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APRESENTAÇÃO 

As instituições hospitalares para não se tornarem obsoletas estão mais complexas 
devido o desenvolvimento tecnológico. As informações com fácil acesso, que 
produzem clientes conscientes quanto a tratamentos e direitos; o mercado produtor 
e consumidor mais competitivo e amplo.  
Não basta investir em marketing sem ofertar as necessidades dos clientes ou manter 
um corpo de trabalhadores descontentes e/ou impossibilitados seja por insipiência 
ou por falta de meios disponíveis, para execução dos serviços ofertados. 
A organização do serviço de hotelaria hospitalar busca através das suas tecnologias 
leves a melhoria no acolhimento, na ambiência, no envolvimento do cliente em seu 
tratamento; na valorização do trabalhador e na defesa dos direitos do usuário, 
desenvolver a tão falada humanização da assistência à saúde e como consequência 
um cuidar com qualidade, segurança e efetividade. 
Buscamos aqui conhecer a hotelaria hospitalar atual, levantamos as suas tecnologias 
leves e relacionamos com a enfermagem. 
 
 

Clarissa Vasconcelos Silva de Souza 
Enfermeira Assistencial  

Universidade Federal de Sergipe 
MBA em Administração Hospitalar 

Especialista em Auditoria em Saúde 
  

http://lattes.cnpq.br/9703024398255524
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CAPÍTULO I 

TECNOLOGIAS LEVES DA HOTELARIA HOSPITALAR E A GESTÃO DE ENFERMAGEM 

CAPÍTULO I 

HOTELARIA HOSPITALAR E SUAS TECNOLOGIAS LEVES 

RESUMO 

Trata-se de um levantamento bibliográfico do tipo descritivo que discorre sobre o 
serviço de hotelaria hospitalar sua evolução no ambiente hospitalar a fim de 
levantar as mudanças tecnológicas deste setor e como ele foi sendo valorizado ao 
longo dos anos. Conhecer as tecnologias leves e o que ela proporciona a gestão, ao 
profissional e ao cliente. Neste contexto fez-se um breve histórico do 
desenvolvimento da hotelaria hospitalar no Brasil; discorreu-se sobre a necessidade 
de mudanças na assistência a saúde e como as inovações tecnológicas estão 
inseridas na atual visão da hotelaria hospitalar; Tendo como carro chefe a 
humanização da assistência. Assim discorreu-se sobre as tecnologias de saúde 
dando ênfase as tecnologias leves que foram encontradas nesta pesquisa, como elas 
são colocadas em prática e como impactam no cuidado a saúde; permitindo a 
consolidação das diretrizes da humanização, e melhorias nos serviços de saúde no 
que tange a assistência ao paciente. 
 
Palavras-chave: Hotelaria Hospitalar. Mudanças. Tecnologias Leves. 
 

ABSTRACT  

This is a descriptive bibliographic survey that discusses the hospitality service and 
its evolution in the hospital environment in order to raise the technological changes 
in this sector and how it has been valued over the years. Know the light technologies 
and what it provides the management, the professional and the customer. In this 
context, a brief history of the development of hospitality in Brazil was made; it was 
discussed the need for changes in health care and how technological innovations are 
inserted in the current vision of hospitality; With the humanization of assistance as 
its flagship. Thus, health technologies were discussed, emphasizing the light 
technologies that were found in this research, how they are put into practice and 
how they impact health care; allowing the consolidation of humanization guidelines, 
and improvements in health services with regard to patient care. 
 
Keywords: Hospitality Hospitality. Changes. Light Technologies. 
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CAPÍTULO I 

TECNOLOGIAS LEVES DA HOTELARIA HOSPITALAR E A GESTÃO DE ENFERMAGEM 

1. INTRODUÇÃO 

O setor saúde sempre foi fortemente influenciado pela tecnologia material, 

ou seja, equipamentos para fins terapêuticos e diagnósticos. As tecnologias não 

materiais, ou seja, subjetivas, de inovação na organização e nas relações de trabalho 

ficavam em segundo plano. (LORENZETT et al. 2012) 

A hotelaria hospitalar sempre existiu nos hospitais só que de forma mecânica, 

apenas para abrigar o paciente quando estava doente; os serviços prestados pela 

hotelaria hospitalar eram atividades de limpar, organizar, lavar, arrumar, sem 

priorizar a qualidade e satisfação do cliente (BOERGER,2017). 

Kurcgant e col. (1991) definiu muito bem a palavra mudança no âmbito da 

saúde, sendo sinônimo de transformação e rompimento de hábitos e costumes. 

As mudanças não ocorrem sem motivos, elas partem de uma necessidade e 

no setor hospitalar com uma clientela mais exigente e esclarecida de seus direitos 

elas foram ocorrendo para atender as necessidades deste mercado. 

Franco; Merhy (2012) chama de transição tecnológica as mudanças no modo 

de produzir saúde que impactam diretamente no processo de trabalho; neste 

processo de mudança as tecnologias relacionais, tentam fazer diferença no processo 

de cuidar e trazer resultados positivos para o paciente. 

Morais; Cândido; Vieira (2004) fazem a diferenciação entre uma empresa 

hoteleira e a hotelaria hospitalar; a primeira é uma entidade jurídica de hospedagem 

e a segunda é um conjunto de serviços assistenciais, prestado por instituições de 

saúde que visam a qualidade do atendimento ao cliente. Mostram que 

diferentemente de um hotel, todos os produtos estão disponíveis, mas nem sempre 

o cliente pode decidir sozinho quando e como utilizar, necessitando do 

conhecimento científico para a tomada de algumas decisões. 

Assim surgiu o seguinte questionamento: quais são as tecnologias leves que 

o serviço de hotelaria hospitalar traz a assistência ao paciente. Aqui, pretende-se 

conhecer as mudanças no serviço de hotelaria hospitalar atual, advindas das 

inovações tecnológicas, e levantar as tecnologias leves que estão inseridas neste 

contexto. Para isso fez-se um levantamento bibliográfico sobre os assuntos 

relevantes; nos quais houve uma análise qualitativa dos dados coletados; e 

discussão dos resultados encontrados. 
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CAPÍTULO I 

TECNOLOGIAS LEVES DA HOTELARIA HOSPITALAR E A GESTÃO DE ENFERMAGEM 

2. ANÁLISE E DISCURSÃO DOS DADOS 

A metodologia utilizada para chegar ao resultado um levantamento 

bibliográfico do tipo exploratório e descritivo, o qual segundo Apolinário (2006) é 

aquele que busca descrever um fato sem interferir nele; proporcionando o aumento 

do conhecimento teórico sobre o tema. Para amostra utilizaremos livros da área e 

artigos extraídos da internet, sobre hotelaria hospitalar; mudanças no setor saúde; 

inovações tecnológicas e tecnologias em saúde, buscando os conteúdos mais 

relevantes. Farar-se uma análise qualitativa dos dados coletados; para chegarmos 

nos resultados. 

