campo. 
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Figura 4 – Detalhamento dos pontos de contato do fluxo do processo de serviço. 
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Fonte: elaboração própria a partir de pesquisa de campo. 
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5. Análise dos Resultados e Conclusão 
Para a coleta de informações mais apuradas da produção dos médicos foi necessária a 
introdução de um novo instrumento que promoveu modificações na retaguarda das operações 
dos serviços ambulatoriais do hospital estudado. 

O mecanismo anterior, que servia para apontamento da produção do médicos e das clínicas 
ambulatoriais não estava adequado para a coleta e acurácia das informações gerenciais, o que 
implicava em estatísticas distorcidas sobre a produção e a produtividade dos médicos e das 
clínicas do hospital.  O novo instrumento melhorou a acurácia das informações e reduziu as 
informalidades nas operações das clínicas médicas. 

Com esta mudança, até o final desta pesquisa, os relatórios estavam refletindo melhor a 
utilização dos recursos médico-hospitalares, impactando positivamente na gestão do 
orçamento da autarquia e consequentemente melhor gestão da alocação dos recursos 
financeiros para as operações de atendimento aos clientes, diminuindo sensivelmente as 
imperfeições do método de coleta de dados anterior. 

O desenho do fluxo de operações de serviço e o detalhamento dos pontos de contato 
contribuíram para um entendimento mais claro do funcionamento do processo, bem como nas 
modificações que a implantação do instrumento trouxe e suas implicação nas operações de 
retaguarda. 

Conforme mencionado na introdução, o setor hospitalar é considerado complexo.  Este artigo 
apresentou um caso de implantação de um novo procedimento na prestação dos serviços 
ambulatoriais de uma autarquia pública hospitalar. 

O adequado entendimento do funcionamento das operações de serviços sob a ótica dos 
conceitos apresentados contribuíram para a melhoria das operações de retaguarda que 
influenciaram posivitivamente na gestão deste hospital. 

O desenho do fluxo das operações de serviços e o detalhamento de seus pontos foram 
instrumentos importantes para o caso exposto e devem ser considerados em pesquisas futuras. 
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