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1. RESUMO 

O presente artigo, discorre sobre a Ética voltada a administração hospitalar, com um 

propósito de se mostrar como, pacientes, gestores, e demais trabalhadores dessa 

instituição, podem se ter uma melhor relação, trabalhando em cima da ética de cada 

um dos envolvidos. A Ética, ela que nos serve como um instrumento social para se 

determinar o que se deve fazer para que todos busquem e consigam a “boa vida”, o 

“bem estar” de cada um, para que se possa viver bem em sociedade, pois a Ética 

nada mais é do que tentar de alguma forma fazer com que nós humanos, tenhamos 

sempre uma melhora contínua para que se viva bem, com qualidade e em paz, trata 

se também de valores, princípios, normas, que nos servem como um 

comportamento humano, procura nos dizer o certo o errado e o justo, assim como 

nos da a responsabilidade pelos atos. Com o desenvolvimento deste artigo foi 

possível concluir que, qualquer que seja o ambiente de trabalho, os gestores e todos 

os envolvidos, precisa de certa forma ser éticos e coesos no que estão executando, 

para que se possa fluir bem o trabalho empenhado e que se possa ter uma 

harmonia entre todos, no principal quando o ambiente de trabalho for um hospital, 

pois temos variedades de problemas, crenças, dentre outros, e alem de tudo, saber 

que se está lidando às vezes com a dor do próximo, assim mais do que nunca 

procurar sempre ser o mais ético e responsável possível. 

 

Palavras-Chave: Ética, Dependentes Químicos, Recuperação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As instituições sociais destinadas a esse fim que no caso são os hospitais 

configuram se como diversidades em sua finalidade e forma de organização, reflexo 

das realidades econômicas e sociais das pessoas envolvidas, ou seja de forma 

direta ou indireta. 

A ética é parte significativa em todas as relações entre as pessoas, seja na 

sociedade, ou em seu ambiente de trabalho, pois é através da ética, que o ser 

humano define o que é o bom e correto e o que ele deveria fazer de forma correta 

visando a razão e não sua emoção. 

Os princípios éticos também estão ligados a padrões de valores que cada 

indivíduo possui, sabemos que dentro de uma organização como os hospitais que 

por sua vez é formada por pessoas diferentes, tais como, raça, cor, crença, dentre 



outros, assim o gestor deve se ter alguns princípios éticos para o melhor convívio e 

melhor andamento do trabalho dentro dessa instituição, como: 

 Saber ouvir; 

 Saber trabalhar em equipe; 

 Evitar intrigas; 

 Nunca chamar a atenção de outra pessoa na presença de outras 

pessoas, se houver a necessidade, chamar a tal pessoa em algum lugar reservado e 

tentar saber o que esta se passando com esta pessoa, para que se possa corrigir 

alguma falha; 

 Nunca falar mal do seu trabalho; 

 Não abusar do poder; 

 Ser pontual, dentre outros; 

A ética profissional é um conjunto de atitudes e valores positivos, aplicados 

no ambiente hospitalar, a ética nesse ambiente de trabalho é de fundamental 

importância para o bom funcionamento das atividades dessa empresa, e das 

relações de trabalho entre os funcionários, com isso esse trabalho irá obter um 

maior nível de produção nessa organização, e também o favorecimento para uma 

criação de um ambiente de trabalho harmonioso, respeitoso e agradável. 

A transformação pelas quais tem passado as organizações hospitalares, 

com a introdução de matrizes administrativas, departamentos financeiros, de compra 

e econômicos, diante dessa realidade, parece natural questionar, se o hospital pode 

ser considerado uma empresa, e sim, devemos considerá-lo sim uma empresa. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O projeto tem como objetivo, proporcionar um melhor relacionamento entre 

funcionários, pacientes, gestores e todos ligados a essa organização hospitalar, para 

que se proporcione um bom andamento na gestão hospitalar, sempre visando uma 

melhoria dentro da instituição e o bem estar de todos os seus envolvidos, para que 

se tenha um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo, e se proporcione sempre 

o bem estar de seus pacientes, “uma companhia precisa de uma política clara se 

deseja estimular uma conduta ética em seus empregados”(Blanchard e Peale 1994). 

