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Qualquer processo de transformação - em qualquer área do conhecimento 

humano - envolve a apresentação de propostas e relaciona novas maneiras de exe

cutar com maior eficiência e eficácia as atividades analisadas. 

A reorganização administrativa de uma instituição - pública ou privada - pode 

apresentar, numa visão micro, uma série de propostas para diversas áreas e que vi

sem tão-somente otimizar fluxos e procedimentos e criar novas rotinas. Propostas de 

novos fluxos, estudos de procedimentos e rotinas mais eficientes e eficazes, bem 

como a informatização das atividades, são ações que se podem tornar medidas iso

ladas, responsáveis pelo desenvolvimento estanque e temporário de um setor ou ou

tro, sem, contudo, alterar o desempenho global da organização. 

Se não houver compromisso institucional de mudança do processo gerencial, 

se não houver a conscientização das lideranças das instituições de que é o homem o 

principal agente de transformação e se o elemento humano não for trabalhado no 

sentido de se sentir responsável e parte essencial da mudança, nada ocorrerá. 

A metodologia Pesquisa-Ação busca desenvolver técnicas e conhecimentos ne
cessários ao fortalecimento das atividades desenvolvidas. Utilizando dados/achados 
da própria organização e valorizando o saber e a prática diária dos profissionais en
volvidos, aliados aos conhecimentos teóricos e experiências adquiridas pelos pesqui
sadores, essa metodologia constituirá um novo saber que aponta propostas de 
solução dos problemas diagnosticados. 

A metodologia Pesquisa-Ação discute a noção de que a investigação é freqüen
temente confundida com o imobilismo, a divagação, a teorização e a elaboração de 
"mais um relatório". Ao se propor um processo de intervenção e, portanto, de mu
danças a serem realizadas por quem está à frente do processo gerencial e não por 
um ou vários consultores que detêm o saber, fortalece-se a possibilidade de implan
tar propostas discutidas, já que serão os profissionais da organização os elementos 
modificadores daquela realidade institucional. 



O perfil desse gestor, desse líder do processo gerencial, requer um conjunto de 

conhecimentos que lhe permita ver criticamente a organização e que o capacite, 

por meio do desenvolvimento da criatividade, a enfrentar as grandes dificuldades 

que têm de ser combatidas e a tomar as decisões mais eficientes e eficazes, voltadas 

para a qualidade dos produtos e serviços. Além desses conhecimentos, a preparação 

gerencial deve conter noções de motivação, de trabalho em equipe, de delegação 

de poder e iniciativa, e de transparência nas informações, a fim de proporcionar a 

participação efetiva de todos os membros da organização. 

No processo participativo de gestão, a iniciativa para a ação, para a criação, 

para a revisão das práticas, dos hábitos, para o novo precisa ser aceita, compreendi

da e estimulada por todos os níveis gerenciais. 

Inovar é um desafio gerencial. Ε compreender que existem fatores que facili
tam ou dificultam a implantação de idéias novas numa organização em pleno fun

cionamento. Se não identificarmos tais fatores, não inovamos. Estaremos ignorando 

que toda instituição tem sua história, tem um passado e uma prática própria. Não 

conquistamos aliados, pois, sem dúvida, o processo de inovação é, principalmente, 

didático. 

Cabe ao gerente moderno, em todos os níveis, fazer da mudança um ritual 

permanente. Deve, além do mais, desenvolver gerencial mente a idéia da mudança 

como um processo duradouro, constante, pois a conquista do novo, do diferente e 

do melhor exige esforços e ações contínuas voltadas para a transição. 

Se a organização, no entanto, não oferece estímulos à ação (motivação) ou não 

satisfaz as necessidades e expectativas individuais e profissionais de seus funcioná

rios, as dificuldades administrativas decorrerão daí, e não da competência técnica da 

instituição ou da ineficiência individual de seus membros. 

