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1. Resumo: Os processos para o estabelecimento da maneira como as normas têm 

sido aplicadas no cotidiano do setor hospitalar, bem como o foco na segurança, 

conforto, acessibilidade e recursos no âmbito do mesmo, estarão embasados nesse 

estudo para a verificação da integridade da legislação vigente a ser seguida. O 

enfoque principal é a comparação entre o setor de internação de um hospital privado 

com o de um hospital público, tendo como metodologia a junção do estudo de caso 

de natureza exploratória focando numa abordagem teórica fundamentada em 

pesquisas bibliográficas e metodologia analítica.  
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2. Introdução 

 A Câmara Setorial de Produtos para Saúde é uma instância colegiada de 

explicitação de opiniões dos diversos segmentos da sociedade, de natureza 

consultiva, vinculada à Diretoria da ANVISA, a fim de subsidiar os assuntos de 

competência de sua área. Há cinco membros em sua composição (com mandatos 

de três anos, no qual, o começo e o término não são coincidentes), estes são 

sabatinados pelo Senado Federal e possuem total estabilidade em seu mandato. Um 

dos cinco é designado pelo Presidente da República para exercer o cargo de 

Diretor-Presidente, podendo convocar reuniões extraordinariamente, além das que 

são ordinariamente realizadas em Brasília. Muitas destas reuniões são abertas ao 

público, com a finalidade de aproximar a população de decisões e responsabilidades 

públicas, além de possibilitar-lhes o direito a expressar sua opinião nos temas 

decorrentes.  

 Para a publicação de uma Lei ou Norma, um encarregado, em prol da 

melhoria, cria um projeto de Lei ou Norma, assim, irá nomear representantes de 

órgãos similares para a formalização do documento, esperando a aprovação do 

Senado Federal, muitas vezes, disponibilizando-a para avaliação popular. Por fim, 

após a realização de ajustes, a Norma ou Lei será publicada. Atualmente, no cenário 

de âmbito nacional, as normas e resoluções publicadas têm ajudado no requisito de 

controle e organização. Apesar da fiscalização não ser tão rigorosa quanto deveria, 

houve uma grande melhora em comparação com dados do passado. 



Internação é tida como um processo ou procedimento clínico, sendo que o paciente 

esta em constante observação por mais de três dias. Para que isso ocorra, tanto no 

setor privando quando no público, há uma serie de burocracias envolvidas.  Por 

exemplo, no requisito financeiro, nos hospitais privados, é essencial a aprovação do 

plano de saúde para cobertura total do procedimento a ser realizado ou uma 

garantia financeira para tal. Já no setor público, a burocracia é menor, porém mais 

lenta. Primeiramente, é necessário o laudo médico com a solicitação de internação, 

após isso, deverá ser solicitado um AIH (Autorização de Internação Hospitalar), 

sendo emitido em duas vias. O tempo de aprovação deste documento depende do 

caráter da internação, ou seja, nível de gravidade e importância. Em alguns casos 

mais graves, há uma demora de 15 dias, já em outros não tão graves, alguns 

meses. 

 

3. Objetivos 

 O objetivo principal deste trabalho foi identificar se as instituições de saúde 

estão em conformidade com a norma (RDC 50/2002), focando na área de 

internações em setor público e privado. 

 E como objetivo secundário, avaliou as dificuldades, os procedimentos e 

avanços do cumprimento das normas vigentes, e a partir de um quadro comparativo, 

sugerir as possíveis melhorias que poderiam ser introduzidas. Por fim, realizou-se 

uma comparação entre os dados coletados durante a pesquisa, então foi feito um 

parecer conclusivo quanto às melhores medidas a serem tomadas no que tange ao 

aprimoramento na qualidade da internação. 

 

4. Metodologia 

 Metodologia de pesquisa pode ser definida como o conjunto de abordagens 

técnicas e processos utilizados para formular e resolver problemas de aquisição 

objetiva do conhecimento e de uma maneira sistemática. Nesse projeto foi realizada 

uma pesquisa voltada para o estudo de caso exploratório, que teve como 

embasamento principal a elaboração de um questionário semiestruturado. O estudo 

de caso é uma abordagem metodológica de investigação adequada quando se 

procura compreender, explorar ou descrever acontecimentos envolvidos em diversos 

fatores. 