2.1. As Mudanças Na Hotelaria Hospitalar 

O hospital é uma instituição complexa, por diversos processos realizados por 

pessoas diferentes e locais diferentes com objetivos e metas distintas. (NISHIO; 

FRANCO; 2011) 

A hotelaria hospitalar pode ser definida conjunto de atividades que visão o 

bem-estar e a segurança com uma boa assistência e qualidade no atendimento ao 

cliente, desde a sua entrada até a saída do hospital seja ele o paciente ou o 

acompanhante. 

Boerger (2017) diz que a princípio estas atividades eram feitas pela 

enfermagem, mas que não era prioridade da equipe pois esta estava principalmente 

voltada para a necessidades de saúde do paciente.  

Nos anos 90 a hotelaria estava focada na estrutura física da instituição, na 

estética no conforto e beleza de um hotel. Nos anos 2000 a hotelaria passou a visar 

as tecnologias e softwares e atualmente o foco são as pessoas e o ambiente. 

(BOEGER, 2017). 

A partir dos anos 2000 surgiu as normas e diretrizes para a arquitetura de 

um ambiente hospitalar vigente; determinou o padrão a ser seguido pelos serviços 

de saúde, com objetivo de evitar infecções e proporcionar segurança ao paciente e 

aos trabalhadores. 

Na visão atual de assistência à saúde o foco do cuidado é o paciente/cliente e 

não a patologia; a atividade meramente curativa perde força e o desenvolvimento 

de um bom serviço de hotelaria hospitalar passa a ser uma necessidade competitiva 
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CAPÍTULO I 

TECNOLOGIAS LEVES DA HOTELARIA HOSPITALAR E A GESTÃO DE ENFERMAGEM 

e também primordial para o sucesso da assistência e cura, sem eventos adversos, 

perdendo a ideia de que investir em hotelaria seria um luxo desnecessário. Assim 

hoje este serviço assumiu no hospital setores de higiene, rouparia, lavanderia, 

gerenciamento de resíduos sólidos, serviço de nutrição e dietética, recepção e 

outros. 

Boerger (2017) comenta sobre a facilidade que existe de hoje de se adquirir 

informação desta forma quando o paciente, torna-se um cliente hospitalar, conhece 

seus direitos; busca além da cura, seu conforto e bem-estar diante do que lhe é 

ofertado. Assim passa a comprar o produto que é vendido pelo hospital; o 

tratamento e a assistência, não só das instituições particulares como das redes 

públicas também. 

A nova visão sobre as atribuições do serviço de hotelaria hospitalar trouxe 

novidades que precisavam ser assimiladas e abraçadas por todo corpo clínico da 

instituição, desde a gerência até os executores da assistência ao paciente; com isso 

os colaboradores tiveram que assimilar e desenvolver algumas mudanças no 

processo de cuidar. 

Kurcgant e col. (1991) definiu muito bem a palavra mudança no âmbito da 

saúde, sendo sinônimo de transformação e rompimento de hábitos e costumes. E 

explica que as mudanças nas organizações de saúde, são transformações que 

ocorrem em um grupo social, com a finalidade de prestar assistência à saúde e 

podem ser sutis e imperceptíveis ou extremamente radicais, no comportamento das 

pessoas ou nas atividades desenvolvidas. 

Morais; Cândido; Vieira (2004) também associam a valorização e 

desenvolvimento das ações do serviço de hotelaria hospitalar a palavra mudança. 

Mostrando que as melhorias dos processos assistenciais que envolviam a hotelaria 

tiveram resistências mas foram acontecendo e ainda estão sendo assimiladas e 

disseminadas  de forma gradativas e necessárias, pois são exigidas pelo mercado 

consumidor que está  cada vez mais informado e exigente de seus direitos; aliando-

se a nova visão de cuidar que visa a segurança do paciente, do profissional e da 

instituição, este serviço cresce e inova constantemente de acordo com as 

necessidades que vão surgindo. Estando assim em constante aprimoramento. 

Kurcgant e col. (1991) lembra que as mudanças nas ações e atividades 

realizadas podem ser tão sutis que passam desapercebidas e por isso não parecem 
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CAPÍTULO I 

TECNOLOGIAS LEVES DA HOTELARIA HOSPITALAR E A GESTÃO DE ENFERMAGEM 

não alterar o comportamento do indivíduo que a recebe; só que com o decorrer do 

tempo o resultado positivo vai sendo contabilizado de forma material, como 

indicadores de saúde, dados estatísticos ou opiniões de usuários. 

As mudanças de assistência à saúde chegam a partir das inovações 

tecnológicas que vão sendo implantadas na instituição. A ousadia e inovação de hoje 

será o básico de amanhã. Cada contribuição ou mudança necessária facilita o 

trabalho daqueles que lidam com a vida (GODOI,2008). 

Inovação tecnológica é introduzir uma novidade ou melhoria num ambiente 

produtivo que resulte dentre outras coisas, em novos processos ou serviços. Pode 

surgir uma inovação que será a introdução de um novo processo ou produto e pode 

representar uma ruptura no padrão tecnológico anterior. E inovações que serão 

apenas melhorias em um produto, em um processo ou na organização de uma 

empresa. Esse tipo de inovação nem sempre é palpável ou percebida, mas muitas 

vezes trazem benefícios para todos do serviço, com eficiência do trabalho executado, 

aumento de produtividade, qualidade e redução de custos. (LORENZETT et al. 2012). 

Fazem parte das tecnologias da saúde medicamentos, equipamentos, 

procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, protocolos assistenciais...por 

meios dos quais os cuidados são prestados. (LORENZETT et al. 2012). 

2.2. Serviço De Saúde 

Antes de falar dos serviços de saúde veremos algumas definições dadas por 

Morais; Cândido; Vieira (2004): 

• Produto: Conjunto de atividades sejam elas físicas e ou mentais, com um ou 

mais atores que produzam um espaço aconchegante, técnico, competente e 

capaz de tratar o problema como um todo, satisfazendo que recebe e quem 

executa. É algo tangível ou não que pode ser oferecido para a venda; não 

obrigatoriamente um objeto físico; pode ser um serviço, um lugar ou uma 

ideia. 

• Bem: É uma qualidade que se aprecia de forma subjetiva, com sentimentos 

de aprovação a ações executadas. 

• Serviços: são ações intangíveis e de difícil recuperação, não podem ser 

considerados algo concreto. Acontecem de forma pessoal, emocional e 

instantânea. 
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TECNOLOGIAS LEVES DA HOTELARIA HOSPITALAR E A GESTÃO DE ENFERMAGEM 

• Serviços de saúde: pode-se descrever um serviço de saúde como um 

processo, uma ação, que representa um desempenho intangível de um ser 

humano a fim de beneficiar outrem. Os serviços de saúde atuais, buscam que 

os clientes participem e interajam, mas estes ainda assim dependem 

significativamente do profissional que é o detentor de conhecimentos 

específicos. 