O s indivíduos possuem grande potencial de desenvolvimento, como também 

desejam aprender novas habilidades e ampliar seus conhecimentos, para alcançar 

sempre níveis mais elevados de realização pessoal e profissional. 

Apesar disso, a mudança está sempre sujeita a uma resistência potencial. Só a 

clareza e a franqueza ao se tratar dos objetivos - trabalho a ser feito - e de todos os 

aspectos da mudança dão conta do convencimento dos profissionais para o proces

so de inovação. Se não souberem o que a organização deles espera, não devemos 

contar com eles para inovar. 

Na verdade, é no momento das mudanças que se cria todo um clima, todo um 
ambiente propício para discutir e reexaminar as atividades com todos os envolvidos. 
A metodologia Pesquisa-Ação valoriza a participação dos profissionais em todas as 
suas etapas. Assim, ocorrem três vantagens: 

• as mudanças acontecem durante todas as etapas da Pesquisa-Ação, pois os pro
fissionais são partícipes de um processo que lhes é explicado clara e transparen
temente, fase a fase, passo a passo; 

• os agentes de mudança são os próprios profissionais, não existindo interventores 
externos; 



• as mudanças serão permanentes, pois os servidores - agentes de mudanças -

passam a conhecer a metodologia tanto quanto os pesquisadores. 

Segundo Thiollent (1992), na metodologia Pesquisa-Ação, o estudo da relação 

entre saber formal e saber informal visa estabelecer ou melhorar a estrutura de co

municação entre dois universos: o dos pesquisadores e o dos profissionais. 

O profissional conhece os problemas e as situações que está vivendo. De 

modo geral, quando existem condições para sua expressão, seu saber é rico e es

pontâneo, muito apropriado à situação da organização. Já o saber dos pesquisadores 

permite a abstração, a formulação de hipóteses e a generalização, auxiliando na ela

boração de novas maneiras de fazer o que já é feito. 

O que não podemos é perpetuar o pensamento das propostas tradicionais de 

consultoria onde existem imposições autoritárias de "saber teórico" por parte de pes

soas que nada ou pouco conhecem da realidade da organização. É a divisão já esta

belecida entre "saber comum" e "saber científico", entre o saber dos "leigos" e o saber 

dos pesquisadores. O s profissionais acabam recusando o produto desse trabalho e 

voltam à sua prática sem mudar ou reverter o estabelecido. 

Metodologia Pesquisa-Ação 

A metodologia Pesquisa-Ação de Desenvolvimento Gerencial deve ser vista 

como uma forma de ligar teoria e prática ou de conhecer o que acontece, na medi

da em que acontece. Conseqüentemente, ao mesmo tempo em que ela se pauta 

pela afirmação do mundo da ação - e, portanto, do fazer - deve ser vista como um 

instrumento concreto de mudança. 

A metodologia Pesquisa-Ação cria um clima, dentro da organização que está 

sendo analisada, de troca de saberes, de permanente formação de recursos huma

nos, do lado não só dos profissionais da organização, mas também dos pesquisado

res, que cada vez mais têm seus conhecimentos enriquecidos. 

A compreensão da situação, a seleção dos problemas, a busca de soluções in
ternas, a aprendizagem dos participantes, todas as características qualitativas da Pes
quisa-Ação não fogem do espírito científico. O qualitativo e o diálogo não são 
anticientíficos. É indispensável, modernamente, valorizar a capacidade metodológi
ca para compreender, de maneira articulada, séria e rigorosa, a realidade das organi
zações. O que não pode ocorrer é a redução da ciência a um procedimento ou 
processamento de dados quantificados, que corresponde a um ponto de vista criti
cado e ultrapassado até mesmo em alguns setores das ciências da natureza. 



Objetivos da metodologia Pesquisa-Ação 

Objet ivo geral 

• equacionar os problemas por meio do levantamento de soluções e propostas de 

ações para transformação da realidade. O resultado do trabalho é proveniente 

da troca de saberes entre pesquisadores e profissionais da organização. 