 



5. Desenvolvimento 

5.1 Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcellos 

O Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos situado na Rua Borges Lagoa, 

1450 – Vila Clementino (SP), é responsável pelo atendimento, principalmente, de 

pacientes na faixa etária de 30 a 50 anos. O projeto arquitetônico do Complexo foi 

feito por Oscar Niemeyer, e os painéis feitos baseando-se no MDBE (método de 

design baseado em evidencia) foi feito por Di Cavalcanti. Os jardins foram 

projetados pelo arquiteto-paisagista Burle Marx.  

 Além de ser um Complexo filantrópico, não visando lucros, recebe apoio 

institucional da Fundação Bradesco. Fundado em 27 de junho de 1949, recebeu o 

nome Professor Edmundo Vasconcelos em homenagem ao médico que o fundou.  

O hospital pesquisado possui 44 especialidades médicas com patologias 

diversas, sendo apenas 5% de convênios particulares. Não possui uma área 

específica para internação de recém-nascido, já que não possui maternidade, porém 

presta assistência aos que o procuram. O alojamento não é específico para recém-

nascido, porém é adaptado. Também não possui uma área específica para 

internação de pacientes queimados em regime intensivo. A assistência é realizada, 

bem como na ala de recém-nascidos. 

Além de ter 10 salas cirúrgicas, o hospital também possui 220 leitos no total, 

sendo UTI adulto com 25 leitos. Porém, não possui UTI neonatal, maternidade e ala 

especial para pacientes queimados. O hospital conta com dois prédios para 

atendimento médico, PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) próprio do hospital, 

segurança na informação e acreditação nível três. 

A triagem é feita inicialmente, e há critérios de visita para pacientes em 

regime de internação. A assistência nutricional é feita de forma sistematizada, 

apesar dos funcionários não utilizarem luvas ao manusear os alimentos.  

O Complexo realiza diversos trabalhos voluntários, como por exemplo, 

Centros de Saúde para comunidades carentes com consultórios montados em salas 

de aula. Possui 20 apartamentos, sendo quatro em enfermarias com dois leitos para 

pacientes com um poder aquisitivo reduzido. Também oferece serviços como 

Hospital Dia, realizando pequenos procedimentos cirúrgicos e diagnósticos.  



A equipe de engenharia clinica é terceirizada, bem como a equipe técnica e 

os responsáveis pela manutenção preventiva.  Esta manutenção é feita a partir de 

uma homologação em ficha, e ao ser realizado, determina-se quais equipamentos 

médicos devem ser descartados. 

Com participação ativa no IBHE (Instituto Brasileiro de Hospitalidade 

Empresarial), o Complexo preocupa-se em seguir os indicadores de qualidade, 

desempenho e produtividade. 

 

5.2 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (que possui como valores: 

competência, qualificação profissional, tradição, confiabilidade e ética) foi fundado 

em 1954, Entidade Associada da Universidade de São Paulo (desde 1991), possui 

capacidade instalada de 453 leitos, sendo um dos maiores Hospitais de Cardiologia 

da América Latina. 

Em suas instalações, funcionam 100 salas da Divisão Clínica, para 

atendimentos ambulatoriais e de emergência, setorizados por especialidades 

cardiológicas: Coronariopatias; Dislipidemias; Miocardiopatias; Doença de Chagas; 

Transplantes (Cardíaco, Renal e Hepático); Hipertensão Arterial; Valvopatias; 

Cardiopatia e Gravidez; Cardiopatias Congênitas; Vascular Periférica; Doença da 

Aorta; Cardiogeriatria; Cardiologia do Esporte; Angioplastia Coronária; Pós-

Operatório de Cirurgias Coronárias; Pós-Operatório de Valvopatias; Pós-Operatório 

de Cardiopatias Congênitas; Emergências Cardiovasculares; Arritmias Cardíacas e 

Eletrofisiologia; Marca-Passos e Desfibriladores. Outras especialidades médicas de 

apoio ao atendimento cardiológico também estão representadas como: Neurologia; 

Nefrologia; Pneumologia, Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, Nutrologia, 

Anestesia e Gastroenterologia. 