2.3. Hospitalidade E Humanização 

A humanização e a hotelaria hospitalar são convergentes, porém, podem 

existir individualmente; um hospital pode dispor de excelente serviço de hotelaria 

sem humanizar essas ações; uma vez que a hotelaria hospitalar é a introdução de 

técnicas, procedimentos e serviços de hotelaria em hospitais. A humanização é a 

ação de desenvolver a empatia no atendimento, tornando-se sensível as 

necessidades e desejos dos pacientes e acompanhantes. Juntas trazem benefícios 

sociais, físicos, psicológicos e emocionais aos clientes (GODOI,2008). 

“A Hotelaria hospitalar é a arte de oferecer serviços repletos de presteza, 

alegria, dedicação e respeito, fatores que geram a satisfação, o encantamento ao 

cliente e principalmente a humanização do atendimento e do ambiente hospitalar. ” 

(TARABOULSI, 2003, p. 43). 

Boerger (2017) comenta que a hospitalidade está intimamente ligada a 

humanização, para criar o ambiente hospitaleiro a relação entre as pessoas precisa 

fluir com qualidade e para tal a cultura da organização deve preparar seus 

trabalhadores e prover meios para que estes coloquem em prática nas suas ações. 

Para este autor a humanização é espontânea e depende da empatia de quem recebe 

o paciente. 

Hospitalidade atualmente tem sido muito mais do que hospedar e satisfazer 

as necessidades humanas pagas; embora a hospitalidade profissional seja um 

conjunto de serviços cujo consumo está atrelado ao poder aquisitivo do cliente; hoje 

existem diversas formas de desenvolver a hospitalidade e proporcionar a estadia do 

cliente mais agradável e segura (GODOI,2008). 

O governo federal em 2003 lança a política nacional de humanização com 

intuito de produzir mudanças no modo de agir e de cuidar dentro do serviço público. 
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Brasil (2013) define humanizar como a inclusão das diferenças no processo 

de gestão e de cuidados; com mudanças construídas de forma coletiva e 

compartilhada; com finalidade de desenvolver novas formas de cuidar e organizar o 

trabalho. 

Incluir os trabalhadores na gestão e permitir a participação do usuário e suas 

redes sociofamiliares nos processos de cuidado faz com que exista uma 

corresponsabilização de todos no tratamento proposto, assim os processos de 

trabalho vão sendo reinventados e gestão, trabalhador da saúde e paciente tornam-

se agentes ativos no processo de mudança. 

Brasil (2013) detalha as diretrizes da política nacional de humanização: 

• Acolhimento: é reconhecer o que o paciente/cliente considera como 

problema de saúde. Ele deve sustentar relações entre usuários e serviços; e 

tem como objetivo construir relações de confiança e compromisso, entre 

todos os envolvidos no cuidar. Ele é colocado em prática pelo profissional de 

saúde, com uma escuta qualificada que leve o usuário do serviço a ter acesso 

a tecnologias adequadas as suas necessidades. 

• É fundamental uma boa comunicação no momento que o paciente adentra o 

hospital; um bom atendimento é o cartão de visitas do serviço e faz com que 

os clientes se sintam acolhidos num momento difícil de suas vidas. Não é 

possível separar no ser humano o lado psicológico do fisiológico e a 

recuperação de algumas doenças dependem muito mais do estado emocional 

do que de fatores físicos (GODOI,2008). 

• Gestão participativa e Cogestão: participação de todos os agentes ativos 

envolvidos num contexto de cuidado, onde as decisões são tomadas de forma 

coletiva. As rodas de conversa favorecem a cogestão, por colocar as 

diferenças em contato e levantas as necessidades de mudanças encontradas. 

• Ambiência: criar espaços saudáveis, confortáveis que respeitem privacidade 

e a necessidade ímpar de cada um; propicie mudanças no processo de 

trabalho e sejam lugares de encontros. Para atingir estes objetivos deve-se 

haver uma discussão compartilhada, do projeto arquitetônico, das 

necessidades de reformas e do uso de espaços que venham a beneficiar o 

profissional atuante e o usuário. 
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• A aparência física e a estrutura dos serviços oferecidos influenciam 

positivamente no conceito do cliente e facilita o processo de cuidar. Para 

implementar uma mudança física no ambiente deve-se ouvir aqueles que 

precisam de utensílios específicos para desenvolver um bom trabalho, como 

a equipe de enfermagem a qual é tipicamente assistencial. (GODOI, 2008). 

• Clínica ampliada e compartilhada: é uma ferramenta cuja finalidade é 

contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, 

através do enriquecimento dos diagnósticos e do diálogo qualificado. De 

modo a possibilitar decisões compartilhadas. 

• Valorização do trabalhador: valorizar a experiência dos profissionais 

envolvidos na assistência, inclui-los nas tomadas de decisões e proporcionar 

meios para a execução das atividades sem colocar em risco a integridade 

física dele ou de outrem. 

• Os colaboradores das instituições de saúde são peças principais para a 

qualidade da assistência pois estão diretamente na execução dos serviços e 

são os primeiros a identificar os gargalos que precisam ser solucionados 

(MORAIS; CÂNDIDO; VIEIRA; 2004). 

• Defesa dos direitos dos usuários: o usuário tem direito a uma equipe que 

cuide dele de forma satisfatória e também de saber sobre sua patologia e 

possibilidades de tratamento e colaborar nas decisões sobre sua situação de 

saúde. 

• Boerger (2017) listou que a hospitalidade deve ter quatro características a 

saber: 

• O Acolher: é o ato de receber pessoas de forma individual, acolhendo 

também as necessidades do cliente que possam ser resolvidas naquele 

encontro. 

• O acolhimento é essencial dentro do ambiente hospitalar pois está associada 

ao processo de melhora ou recuperação do paciente; Todos da instituição são 

importantes neste processo e estão interligados para que o tratamento 

proposto seja satisfatório, pois um bom trabalho em equipe facilita a entrega 

e colaboração dos clientes nas etapas do cuidar (GODOI,2008). 

• O Hospedar: a nível hospitalar o hospedar é mais que acomodar pessoa, pois 

existe o agravante do confinamento em local indesejado. Assim detalhes 
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como roupa de cama, toalha de banho, colchão, ambientação do quarto e 

outros tornam-se valiosos a ação de hospedar deve assegurar os processos 

de abastecimento (rouparia, medicações, alimentação) com respeito e 

qualidade e os processos de desabastecimento, como retirada de lixo, 

limpeza do quarto e utensílios.  