Objet ivos específicos 

• desenvolver a capacidade de solução de problemas por meio do diagnóstico, da 
percepção, da preferência e dos valores das pessoas envolvidas na solução dos 
mesmos; 

• conhecer melhor as habilidades interpessoais, de si próprios e de seus pares; 

• facilitar o trabalho com dados da realidade no diagnóstico e na definição de me

tas e nas possibilidades organizacionais de responder às demandas; 

• permitir algumas generalizações de alcance maior do que as das situações espe
cíficas em que as ações ocorrem; 

• permitir a interferência na realidade, tratando a teoria de forma prática, ligando 

o pensamento à ação, detectando e corrigindo erros; 

• criar um ambiente de aprendizado em que os diferentes participantes possam re

conhecer as condições em que trabalham e, em vista dos objetivos a alcançar, 

mobilizar-se em ações para solucionar os problemas; 

• ter conhecimento já sistematizado, adquirido pelo grupo. Assim, poder-se-á, por 

meio de dados gerais, mostrar possíveis causas remotas de problemas e conhecer 

alternativas que as relações pessoais e grupais impedem de ser identificadas du

rante o processo Pesquisa-Ação, que é, antes de tudo, educacional. 

Instrumental técnico 

O método Pesquisa-Ação, por ser predominantemente didático, pretende, no 
seu desenvolvimento dentro das organizações, que os participantes/servidores ad
quiram o conhecimento e passem a manusear as ferramentas da qualidade como 
instrumental técnico no seu trabalho diário e como um recurso tecnológico de gran
de resolutividade, voltado para o trabalho em equipe participativo e cooperativo, 
com base em dados, números, estatísticas e indicadores. 

Trabalha-se na Pesquisa-Ação com a noção de processos de trabalho, definidos 
como o conjunto de atividades que recebem insumos, transformando-os, de acordo 
com uma lógica preestabelecida, em produtos ou serviços para responderem às ne
cessidades dos clientes/usuários. Em outras palavras, cada processo tem fornecedo
res de insumos, os quais serão transformados e gerarão produtos ou serviços, que, 
conseqüentemente, serão consumidos ou comprados e, enfim, utilizados pelos 
clientes. 

Compreendendo-se a idéia de processo de trabalho, os conceitos de cliente e 
de fornecedor vêm naturalmente. Além de identificarmos, nos processos, os clientes, 
os fornecedores, os produtos gerados, bem como os recursos necessários à sua pro¬ 



dução, as interfaces dos processos e seu inter-relacionamento, também podemos 

afirmar que, dentro de qualquer organização, cada pessoa é, ao mesmo tempo, 

cliente de uns e fornecedor de outros. 

As ferramentas consideradas básicas por sua baixa complexidade podem, por

tanto, ser utilizadas por todos os servidores em qualquer situação apresentada no 

processo de trabalho. Não é necessário criar um núcleo nas organizações para cen

tralizar o uso dessa tecnologia da gestão. Ε a ferramenta disponível constituída de 

técnicas indispensáveis à identificação dos processos, dos produtos gerados, da qua

lidade desses produtos e da satisfação dos clientes. 

As seguintes ferramentas da qualidade vêm sendo usadas no desenvolvimento 

da Pesquisa-Ação: 

Observação direta das atividades e das condições de trabalho 

A simples observação pode fornecer informações sobre, por exemplo, disposi

ção física (lay-out) do local, disponibilidade de equipamentos, ritmo e natureza do 

trabalho etc. 

• Entrevistas - são ferramentas para coleta de informações, baseadas num roteiro 

estruturado de perguntas. 

• Fluxogramas - são representações gráficas das várias etapas do processo de tra

balho. 

• Check list 5W 1Η - é o detalhamento das informações referentes a cada fluxo¬ 

grama construído. 