Possui ambulatório, o alojamento dos residentes e posteriormente foi 

inaugurada a Oficina Experimental, embrião do atual Centro Técnico de 

Experimentos ou Bioengenharia, como é mais conhecida, dedicada à fabricação de 

equipamentos e instrumentais médicos. 



É destacável seu papel na área Diagnóstica Invasiva, pois coordenou mais de 

120 estudos internacionais, que envolvem as intervenções coronárias percutâneas 

(angioplastias com stents e stents farmacológicos). Frisa-se a introdução, há 15 

anos dos stents farmacológicos no mundo, com o implante pioneiro no IDPC destes 

instrumentos, em 30 pacientes (2 séries de 15 casos), que constituíram o estudo 

FIM (First in Man), o qual deslanchou a aplicação mundial dos stents farmacológicos. 

É de extrema importância citar sobre A Divisão de Pesquisa do IDPC, pois 

este representa uma das mais importantes organizações de pesquisa clinica 

acadêmica da América Latina. Este possui desde pequenos estudos pilotos até 

grandes ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais. 

Em 1984 foi criada a Fundação Adib Jatene (FAJ) com a função principal de 

apoiar o IDPC em suas ações em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, 

além de desenvolver novos projetos, produzir e comercializar os produtos com o 

objetivo de suportar novas pesquisas de tecnologia na área médica e investir os 

recursos na estrutura física funcional. 

Atendimento realizado com embasamento na teoria de humanização do 

atendimento proposta pelo governo do estado de São Paulo visando facilitar uma 

mudança na cultura e no modelo de gestão das organizações de saúde ligadas ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). O foco prioritário é acolhimento dos pacientes e 

acompanhantes, com orientação e apoio na primeira consulta, no momento de 

internação e da alta e, em caso de óbito, até mesmo no processo de luto, enfocando 

aspectos emocionais, éticos, sociais e legais. O acolhimento inclui também contato 

permanente com a equipe de enfermagem para orientação e informações. 

Foram implantados programas terapêuticos e culturais para a saúde e defesa 

de direitos e deveres dos usuários da rede estadual de saúde, a exemplo de grupos 

de orientação e prevenção em saúde nas salas de espera dos ambulatórios, 

apresentação de filmes em circuito interno de TV, exposições artísticas e musicais 

nos serviços de saúde, brinquedoteca, empréstimo de livros para pacientes e 

acompanhantes nas unidades de internação e apoio espiritual, entre outras ações. 

Os pacientes em regime de internação recebem visita de cães acompanhados 

de seus respectivos donos todas as quintas-feiras. Esse projeto é conhecido como 



“Cão Solidário” e visa proporcionar aos pacientes em regime de internação e seus 

familiares um momento de descontração toda a semana. Em pesquisas realizadas 

pelo próprio instituto, conclui-se que tais visitas receberam 90% (noventa por cento) 

de aprovação. Os médicos cardiologistas responsáveis pelos pacientes internados 

relataram melhora significativa no humor dos mesmos, bem como rápida 

recuperação e baixa taxa de depressão entre os pacientes acometidos de doenças 

em estágio terminal avançado, ou mesmo em regime de internação por um longo 

período.  

Além disso, estão sendo implantados projetos específicos voltados à 

valorização dos profissionais que trabalham nas unidades de saúde, a exemplo de 

espaços de convivência para os funcionários, programas culturais, educacionais e 

de saúde e programas de participação social, como apoio a campanhas.  

Visitas abertas, em horários flexíveis, acompanhamento psicológico de 

familiares em horários de visita à UTI e ampliação dos canais de escuta para 

pacientes e profissionais, a exemplo de serviços de atendimento ao usuário e conte 

comigo, além de pesquisas de satisfação dos usuários e pesquisas de clima 

organizacional já fazem parte do processo de humanização da rede estadual de 

saúde. 

Após ampliação, o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) agora 

possui 492 leitos. O instituto também dobrou o número de profissionais, com a 

chegada de mais de 1.200 novos funcionários na unidade, que já contava com 1.297 

profissionais. 

Por ser um Hospital especializado em cardiologia, não possui uma área 

específica para internação de pacientes queimados em regime intensivo, e nem ala 

de recém-nascidos, porém a assistência é realizada.  