• O Alimentar: prover uma alimentação individual, permitindo escolhas por 

parte do paciente e adequando a patologia em questão. 

• O Entreter: atitudes que permitam um ambiente descontraído e aprazível 

que transforme o ambiente de espera e o do cuidado, agradável ao cliente; 

seja com música, brincadeiras, contadores de histórias, palestras dentre 

outros. 

• Ser retirado abruptamente ou de forma programada da sua rotina diária tem 

impacto psicológico no ser humano; como forma de atenção e empatia o 

hospital pode desenvolver atividades de lazer para trazer aos usuários 

descontrações e alegrias (GODOI,2008). 

2.4. Tecnologias De Saúde 

Lorenzett; et al. (2012) dizem que a tecnologia é dividida em produtos ou 

coisas materiais; e em processos de trabalho, saberes e ações humanas em 

atividades produtivas. Pode-se ter tecnologias que são equipamentos e máquinas e 

também tecnologias que são processos para utilização de produtos e para a 

organização das relações humanas. 

Franco; Merhy (2012) discorrem sobre tecnologias de saúde do ponto de 

vista que o trabalho em saúde é subjetivo, se dá sempre por um encontro entre o 

cuidador e o assistido, sendo mediado pela ética do cuidado. Coloca o ser humano 

como centro produtor do cuidado. 

O trabalho acolhedor com desenvolvimento de empatia entre o trabalhador 

e o usuário em qualquer situação de subjetividade está intermediando opções de 

cuidado, é nessa dimensão relacional do cuidar que encontramos as tecnologias 

leves; as quais aliadas as tecnologias leve-duras e as tecnologias duras, faz-se o 

processo produtivo. Salientando que a assistência à saúde contém necessariamente 

as três tecnologias.  
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O trabalho em saúde por ser de natureza relacional, ao qual denomina-se 

trabalho vivo porque os produtos da saúde se realizam em ato entre produtor e 

consumidor.  

Por muitos anos o modelo assistencial esteve centrado em tecnologias duras, 

que são os instrumentos materiais de trabalho e tecnologias leves-duras que são os 

conhecimentos técnicos e assim a produção do cuidado era centrado em 

procedimentos. 

As tecnologias leves produzem um trabalho vivo que dá possibilidade de 

interação entre profissional e usuário, trazendo um resultado mais satisfatório e 

colocando o usuário dentro da produção do seu cuidado; trazendo para ambos a 

corresponsabilização do cuidar. 

Quando o centro da produção do cuidado está no trabalho vivo (relacional), 

há uma utilização predominante das tecnologias leves e secundariamente das 

demais, conforme as necessidades terapêuticas individuais.  

3. CONCLUSÃO 

Alguns hospitais estão colhendo resultados gratificantes mesmo com as 

mudanças tímidas da hotelaria hospitalar, e se pode perceber algumas com o 

aumento de produtividade, melhoraram na organização e no atendimento gerando 

tranquilidade e confiança nos clientes. (TARABOULSI, 2003). 

A hotelaria hospitalar pode ser definida conjunto de atividades que almejam 

o bem-estar e a segurança através boa assistência e qualidade no atendimento ao 

cliente, desde a sua entrada até a saída do hospital seja ele o paciente ou o 

acompanhante. 

Funciona como elo entre setores e profissionais sem, contudo, interferir na 

parte técnica do exercício profissional, suas tecnologias de saúde visam 

proporcionar melhor qualidade de vida aos clientes, colaboradores e direção do 

estabelecimento. Se tratando especificamente das tecnologias leves a hotelaria 

hospitalar incita e proporciona meios para os profissionais dos serviços de saúde 

coloquem em prática diretrizes da humanização no cuidado à saúde. As 

características explanadas por Boerger (2017) de acolher, hospedar, alimentar e 

entreter são as principais tecnologias leves que se encontrou neste levantamento 
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bibliográfico; e atreladas as demais tecnologias constitui as atribuições da hotelaria 

hospitalar do contexto atual. 

Como as tecnologias leves estão centradas no trabalho vivo, onde o 

profissional conta com liberdade nas ações e exerce melhor a criatividade para a 

execução de procedimentos; permite fortalecer os aspectos relacionais e pode 

seguir as diretrizes da humanização, com acolhimento, estabelecimento de vínculo 

e acompanhamento de projetos terapêuticos individuais. (Franco; Merhy; 2012). 
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RESUMO 

Trata-se de um levantamento bibliográfico do tipo descritivo que discorre sobre o 
serviço de hotelaria hospitalar afim de melhor conhecer suas características, 
levantado o papel da humanização e da organização dos serviços prestados pela 
enfermagem para a qualidade e efetividade da assistência à saúde a qual acarretará 
benefício para a instituição, profissional e usuário. Neste contexto percebe-se as 
dificuldades da gestão em enfermagem que podem ser amenizadas pelo serviço de 
hotelaria hospitalar, encontrando no caminho percorrido um elo positivo entre a 
hotelaria hospitalar e a gestão em enfermagem, que é a organização e humanização 
na assistência ao paciente. A falhas que correm por falta de profissionais, materiais 
ou atribuições que fogem a capacidade da equipe. Assim se percebe que para o 
sucesso de uma instituição ou de um tratamento não basta focar na patologia, tem 
que envolver a organização da instituição de saúde suprindo as necessidades do 
paciente de forma individual englobando família e comunidade. 
 
Palavras-chave: Hotelaria hospitalar. Gestão em enfermagem. Humanização. 
 

abstract 

This is a descriptive bibliographic survey that discusses the hospitality hospital 
service in order to better know its characteristics, raising the role of humanization 
and the organization of services provided by nursing for the quality and 
effectiveness of health care which will result for the benefit of the institution, 
professional and user. In this context, it is possible to perceive the difficulties of 
nursing management that can be mitigated by the hospital hotel service, finding 
along the way a positive link between hospital hospitality and nursing management, 
which is the organization and humanization of patient care. The failures that run due 
to lack of professionals, materials or assignments that are beyond the capacity of the 
team. Thus, it is clear that for the success of an institution or treatment, it is not 
enough to focus on pathology, it has to involve the organization of the health 
institution meeting the patient's needs individually, including family and 
community. 
 
Keywords: Hospital hospitality. Nursing management. Humanization. 
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1. INTRODUÇÃO 

A hotelaria hospitalar faz a ligação do cliente/ paciente com os serviços do 

hospital sejam eles a enfermagem, a nutrição ou a equipe clínica; respeitando as 

atribuições de cada um e aliado a isso, ela permite conhecer as necessidades do 

cliente direcionando as ações (BRASIL, 2007).  

Não se pode falar de hotelaria hospitalar sem definir e entender o que significa 

hospitalidade em um serviço de saúde. Godoi (2008) definiu que a hospitalidade em 

saúde como um conjunto de serviços, cujo o consumo está atrelado ao poder 

aquisitivo do cliente, sendo ofertado de forma padronizada para aqueles que não 

podem pagar pelas diferenciações existentes.  