• Votação múltipla - é uma seleção dos itens mais importantes numa lista de pro

blemas, causas ou soluções. 

• Folha de diagnóstico - é a descrição do problema: o que é, quando ocorre, onde 

ocorre, quem é afetado, quem são os responsáveis pelas atividades onde o pro

blema ocorre e com que freqüência ocorre. 

• Folha de verificação - é a quantificação dos problemas. 

• Gráfico de Pareto - é a representação gráfica dos eventos analisados. 

• Brainstorming - é uma técnica que possibilita, num curto período de tempo, le

vantar um grande número de problemas, causas e soluções. 

• Técnica nominal de grupo - é a seleção e priorização de problemas, causas e so

luções. 

• Diagrama de causa e efeito - é a representação que permite mapear e classificar 

as causas de um problema. 

• Indicadores - é o acompanhamento da quantidade e da qualidade dos produtos 

do processo de trabalho. 

• Relatório escrito e oral - é a descrição de toda a Pesquisa-Ação. 

Também podem ser pesquisadas e usadas outras ferramentas, como 5S, 
brainwrinting, técnica G U T , histograma, fluxograma de oportunidades, carta de ten
dência, diagrama de afinidades. 



Plano de trabalho/descrição das fases 

1ª Fase - Levantamento deta lhado 

Partindo-se do levantamento de documentos existentes em cada sistema a ser 

estudado, como organogramas, descrição de tarefas, fluxogramas, dados de produ

ção e relatórios, elabora-se um roteiro de levantamentos a serem executados pela 

equipe técnica. Esses levantamentos iniciais são complementados por entrevistas 

com servidores, pessoas envolvidas na execução, supervisão, gerência e direção. Daí 

resulta um roteiro detalhado a ser executado nos locais de trabalho, verificando-se 

passo a passo e funcionário a funcionário cada fluxo das rotinas em estudo. 

Principais componentes do levantamento: 

• levantamento inicial - busca colher dados e informações referentes às rotinas 

propriamente ditas (quem faz, como faz, quando faz etc.) nos formulários, relató

rios e arquivos existentes; 

• levantamento complementar - orientado pelas observações inicialmente levanta

das, engloba, além da apuração de peculiaridades de cada rotina, aspectos como 

índice de erros, idas e vindas desnecessárias, tempos entre as diversas etapas de 

procedimento, volumes (freqüência de ocorrências), demandas etc. 

Como produto dos levantamentos, teremos a elaboração de fluxogramas (tam

bém passo a passo e funcionário a funcionário) dos procedimentos atuais. O s dados, 

informações, fluxogramas e observações constituem a base para a próxima fase: aná

lise crítica. 

2ª Fase - Aná l ise crí t ica 

Esta fase consiste em submeter cada um dos procedimentos a um estudo de 

verificação, a fim de detectar e avaliar os problemas, as falhas e os pontos passíveis 

de aprimoramento. Compõem esta fase: 

• análise de metas 

• técnicas de simplificação do trabalho 

• análise e delineamento de formulários 

• divisão e distribuição do trabalho 

• técnicas de controle interno 

• relatórios gerenciais 

• informática 

• concentração/dispersão dos tempos de processamento 

• técnicas de agilização dos fluxos de papéis 

• centralização/descentralização/delegação 

• treinamento dos executores 

• treinamento dos gerentes 

O s problemas, as falhas e os pontos passíveis de aprimoramento, identificados 
nesta fase, constituirão os insumos para a próxima fase: intervenção. 



3ª Fase - Intervenção 

Esta fase consiste no estudo de alternativas de solução para os problemas, fa

lhas e pontos passíveis de aprimoramento identificados na análise crítica. Engloba, 

ainda, a escolha da(s) melhor(es) alternativa(s) de solução e a montagem dos novos 

procedimentos e definição detalhada do instrumental de apoio (pessoal, formulários, 

microcomputadores etc.). 