 

6. Resultados 

 Determinantes estruturais estão relacionados à histórica fragilidade da política 

de saúde, hoje expressa nos entraves político-institucionais que são apresentadas 

para a implementação do Sistema Único de Saúde. Quando o Complexo Hospitalar, 



seja público ou privado, é amplo e promissor, com a gestão adequada e objetivos 

estabelecidos, a assistência médica é realizada com qualidade, além dos 

profissionais executam suas atividades de acordo com o estabelecido e a 

acessibilidade, infraestrutura, assistência médica, atendimento e comodidade do 

sistema de saúde se tornam possível.  

 Com base no que foi avaliado e presenciado, nos setores públicos e privados, 

definiram-se algumas possíveis sugestões para melhoria deste sistema. 

Primeiramente, um grande problema, no setor de internação, principalmente em 

hospitais públicos, é falta de vagas. Portando, uma solução seria a criação de uma 

rede para a integração de diversos hospitais públicos (iniciando apenas com os mais 

próximos, evoluindo para todos de uma cidade, e assim por diante), na qual, seria 

possível agendar o paciente para qualquer um participante desta integração. Ou 

seja, se o paciente fosse a um hospital e o mesmo não possuísse vagas, ele seria 

inserido em uma fila de espera no sistema, dependendo das prioridades e 

preferencias (conforme a legislação), ao surgir uma vaga em um dos hospitais 

incluídos nesta rede, o paciente seria avisado e se apresentaria no mesmo para seu 

devido tratamento. 

 Muitas pessoas dependem do transporte público, porém muitas vezes, estes 

não possuem rotas próximas a instituições de saúde, causando um grande 

desconforto e algumas vezes impedindo o próprio paciente de realizar um 

procedimento médico. Com isso, uma ideia simples para resolver isto, seria uma 

reorganização na rota dos ônibus e construção de linhas de metro visando este 

problema. Ou também, a criação de ônibus especiais (ou vans) que possuiriam uma 

rota especifica, passando pelos hospitais. 

 Há diversos problemas mais graves do que os citados acima, como por 

exemplo, infecção hospitalar, na qual, um melhor treinamento da equipe, focando 

em higienização hospitalar, poderia diminuir esta ocorrência. Outro erro encontrado 

foi à perda de informações do paciente, para isso, a implementação do PEP 

(prontuário eletrônico do paciente) resolveria de maneira simples e eficiente, sendo 

que já é utilizado em diversas instituições de saúde. O excesso de pessoas no 

hospital também causa diversas intercorrências, porém, ao se reorganizar o fluxo 

hospitalar já resolveria o problema. Lembrando que a falta de equipamentos é um 



gravíssimo erro, sendo que estes se apresentam indisponíveis por falta de 

manutenção. Para a correção deste fato, é necessário organizar o cronograma de 

atividades do hospital durante o ano, visando manutenções preventivas, preditivas e 

corretivas, ou seja, reestruturação do plano diretor. 

 Por fim, a falta de fiscalização e de investimentos acarretam todos estes 

problemas acima citados, pois, muitas vezes, pessoas de má fé ou despreparadas 

estão no comando. Caso a fiscalização fosse mais árdua, a lei seria cumprida de 

forma mais pontual, o que ocorria menos erros no sistema, melhorando as 

condições de atendimento e tratamento para a população. 

 

7. Considerações Finais 

 Iniciou-se um roteiro visando à organização dos dados coletados a partir de 

um questionário semiestruturado respondido pelas pesquisadoras ao visitar as 

instituições de saúde: Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos e o Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia. Após a análise dos questionários, chegou-se à 

conclusão de que os hospitais visitados estavam em condições de assistir 

adequadamente ao que se propunha, comprovando assim sua acreditação.   

 Se há compromisso com os cidadãos, que um dia podem se tornar futuros 

pacientes, não importa se o Hospital é público ou privado. Ambos podem e devem 

assistir adequadamente e com qualidade os pacientes, dispondo de acessibilidade, 

infraestrutura e comodidade na área de internação. Problemas e contravenções 

fazem parte do caminho para o sucesso. Assim sendo, as considerações nos 

permitem concluir que as instituições de saúde em questão estão de acordo com a 

norma RDC-50/2002, uma vez que possui um rigoroso controle de biossegurança e 

assistência médica. 
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