Vale lembrar que a hospitalidade está intimamente ligada a cultura do local 

que recebe o cliente e pode ser trabalhada para adequar-se à clientela  

O enfermeiro como gestor de sua equipe torna-se responsável pelo sucesso ou 

fracasso das atividades de enfermagem realizada, mesmo quando algumas 

atividades ou fatos fogem do seu poder (CELICH,2004). 

Estas atividades estão pautadas em técnicas e rotinas preestabelecidas pela 

profissão e/ou pela instituição de saúde. Hoje se enfatiza que o cuidado ao paciente 

deve ser prestado de forma individualizada, de acordo com as necessidades de cada 

um. Quando isso não acontece os resultados do serviço prestado acarretam em 

prejuízo para a empresa, usuário e família. 

O hospital é uma instituição complexa, com diversos processos realizados por 

pessoas distintas, em locais diferentes e com objetivos diversos. Cada grupo de 

especialidades tem sua linguagem própria e comportamentos específicos. No 

entanto, há uma interdependência entre as diversas áreas onde o produto final é 

atender as necessidades dos clientes. A missão do hospital é de prestar assistência à 

saúde é a melhoria permanente da qualidade da sua gestão de tão forma que consiga 

uma integração harmônica entre todos os setores. (NISHIO; FRANCO, 2011). 

O conceito de hotelaria hospitalar define-se pelo conjunto de serviços da 

hotelaria clássica adaptada e implantada no ambiente hospitalar para melhorar as 

condições de estada do paciente. A exploração deste seguimento iniciou na década 

de 80 quando os convênios começaram a cobrar atributos diferenciais dos hospitais 

(BRASIL, 2007). 
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O enfermeiro gerencia o cuidado quando planeja, quando delega, quando o faz, 

quando provê e prevê recursos, capacita a sua equipe, educa o usuário e interage 

com outros profissionais. O gerenciar em enfermagem na verdade é um 

gerenciamento do cuidado com foco nas ações profissionais; utilizando-se de 

saberes administrativos como uma tecnologia para a concretização das ações que 

visam a assistência direta ao paciente. (FELLI; PEDUZZI; LEONELLO, 2019). 

Nas ações gerenciais da enfermagem deve ser contemplado uma análise de 

toda a estrutura física e ambiental que impliquem diretamente na assistência, 

garantindo a segurança dos profissionais e dos usuários. (CASTILHO; BAPTISTA, 

2019) 

Assim surgiu o seguinte questionamento: como o serviço de hotelaria 

hospitalar influencia na gestão de enfermagem. Aqui, pretende-se conhecer melhor 

estrutura organizacional do serviço de hotelaria hospitalar e suas finalidades, para 

relacionar seus benefícios à gestão de enfermagem na assistência ao paciente. Para 

isso foi feito um levantamento bibliográfico sobre os assuntos relevantes; nos quais 

farar-se uma análise qualitativa dos dados coletados; e discussão dos resultados 

encontrados. 

A metodologia utilizada para chegar ao resultado foi uma revisão de literatura 

narrativa do tipo exploratório o qual segundo Apolinário (2006) é aquele que busca 

descrever um fato sem interferir nele; proporcionando o aumento do conhecimento 

teórico sobre o tema. Para amostra utilizamos livros e artigos extraídos da internet, 

sobre hotelaria hospitalar e gestão de enfermagem. Fez-se uma análise qualitativa 

dos dados coletados e responder aos objetivos propostos. 

2. ANÁLISE E DISCURSSÃO DOS DADOS 

2.1. Hotelaria Hospitalar 

A hotelaria hospitalar tem englobado uma ampla gama de serviços e 

mudanças ocorridas nos hospitais brasileiros nos últimos quinze anos. Com o 

crescimento da população, acesso ao tratamento médico e abertura econômica, veio 

a modernização da estrutura hospitalar, surgindo numerosos hospitais por todo o 

país. Dada a conscientização dos consumidores dos serviços de saúde, diante do 
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modelo europeu e norte americano, a hotelaria hospitalar introduziu novos 

conceitos de serviços antes impensados no segmento da saúde. Profissionais de 

hotelaria e arquitetura perceberam a semelhança estrutural e a possibilidade de 

agregar serviços. 

Ocorreu a introdução de técnicas, procedimentos e serviços de hotelaria em 

hospitais como consequente benefício social, físico, psicológico e emocional para 

pacientes, familiares e profissionais (GODOI, 2008). 

Um cliente não será bem atendido se quem o atende não dispuser de todas as 

ferramentas e estrutura para fazê-lo; outro fator de grande importância é a 

autonomia das pessoas que atuam em áreas chaves que precisam lidar com 

pequenos problemas diários. 

É saudável a pessoa ser bem hospedada quando está fora de seu domicílio a 

passeio ou a negócio, e mais importante ainda quando se tornam hóspede de forma 

involuntária, devido a uma patologia. Na prática diária do exercício da profissão bem 

como nas conversas informais percebe-se que muitas pessoas possuem um tipo de 

aversão, ou um receio de fazer uso dos serviços de saúde e principalmente de 

hospedar-se nele.  

“A hospitalidade tem sido atualmente mais do que simplesmente a ação de 

hospedagem e satisfação das necessidades humanas pagas ou não” (GODOI, 2008, 

pg. 20). 

O mercado hospitalar moderno preocupa-se com o seu cliente e o que ele 

deseja para manter-se competitivo; busca profissionais competentes para garantir 

um ambiente seguro e humanizado, ou seja, transformar a hospedagem em 

ferramenta de fidelização da clientela. (BOEGER,2008). 

Tendo a visão de um hotel o paciente é tido como um hóspede enfermo que 

requer atenção. Une-se então a saúde ao ato de hospedar-se bem. Este geralmente 

não está sozinho, o acompanhante também necessita de um ambiente acolhedor 

(BRASIL, 2007). 

A hotelaria hospitalar está cada vez mais difundida nas mudanças do 

mercado consumidor, o paciente passou a ser mais informado sobre seus direitos e 

cobrar a cura ou tratamento da sua patologia, exigindo qualidade e satisfação no 

atendimento, se possível sem pagar caro (BOEGER,2008).  
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A relação paciente/ hospital mudou nos últimos anos com a melhoria 

contínua do atendimento, maior precisão no diagnóstico e menor tempo de cura. As 

mudanças ocorrem em todos os segmentos da sociedade e não poderia ser diferente 

na área da saúde. Os administradores não poderiam ficar alheios ao que acontece no 

mundo a sua volta principalmente num segmento com alto índice de tecnologia. 