A equipe técnica elabora o delineamento detalhado (passo a passo e funcionário a 

funcionário) das opções possíveis. Inicia-se o processo de escolha das opções e sua 

aprovação, com discussões sucessivas com todos os servidores, principalmente com os 

gerentes (tomadores de decisão). Nesta fase, algumas alterações nos procedimentos já 

podem ser implementadas pelas chefias, iniciando-se o processo de mudanças e prepa

rando-se a fase seguinte: elaboração da documentação para aprovação. 

4ª Fase - Elaboração da documentação para aprovação dos novos 

procedimentos 

Esta fase consiste em preparar relatórios para submeter os novos procedimen

tos à aprovação das instâncias competentes. São produtos desta fase: 

• relatório final e conclusivo; 

• manuais de procedimentos. 

5ª Fase - Implantação 

Em todas as fases até aqui discutidas, desde o levantamento até a elaboração 

da documentação, teremos a participação diária e constante de todos os profissio

nais envolvidos nas atividades estudadas, chefes e chefiados. Os produtos finais se

rão o resultado desse encontro de saberes: de um lado, o saber de quem faz no 

dia-a-dia, o saber institucional, possivelmente acrítico. De outro, o saber dos pesqui

sadores, o saber teórico e crítico. Ε desse encontro de saberes colocados tecnica
mente nas discussões que resultarão propostas de modificação dos procedimentos. 

C o m esta maneira de construir um processo de intervenção, cria-se um clima 

de confiança entre profissionais e pesquisadores, extremamente facilitador das mu

danças. 

O tempo de realização do projeto, de preparação da mão-de-obra para novas 
práticas, de mudanças de conduta é comparativamente mais lento do que uma con
sultoria clássica, que deixa um produto a ser implementado pela Direção. A nosso 
ver, se, por um lado, "perde-se" mais tempo em discussões e escolha da melhor op
ção, por outro, ganha-se muito tempo na implementação das propostas. Essa fase 
não é necessária, não é limitada no tempo. Ela existe, sim, como ações diluídas du
rante todo o processo. 

6ª Fase - Acompanhamento 

A realização de uma Pesquisa-Ação de acompanhamento visa a avaliar a qualida
de da implementação das propostas de intervenção. O cumprimento desta fase será 
proveniente do acordo entre a organização e os pesquisadores, e o plano de trabalho 
para esta etapa dependerá dos produtos resultantes da Pesquisa-Ação anterior. 



Pesquisa-Ação: "caindo na real" 

Se até aqui foi abordada a questão teórico-metodológica que sustenta o pro

cesso de Pesquisa-Ação, torna-se importante apresentar resultados da sua aplicação, 

para demonstrar sua viabilidade e consistência enquanto instrumento de reorganiza

ção administrativa. O caso descrito a seguir refere-se ao processo de reestruturação 

da gestão de meios levada a termo em um hospital de pequeno porte, iniciado em 

1990, constituindo-se em desafiante estudo de caso . 2 7 O hospital analisado tinha 

como política institucional: 

• a assistência a pessoas que apresentassem doenças infecciosas e parasitárias: 

doença de Chagas, esquistossomose. Aids, leishmaniose, paracocoidiomicose, 

hanseníase e t c ; 

• a pesquisa aplicada nessas mesmas áreas, visando ao aprimoramento científico 
do tratamento dessas doenças. 

Para a elaboração desse trabalho, foi desenvolvido o seguinte plano: 

Fase 1 - Levantamento das necessidades 

A equipe partiu das necessidades apontadas em reuniões com a Direção e 

com os profissionais envolvidos, pertencentes à Coordenação de Administração e 

Planejamento. O resultado dessas reuniões delimitou, como objetivo principal do 

trabalho, a descentralização das decisões de maneira compatível com as normas ju¬ 

rídico-administrativas vigentes, com o regimento do hospital e com o processo ge

rencial participativo. 