 



4. METODOLOGIA 

A pesquisa foi feita de forma descritiva com um caráter exploratório,através 

de buscas feitas por sites na internet, livro, e informações obtidas pessoalmente com 

pessoas ligadas, e gestores do Lar São Francisco De Assis da cidade de Jaci - 

SP,instituição modelo atualmente, devido ao seu esforço para com a recuperação de 

dependentes químicos em especial, e demais enfermidades.  

De acordo com (Brown 1993), as decisões tomadas no âmbito da estrutura 

de uma organização não afetam somente a sua vida, mas também as de todos os 

seus participantes: trabalhadores, consumidores, investidores, e cidadãos. Na 

organização hospitalar, isso é especialmente importante, porque não se pode 

esquecer de que ela lida com os limiares críticos e preciosos da vida e da morte das 

pessoas. Assim as decisões dos administradores hospitalares envolvem toda uma 

dimensão ética, pois um administrador ético é aquele que se conduz eticamente o 

tempo todo, e não só apenas quando lhe é conveniente. 

A pesquisa se desenvolveu primeiramente de forma exploratória, onde se 

busca identificar as suas causas, seja através da aplicação do método experimental, 

através da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos, no caso, livros, e 

buscas em sites na internet. Em seguida na pesquisa exploratória (de campo), foram 

coletados dados pessoalmente com gestores da matriz e em seguida feito um 

questionário, para se souber o quanto esse ambiente de trabalho era harmonioso, e 

o quão éticos eram as pessoas envolvidas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

      

A dimensão empresarial na organização e na estruturação dos serviços de 

saúde não modifica as expectativas sociais sobre os profissionais que neles atuam 

que continuam com a mesma obrigação ética de sempre: buscar a excelência. O 

que muda é o caminho para alcança-la, que atualmente não se restringe ao 

beneficio do paciente, mas passa, obrigatoriamente, pela gestão eficaz, eficiente 

efetiva das organizações sanitárias. No entanto, a despeito de seu importante papel 

na arena ética e politica da assistência á saúde, as instituições frequentemente não 

são alvo de merecida considerações nas discussões e reflexões sobre tais temas 

(Bulger e Cassel 1995; Gracia sd). 



Também o papel e o significado da ética para os administradores 

hospitalares parece não estar claro. Estudo desenvolvido por Chown demonstra não 

ser evidente para os administradores na área da saúde a percepção de que exercem 

um papel de liderança critico no desenvolvimento dos valores organizacionais, 

imprescindíveis para decisões éticas apropriadas. Poucos desses profissionais são 

treinados em ética e, assim, não admira que esta fique reduzida a uma questão de 

etiqueta. 

De acordo com Robert M. Dickler, diretor-geral do hospital e da clínica da 

universidade de Minnesota, é patente a mudança na presença da ética no dia-a-dia 

do administrador de serviços de saúde: “É muito difícil separar a ética do cuidado em 

saúde da ética na administração. Considerando que nosso propósito primário é 

cuidar das pessoas, o tratamento é afetado pelas decisões administrativas que 

tomamos. Vejo isso mais como um espectro que oscila das questões institucionais 

para as questões relativas aos pacientes individuais, mas não há uma separação 

clara das duas” (ANONIMO 1992, p 23). 

Com o decorrer dos tempos, a muito conflitos em relação a ética dentro dos 

hospitais, tais como ganho de subornos, preferencia para pacientes mais ricos, 

compras ilegais de remédios, entre outros tipos de pura falta de ética. 

Para os administradores hospitalares este aspecto adquire especial 

importância, pois além de serem eles, muitas vezes, os que introduzem no hospital 

esta mensagem conflitante, devem também manejar mais este conflito, 

exemplarmente. 

Pouca atenção tem sido dispensada aos conflitos de interesses que surgem 

dos incentivos para diminuir gastos. No entanto, eles podem ser mais significativos 

do que os surgidos da pratica dos médicos de indicar pacientes para serviços nos 

quais tem participação ou incentivos financeiros. O estímulo para se gastar menos 

podem tornar-se extremamente perigoso para os pacientes, principalmente se não 

houver a contrapartida equivalente para a melhoria da qualidade da assistência 

prestada. 