Essas mudanças não podem ser apenas na estrutura física, mas também na relação 

humana entre o cliente de saúde e o hospital (GODOI, 2008). 

• Para os especialistas no tema, a hotelaria hospitalar é a reunião de todos os 

serviços de apoio que associados aos específicos, oferecem a clientes 

internos e externos conforto, segurança e bem-estar. Deve ser gerenciado por 

uma equipe multiprofissional que englobe a área de enfermagem e medicina, 

tendo foco no conforto do usuário e melhoria nas condições de assistência. 

Pode-se dividir este departamento em alguns setores:  

• Atendimento: a principal tarefa é recepcionar o cliente através de um 

telefone ou balcão, podendo haver vários tipos de atendimentos de acordo 

com o que se destina e conforme o público; os profissionais devem ser 

treinados em humanização e acolhimento. Morais; Cândido; Vieira (2004) 

citam alguns cargos que compõem a equipe de atendimento: 

a) Gerência: responsável pelo bom andamento deste departamento, deve 

adaptar os profissionais de atendimento ao serviço de hotelaria com as 

peculiaridades de um hospital. 

b) Equipe de recepção: receber e atender aos pacientes e acompanhantes e 

ter conhecimento técnico sobre as burocracias do hospital. 

• Governança: responsável pela limpeza das unidades e áreas sociais, 

destinação de resíduos infectantes, circulação de perfuro cortantes, 

uniformes, lavanderia, costura e rouparia.  

Abrange a maior área física da empresa, apartamentos, corredores, área 

social, lavanderia, higiene e limpeza. No hospital o contato do paciente com os 

trabalhadores que executam os serviços de governança é muito próximo pois muitas 

vezes ele está acamado. (MORAIS; CÂNDIDO; VIEIRA; 2004) 

O espaço físico: também faz parte da hotelaria e está atrelado ao 

atendimento, devido segurança e conforto está intimamente relacionados com a 

planta física; uma vez que o projeto arquitetônico deverá suprir as necessidades 
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específicas dos clientes e facilitar o trabalho dos profissionais envolvidos. Para 

organizar o processo de cuidar, o hospital deve projetar cuidadosamente os diversos 

setores (BOERGE, 2008). 

• Nutrição e dietética: responsável pela alimentação dos usuários da 

instituição. 

Cabe ao serviço de nutrição acompanhar a receptividade dos clientes em 

relação a alimentação em relação a qualidade, sabor e preferências e 

particularidades como alergias de alguns pacientes.  

Está também sobre responsabilidade da hotelaria hospitalar monitorar a 

higiene dos uniformes, uso de equipamentos de proteção individuais por parte dos 

funcionários, além de promover capacitações e orientações sobre o uso adequado 

de utensílios visando a redução de desperdícios e de custos para a instituição 

(MORAIS; CÂNDIDO; VIEIRA; 2004) 

• Segurança Patrimonial: tem sua ação em todas as áreas do hospital, muitos 

casos sinistros podem ocorrer e uma equipe bem estruturada fará diferença 

na hora de uma decisão. Seus funcionários devem estar em locais 

estratégicos como portarias e centrais de atendimentos. Também precisam 

de treinamento para hospitalidade e humanização. 

Diante do exposto o setor de hotelaria deve ser visto como um facilitador da 

qualidade na prestação do serviço de acolhimento e atendimento. Deve estar 

intrínseco nos princípios operacionais da gestão hospitalar para ser aceito, 

entendido e efetivamente exercido por todo corpo hospitalar. Este serviço contribui 

para a atividade curativa do paciente (MARQUES; PINHEIRO,2009). 

Os centros de saúde são vistos como lugares frios, ambiente hostil e que 

remete a coisas ruins; é preciso desmistificar o hospital como um lugar de doença 

para um local de cura. Um espaço mais acolhedor com cores alegres, televisão e até 

música ambiente. A tecnologia e a humanização andam juntas para promover o 

tratamento dos pacientes (REIS, 2013). 

Sabe-se que o ambiente externo afeta o estado emocional e físico do ser 

humano por isso proporcionar um ambiente acolhedor e saudável, sem dúvidas 

contribuirá para o processo de cura. O paciente cooperará com o hospital e resultará 

em satisfação mútua. Ademais o ambiente interno precisa contribuir para o trabalho 

dos profissionais (GODOI, 2008). 
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Para Boerger (2008) a humanização começa no edifício hospitalar com a 

elaboração do projeto, desde a escolha do local e do terreno (dimensionamento, 

possibilidade de acesso, baixo nível de ruído e poluição). 

Percebe-se que a hotelaria hospitalar está intimamente ligada a diretrizes da 

humanização dentre elas o acolhimento e a ambiência. A humanização é a 

valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de 

saúde. Dando autonomia, e possibilidade de melhorar a realidade em que vivem, 

através da responsabilidade compartilhada.  Ambiência é criar espaços saudáveis, 

que acolham e respeitem o cliente e o profissional propiciando mudanças no 

processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas (BRASIL, 2003) 

Chegar num hospital e encontrar uma variedade de serviços que variam 

desde o desembarque a alta hospitalar, pode influenciar positivamente na 

concepção do cliente e como consequência o paciente tende a contribuir no processo 

de auto – entrega aos profissionais de saúde para que estes realizem seu trabalho 

(GODOI, 2008). 

Celich (2004) relata que para estabelecer um cuidado humanizado, 

qualificado e técnico são necessários subsídios físicos, materiais e humanos, 

organizados de maneira a facilitar a construção deste cuidado. 

Com um serviço de hotelaria hospitalar organizado, a instituição poderá 

conhecer melhor seus clientes e descobrir suas necessidades reais e a partir de aí 

direcionar ações para atividades que tenham resultados específicos e efetivos. 

Assim de forma natural prestará serviço satisfatório para ambos. Servirá de 

marketing para a instituição, a qual terá diferencial frente a concorrência e 

desenvolverá de forma mais enfática a humanização do serviço (BRASIL, 2007). 

• Gestão de custos: a hotelaria faz a interface com os demais departamentos 

e equipes de profissionais do hospital, para atingir as metas traçadas pela 

instituição dentro dos recursos disponíveis, pois atua diretamente no serviço 

de lavanderia e rouparia, no serviço de higienização, na manutenção dos 

mobiliários e na fidelização do cliente através do marketing positivo da 

empresa e dos serviços prestados. 

Quando se fala nos custos advindos dos serviços de hotelaria hospitalar, 

questiona-se que seus resultados não geram receita para a instituição, mas com o 

decorrer do tempo percebe-se que ela traz consigo resultados substanciais que 
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fidelizam a clientela, representam um diferencial no mercado e contribui para a 

segurança e conforto dos usuários e funcionários (NISHIO; FRANCO, 2011).  