Fase 2 - Levantamento deta lhado 

No Serviço de Administração e Setores de Pessoal, Compras, Almoxarifado e Ma

nutenção, vinculados à Coordenação de Administração e Planejamento, a equipe: 

• analisou os documentos existentes e realizou entrevistas com as chefias (Serviço 

de Administração, Setores de Pessoal, Compras, Almoxarifado, Manutenção e 

Coordenação de Administração e Planejamento); 

• verificou os fluxos das atividades. 

Fase 3 - Aná l ise crít ica 

Ao término do levantamento detalhado, foram identificados os seguintes pro
blemas: 

• duplo comando; 

• ausência de programação; 

• indefinição de tarefas; 

• ausência de mecanismos de controle; 

27 A Pesquisa-Ação foi realizada pela seguinte equipe técnica: Moreira Nunes (coordenador), Maria In
fante, Regina Roque de Abreu, Washington Mourão, janaina Martins Soares. 



• superposição de funções; 

• ausência de sistematização de informações gerenciais; 

• ausência de sistematização no acompanhamento da execução orçamentária; 

• procedimentos administrativos exclusivamente manuais. 

Fase 4 - Formu lação e d iscussão das propostas 

As soluções propostas pela equipe foram discutidas com as chefias (Serviço de 

Administração e Setores de Pessoal, Compras, Almoxarifado e Manutenção e Coor

denação de Administração e Planejamento). O resultado das discussões teve como 

produto as seguintes propostas gerais: 

• criação de uma Secretaria na Coordenadoria de Administração e Planejamento, 

para racionalizar a centralização dos processos e procedimentos, atribuindo-se 

tarefas, controles e responsabilidades específicas nos trâmites interno e externo 

das demandas burocráticas/administrativas; 

• o Setor de Pessoal executará, exclusivamente, as tarefas de administração de pes

soal interno do hospital que lhe forem delegadas pela Diretoria. O desenvolvi

mento de recursos humanos deve ficar sob a responsabilidade de Centro de Es

tudos ou de uma estrutura de ensino e pesquisa a ser desenvolvida no hospital; 

• criação de um Setor de Materiais, que abrangerá as ações de compra, guarda, 
distribuição e controle de tudo o que venha a ser adquirido para o funcionamen
to do hospital; 

• criação de um Setor Econômico-Financeiro, que, de início, realizará o acom
panhamento e a execução orçamentária, evoluindo para a elaboração e 
acompanhamento da proposta orçamentária; 

• o Setor de Manutenção será responsável pelo gerenciamento da manutenção de 
equipamentos, prédios e instalações. 

Além das propostas, a equipe de trabalho descreveu os recursos necessários 
(pessoal, equipamento, espaço físico etc.) para implementá-las e sistematizou, deta
lhadamente, os fluxos de cada processo de trabalho. 



Fase 5 - Ap rovação e imp lementação 

O relatório final foi submetido à avaliação da Direção e do Conselho Departa

mental do hospital, cabendo a implementação das soluções propostas aos vários se

tores da Coordenação de Administração e Planejamento. 

Em março de 1992, os membros do Núcleo de Desenvolvimento Gerencial 

conduziram uma Pesquisa-Ação de acompanhamento que objetivava avaliar o Pro

grama de Modernização Administrativa do hospital, iniciado em 1990. 

A Pesquisa-Ação de acompanhamento foi realizada de acordo com as seguin

tes fases: 

Fase 1 - Levantamento deta lhado d a si tuação atual d a C o o r d e n a ç ã o 

de Admin is t ração e Planejamento 

Nesta fase, analisou-se criticamente a compatibalização da situação atual com 

as propostas resultantes da Pesquisa-Ação de 1990. Essas análises foram discutidas 

em grupo, chegando-se à conclusão de que o principal problema diagnosticado era 

o processo gerencial centralizado. 