Segundo o código de ética do administrador hospitalar o trabalho do 

administrador hospitalar é entendido como um “compromisso de serviço ao paciente, 

aos funcionários e a comunidade”, e tudo deve estar em função da “pessoa humana 

enferma”. 

 



6.RESULTADOS  

 

Como esclarecido anteriormente, a pesquisa foi realizada com funcionários e 

pacientes do Lar São Francisco de Assis, situada na cidade de Jaci – São Paulo. 

Foram distribuídos 420 questionários entre os referidos funcionários e pacientes, 

porém retornaram apenas 320, sendo 120 respondidos por mulheres e 180 por 

homens.  

A faixa etária dos pesquisados varia entre 18, e 56 anos. 46,5% dos 

pesquisados são solteiros. Em relação ao grau de instrução, 61,72% dos 

pesquisados possuem curso superior, a pesquisa só não foi aplicada aos pacientes 

com alguma deficiência, que a instituição também batalha para manter, e alguns 

idosos que o lar abriga, devido a não terem onde morar ou que estão doentes e a 

família não pode arcar com o tratamento, ou até mesmo que foram abandonados por 

suas famílias.  

Segue a apresentação em gráficos dos resultados aplicados nos 

pesquisados com as informações referidas ao tema: 

 

Gráfico 1: Opinião das mulheres em relação a ética no organização; 

 

Fonte: Ética na Gestão Hospitalar, 2015. 
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Gráfico 2: Opinião dos homens em relação a ética na organização; 

 

Fonte: Ética na Gestão Hospitalar, 2015. 

 

 

Gráfico 3: Relação entre funcionários e pacientes; 

 

Fonte: Ética na Gestão Hospitalar, 2015. 
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Gráfico 4: Chances de Recuperação. 

 

Fonte: Ética na Gestão Hospitalar, 2015. 

 

 

De acordo com a pesquisa realizada, das cento e vinte mulheres 

pesquisadas, cento e três acham que a politica de ética na organização está correta. 

Segundo artigo publicado por Salvo (2012) as empresas estão atualmente dando 

muita mais atenção para ética, do que dava antes. Já em relação à avaliação 

respondida pelos homens, indicam que 79,40% também acham que a ética aplicada 

está de acordo com o necessário. 

68,96% dos pesquisados responderam que a relaçãofuncionário/paciente é 

muito boa e coesa, onde há respeito e tolerância de ambas as partes. Até hoje há 

empresas que não admitem que seus funcionários tenham um relacionamento mais 

próximo com seus pacientes. O ideal nessa situação é mostrar o quanto são 

competentes e os benefícios que trarão para a empresa e para acabar com os 

preconceitos, o ideal é deixar claro que, na empresa há lugar para todo tipo de 

relação. 

Conforme dados da pesquisa, 75,86% dos pesquisados acreditam que 

existe chances de recuperação para todos os tipos de pacientes, onde eles só têm 

que ter vontade de obter uma vida melhor. 

Na opinião da maioria dos pesquisados não existe uma barreira entre 

pacientes e funcionários, mas segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) ainda existe certo receio em lidar com dependentes químicos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             Concluímos que, qualquer que seja o ambiente de trabalho, os gestores e 

todos os envolvidos, precisa de certa forma ser éticos e coesos no que estão 

executando, para que se possa fluir bem o trabalho empenhado e que se possa ter 

uma harmonia entre todos, no principal quando o ambiente de trabalho for um 

hospital, pois temos variedades de problemas, crenças, dentre outros, e alem de 

tudo, saber que se está lidando às vezes com a dor do próximo, assim mais do que 

nunca procurar sempre ser o mais ético e responsável possível. 

Entretanto, aos poucos vai ocorrendo uma cisão entre estes dois grupos. O 

administrador entende como sua principal função buscar a viabilidade econômico-

financeira e o bom funcionamento do hospital, sentindo a ética como algo que lhe é 

distante ou afeta somente aos que atuam diretamente na prática clinico-

assistenciais. Multiplicam-se as praticas administrativas que, deliberadamente, 

interferem na relação clinica com vistas a atingir os objetivos e as metas 

organizacionais. Ofusca-se a missão social do hospital, e o administrador hospitalar 

parece não perceber a repercussão, muitas vezes mal eficente, de suas decisões na 

qualidade da atenção de saúde prestada ao paciente. 
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