2.2. Gerenciamento em Enfermagem 

Segundo Wanda de Aguiar Horta a enfermagem é uma ciência e também uma 

arte de assistir o ser humano para satisfazer suas necessidades humanas básicas e 

torna-lo independente quando possível ensinando o autocuidado para a 

manutenção de saúde (KAWATOMO, 2018). 

O conceito de gerenciamento do cuidado é abstrato e dinâmico e depende de 

a intenção das atividades estarem voltadas ou não para a assistência aos clientes. 

Relaciona-se a uma pratica ampla que envolve ações de cuidado, administrativas, 

educativas e de pesquisa que tenham por finalidade o bem-estar do paciente (FELLI; 

PEDUZZI; LEONELLO, 2019) 

O papel do enfermeiro como gerente está voltado para o planejamento do 

espaço físico e dimensionamento de recursos necessários a cada ambiente de 

assistência, além de considerar o impacto deste espaço no ambiente social do cliente 

e do profissional assistencial (CASTILHO; BAPTISTA, 2019). 

Uma efetiva gestão de enfermagem vai um pouco além do coordenar uma 

equipe, depende dos atributos existentes neste profissional, aliado as condições do 

local de trabalho, a integração da equipe e a cooperação do enfermo e familiar 

(CELICH, 2004). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS,2010) reconhece o trabalho 

importante que é feito pelos enfermeiros para a melhoria de saúde dos indivíduos, 

família e comunidade. Os enfermeiros atuando individualmente ou em equipe 

exercem papel fundamental para o reestabelecimento da saúde e/ou a manutenção 

dos cuidados necessários (FELLI; PEDUZZI; LEONELLO, 2019). 

Cabe a equipe de enfermagem desenvolver um trabalho alinhado com a 

equipe multiprofissional, não pode ser realizado de forma mecânica, deve ser 

baseada em evidências científicas, observação, raciocínio crítico, comunicação 

efetiva e instrumentos de trabalho (KAWATOMO, 2018).  

Para atividades assistenciais seguras é preciso ter condições adequadas de 

trabalho, suprindo as necessidades dos usuários e dos profissionais envolvidos; 
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sendo responsabilidade de todos da instituição assegurar essas condições 

(CASTILHO; BAPTISTA, 2019) 

É errôneo pensar que os cuidados de enfermagem e a sua gestão da 

assistência prestada seja apenas no uso adequado das técnicas aprendidas e 

aprimoradas ao longo do tempo. Para Nishio; Franco (2011) algumas características 

são pertinentes ao enfermeiro: a capacidade de tomar decisões, a confiança em si e 

na equipe com a qual trabalha conhecimento técnico e científico e a segurança de 

assumir responsabilidades. Segue a lista dos instrumentos básicos da enfermagem: 

• Aplicação de princípios científicos: utilizados para tomada de decisões, 

resoluções de problemas e prestação de cuidados de enfermagem. 

• Planejamento da assistência: traça os objetivos e os meios de intervenções 

para alcançar os resultados; 

• Avaliação: observação durante a assistência prestada, para o controle do 

que foi planejado; visando a qualidade da assistência. 

• Criatividade: característica necessária para a resolução de problemas. 

• Destreza Manual: capacidade de usar as mãos para execução dos 

procedimentos de enfermagem; 

• Comunicação: saber desenvolver a linguagem terapêutica Trabalho na 

interação com o paciente, família ou comunidade; 

• Trabalho em equipe: saber desenvolver suas atividades de forma 

sincrônica na equipe de enfermagem e na equipe multiprofissional. 

Para o enfermeiro exercer seu papel administrativo com maestria ele precisa 

desenvolver características de liderança e guiar a equipe. Knodel (2011) define 

liderança como a capacidade de definir uma visão e orientar o grupo a seguir esta 

visão; mantendo um trabalho em equipe que promova o comprometimento nas 

atividades e a eficácia das ações desenvolvidas. Ela cita algumas características que 

o líder em enfermagem deve desenvolver: 

• Autoconsciência: capacidade de reconhecer as emoções e seu impacto nas 

decisões por extinto; 

• Autogestão: domínio das emoções de dos impulsos e adaptação as 

circunstâncias e mudanças; 

• Consciência social: capacidade de entender e reagir as emoções dos outros, 

enquanto compreende as redes pelas quais as pessoas interagem; 
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• Gerenciamento dos relacionamentos: que envolve inspirar, influenciar e 

desenvolver pessoas ao mesmo tempo que gerencia conflitos. 

A equipe de enfermagem na maioria das vezes exerce várias atividades que 

estão ligadas diretamente ao paciente, com um número de profissionais insuficiente, 

que leva ao trabalho mecânico e ao desgaste, onde a qualidade perde espaço para a 

quantidade (CELICH,2004). Para exercer um trabalho gerencial de competência 

deve-se começar pela formação do profissional, desenvolvendo pessoas capazes de 

gerenciamento do cuidado em cenários diversos, que possa transpor barreiras como 

falta de materiais, de estrutura física e de profissionais. 

A gestão da equipe está sobre a responsabilidade do enfermeiro responsável 

pelo e que o bem-estar do paciente e sua reabilitação dependem de uma boa 

assistência prestada por todos os profissionais envolvidos; cabe à gestão de 

enfermagem as atividades, administrativa, assistencial, preventiva, curativa e 

reabilitadora, com a finalidade de tornar o paciente o independente da assistência o 

mais breve possível. “Durante o período em que são oferecidos os cuidados de 

enfermagem é estabelecido uma relação entre enfermeiro e paciente; esta é 

chamada de relação terapêutica” (TIMBY, 2001, p.92).   

Atualmente a enfermagem tem revisto as formas de atuação na assistência 

para obtenção de autonomia no trabalho, humanização no atendimento ao 

indivíduo, competência profissional e segurança para o paciente. (TIMBY, 2001).  

Entende-se por cuidado humano uma atitude imprescindível que será 

realizada em diferentes situações da vida: na promoção da saúde, na prevenção de 

doenças, no transcorrer de enfermidades e seus agravos, nas incapacidades e no 

processo de morrer (CELICH, 2004). 

Assim, demonstra-se que o papel da enfermagem é mais que o cuidado 

técnico relacionado a patologia, ultrapassando a realização de procedimentos 

eficazmente; já que a ação de cuidar consiste na conservação da integridade humana 

e engloba a técnica, o conhecimento científico e a sensibilidade humana. (CELICH, 

2004). 

A Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986, do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) determina: “é função privativa do enfermeiro o 

planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de 
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assistência de enfermagem”, enfim, a supervisão é função inerente ao profissional 

enfermeiro. 

A supervisão de enfermagem é importante para a qualidade da assistência, e 

considerado um instrumento gerencial dos enfermeiros porquê influencia 

diretamente na assistência ao cliente, interferindo no cuidado, no tempo de 

hospitalização, reduz custos e contribui para a satisfação do usuário (COFEN,2018). 

