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IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO 

ADMINISTRADOR HOSPITALAR 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A organização hospitalar por ser complexa e multidisciplinar precisa estruturar 

um setor operacional que conduza a ordem e a qualidade de todos os seus serviços, 

partindo da análise do perfil de toda instituição para que depois sejam colocadas em 

prática as demais mudanças administrativas, atribuindo vantagens e eficiência de 

todo grupo. 

Visto que, a administração hospitalar é um ramo novo, a proposta deste artigo 

é identificar as características funcionais do gestor hospitalar, sua formação, 

conteúdos utilizados em casos práticos, e as dificuldades encontradas por ele no 

ambiente hospitalar.  

 

2. PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

Obtenção de referencial teórico sobre o tema e confronto com dados práticos 

de uma unidade hospitalar. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo identificar as características funcionais do 

administrador hospitalar, tendo como caso de estudo um hospital situado em Santa 

Rita do Sapucaí. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar o conteúdo prático da atividade do administrador hospitalar; 

Identificar a formação necessária para o administrador hospitalar; 

Identificar as dificuldades enfrentadas pelo administrador hospitalar. 

 

4. JUSTIFICATIVA 



A área de gestão hospitalar foi escolhida por se tratar de um ramo de grande 

importância. A identificação das características funcionais do administrador 

hospitalar buscará identificar o conteúdo prático da atividade, a formação necessária 

para o administrador hospitalar, assim como, as dificuldades enfrentadas pelo 

gestor, tendo como intuito mostrar as características e desafios de um gestor 

hospitalar em um estudo de caso. 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A profissão do gestor hospitalar está ligada diretamente às história dos 

hospitais e da medicina. Antigamente os hospitais do Brasil em geral, eram 

administrados por médicos, enfermeiros ou pessoas da comunidade, se preocupava 

com a estrutura física, e o controle das despesas com poucos recursos existentes 

naquela época. Como consequência, atualmente o gestor hospitalar torna inteiro os 

profissionais da área da saúde, tendo a responsabilidade maior de proporcionar o 

equilíbrio financeiro e o crescimento da organização (SEIXAS, 2004). 

Segundo Malik; Teles (2001), no Brasil, a maioria dos diretores nos hospitais 

são médicos e/ou enfermeiras que aprenderam a administrar o hospital no dia-a-dia. 

Porém é evidenciado que existe uma necessidade de profissionais especializados 

em administração para a área de saúde.  

Todos os hospitais tem que ser administrados como empresas, não só como 

visão simples de lucro, mas também para ter sua viabilidade econômica, e com isso, 

assegura a sua sustentabilidade do bom atendimento à comunidade (SILVA, 2009). 

Borba (1991) afirma que não há lógica na necessidade de que o gestor 

hospitalar tenha graduação em medicina, uma vez que por não ter formação 

curricular para administração, o hospital corre riscos quando não gerido por um 

especialista. Na visão do autor, essa experiência só será válida se o profissional 

tiver habilidade inata e estiver realmente especializado para tal função, ficando 

dessa forma evidente que é indispensável possuir conhecimentos teórico-práticos de 

Administração Geral e, especificamente, de Administração Hospitalar. 

Machline (1983) diz que em relação à qualidade de vida no trabalho em 

hospitais, cabe ao gestor, de forma transparente e motivadora, proporcionar esse 

espaço aos colaboradores, e estes serem multiplicadores do processo. Assim todos 



colaboram não só para a saúde e o bem-estar mental dos pacientes, mas também 

dos que os atendem. 

 

6. METODOLOGIA 

 

A metodologia de pesquisa adotada neste artigo consiste em um estudo de 

caso aplicado no Hospital Antônio Moreira da Costa, seguindo o seguinte fluxo: 

 

Figura 1 – Fluxo de procedimento da metodologia do artigo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS  

 

Alinhamento entre o referencial teórico e o estudo de caso que acontecerá no 

hospital Antônio Moreira da Costa, situado em Santa Rita do Sapucaí, MG. 
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