Fase 2 - Aper fe içoamento d a rac ional ização e modern i zação das 

at iv idades da C o o r d e n a ç ã o de Admin is t ração e P lane jamento 

A partir das discussões da equipe com os profissionais da Coordenação, fica

ram definidas as seguintes atividades, por Sistema e Subsistemas: 

S is tema de Secretar ia Gera l 

Subsistema Informações 

• organização e manuseio de arquivos administrativos 

• leitura e sistematização de novos procedimentos administrativos 

Subsistema de Administração de Documentos 

• controle e acompanhamento de movimentação de processos 

• distribuição da documentação interna e externa do hospital 

Subsistema Apoio Administrativo 

• atividades de datilografia 

• atividades de redação 

• atividades de reprografia 

S is tema de Recursos H u m a n o s 

Subsistema de Administração de Pessoal 

• contratação e acompanhamento de bolsistas 

• acompanhamento/controle da apuração de freqüência 

• elaboração e atualização do prontuário (histórico funcional) dos servidores do 
hospital 



• programação de férias 

• acompanhamento e divulgação de normas e procedimentos relativos à adminis
tração de recursos humanos 

• elaboração e atualização da movimentação de pessoal 

Subsistema de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

• elaboração do perfil funcional dos servidores do hospital 

• avaliação de desempenho 

• coordenação dos processos de promoção vertical e horizontal 

• elaboração da programação de treinamento 

Sis tema d e Abastec imento 

Subsistema de Compras 

• aquisição de material de consumo 

• aquisição de material permanente e equipamentos 

• aquisição de serviços 

Subsistema de Guarda e Distribuição 

• acompanhamento dos prazos de entrega dos insumos 

• recebimento e conferência de insumos 

• distribuição automática de insumos 

• análise de consumo do hospital no exercício 

• procedimentos de gestão de estoques 

Subsistema Econômico-Financeiro 

• elaboração da proposta orçamentária 

• acompanhamento da execução orçamentário-financeira 

• acompanhamento da gestão financeira (execução orçamentária versus produção) 

Subsistema de Custos 

Sis tema de Manu tenção 

Subsistema de Manutenção de Prédios e Instalações 

• elaboração de um plano anual de manutenção de prédios e instalações 

• execução e acompanhamento do plano anual de manutenção de prédios e insta
lações 

• ocorrências de manutenção eventual 

• preparação das instalações de equipamentos a serem adquiridos 

• avaliação dos serviços de manutenção realizados no exercício 

Subsistema de Manutenção de Equipamentos 

• elaboração de um plano anual de equipamentos 

• execução e acompanhamento do plano anual de manutenção de equipamentos 



• ocorrências de manutenção eventual 

• avaliação dos serviços realizados no exercício 

S is tema de At iv idades Gera is 

Subsistema de Portaria 

• controle das portarias 

• atividades de zeladoria 

Subsistema de Limpeza 

• supervisão da limpeza realizada no hospital 

Subsistema de Rouparia 

• distribuição da rouparia 

• costura 

Subsistema de Patrimônio 

Fase 3 - Produtos a serem entregues à D i reção d o hospital para 

aprovação e imp lementação 

Relatório conclusivo com propostas alternativas para a solução dos problemas 

detectados. Para cada proposta apresentada a equipe descreveu: os fluxos dos pro

cessos de trabalho, suas interfaces, os instrumentos utilizados para execução e os re

latórios gerenciais que cada sistema deve produzir, cujo resumo segue em anexo. 



ANEXOS 

Resumo dos problemas e propostas constantes dos relatórios entregues à Direção 

do hospital onde se realizou a Pesquisa-Ação 

Anexo 1 

Sistema de Secretaria Geral 



Sistema de Manutenção 



Sistema de Atividades Gerais 





ANEXO 4 

Sistema de Materiais 



Sistema de Recursos Humanos 
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