Discorrendo sobre o enfermeiro especificamente, já que é ele o responsável 

pela gestão da equipe, cabem-lhe muito mais que técnicas, a ele estão incumbidas as 

funções de planejar, organizar, supervisionar e controlar as ações desenvolvidas 

pelo grupo. Sem perder o olhar para o cuidado humanizado. (TIMBY, 2001). O 

enfermeiro pode exercer atividades administrativas, assistenciais e/ou ambas ao 

mesmo tempo. 

No parecer do COFEN (2018), ele discorre sobre isso quando explica que para 

exercer a supervisão com efetividade faz-se necessários ferramentas como dados 

estatísticos, relatórios de serviço, fichas de clientes (avaliação e acompanhamento), 

manuais, rotinas, mapas e roteiros estão à disposição do enfermeiro para o 

desenvolvimento da supervisão. Habilidades técnicas (observação, orientação e 

avaliação das técnicas de assistência) e administrativas (planejamento, organização, 

coordenação, direção e controle. 

Chiavenato (1993) divide em quatro as funções de um administrador: 

1. Planejamento: planejar se consiste em arquitetar um plano, analisar 

recursos, criar uma estratégia para realização de um objetivo. 

É a primeira função administrativa e serve de base para as demais. Determina 

quais os objetivos que devem ser atingidos. Detalha os planos necessários para 

atingir os resultados desejados. 

2. Organização: este processo se dá logo após o planejamento e se consiste em 

colocar cada etapa do planejamento em seu devido lugar, ou seja, juntar as 

informações e colocá-las de forma ordenadas, delegar funções e atribuir 

responsabilidade e autoridade a pessoas. 

3. Direção: é a função administrativa que faz as coisas acontecerem, ela aciona 

e dinamiza a empresa. As pessoas precisam ser treinadas e motivadas para 

alcançar os resultados desejados pela instituição. Essa função relaciona-se 

com a maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados por meio das 
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atividades das pessoas que compõem a organização. Ela refere-se as relações 

interpessoais entre a chefia e seus subordinados. Para que o planejamento e 

a organização sejam, eficazes eles precisam de um coordenador capaz de 

comunicar-se bem, motivar e liderar.  

Para tal função faz-se necessário exercer autoridade e poder por meio da 

influência” Influência refere-se a qualquer comportamento da parte de uma pessoa 

que altera o comportamento, atitudes ou sentimentos de outra pessoa.” 

(CHIAVENATO,1993, p.260).  

O nível de direção relacionada a enfermagem é definido por Chiavenato 

(1993) como uma direção ao nível operacional, a qual abrange cada grupo de 

pessoas ou de tarefas. É a chamada supervisão. 

Na supervisão o enfermeiro organiza a equipe de trabalho, distribui de 

acordo com as necessidades da clientela e das aptidões de cada membro da equipe. 

O enfermeiro torna-se o elo entre a organização de saúde e os demais membros da 

equipe de enfermagem (COFEN, 2018) 

• Controle: é a última etapa mencionada por Chiavenato (1993) nele deve-se 

assegurar que os resultados do que foi planejado organizado e dirigidos se 

ajustem o máximo possível aos objetivos estabelecidos. A base do controle 

está na verificação das atividades ao longo do processo, se estas estão ou não 

alcançando os objetivos planejados, ou seja, faz-se uma análise do decorrer e 

da conclusão de uma determinada tarefa. 

A Resolução COFEN 358/2009 normatiza o processo de enfermagem, 

definindo a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do 

processo de enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 

cuidado profissional de enfermagem.  

A Sistematização da assistência de enfermagem é uma metodologia de 

trabalho, onde o profissional aplica seus conhecimentos técnicos, científicos e 

humanísticos na assistência ao paciente. Tem a finalidade de promover coerência 

entre as atividades realizadas pela equipe e precisa ser norteada por teorias 

próprias da profissão, que foram desenvolvidas para direcionar o olhar do 

profissional para as necessidades biológicas, psíquicas, espirituais e sociais do 

paciente, família e comunidade (TANNURE; PINHEIRO; 2019). 
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O processo de enfermagem é definido como uma sequência organizada de 

etapas identificadas como levantamento de dados, diagnóstico, planejamento, 

implementação e avaliação; utilizado pelos enfermeiros para solucionar os 

problemas de saúde do paciente. É um sistema teórico de resolução dos problemas 

e tomada de decisão; permitindo uma assistência organizada, individualizada, tendo 

cada paciente como único e que requer atenção constante durante seu processo de 

tratamento. (TIMBY, 2001). 

  Timby (2001) detalhou muito bem sobre as etapas do processo e aqui 

vão ser colocadas de maneira sucinta: 

• Levantamento de dados: consiste na etapa inicial onde se coleta as 

informações particulares do paciente com objetivo de identificar os 

problemas reais ou potenciais à saúde. 

• Diagnóstico: é a segunda etapa do processo onde se desenvolve a 

identificação dos problemas. Essa etapa resulta da análise dos dados 

coletados e da interpretação dos dados no sentido de eles sugerirem achados 

normais ou anormais. 

• Planejamento: é a terceira etapa onde o enfermeiro, prioriza os problemas 

identificados, observa as metas mensuráveis, seleciona intervenções 

adequadas e documenta o plano de cuidados, específico para aquele paciente. 

Plano de cuidados pode ser manuscrito ou computadorizado e deve estar de 

acordo com o registro médico de cada paciente, oferecendo evidências para 

as intervenções de enfermagem, planejas para satisfazer as necessidades do 

cliente. Nele encontram-se as prescrições de enfermagem que são as 

orientações para os cuidados a serem prestados a um paciente específico. As 

ordens precisam ser exatas de modo que qualquer membro da equipe 

compreenda o que deve ser feito. 

• A implementação: é a quarta etapa onde vai ocorrer a execução do plano de 

cuidados, o que incluem as prescrições médicas e de enfermagem as quais se 

completam mutuamente. 

• A avaliação do cuidado: implantado é feita através da análise da reação do 

paciente, visando constatar a eficácia do plano de cuidado proposto. Ela é 

continua e está inserida em todas as fases do processo, pois visa o sucesso da 

ação identificando falhas e melhorando o atendimento. 
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O processo de assistência à saúde sempre ocorre multiprofissional; é de 

responsabilidade da equipe de enfermagem o gerenciamento do cuidar que deve 

manter um ambiente saudável tanto para os pacientes e familiares bem como para 

os profissionais que atual no local (NISHIO; FRANCO, 2011). 

Percebe-se que para o gerenciamento e uma assistência eficaz o enfermeiro 

necessita de organização no ambiente de trabalho, equipe comprometida, uma 

interação positiva com os profissionais de outras áreas e condições de trabalho 

(CELICH, 2004). 

O atendimento à saúde deve ser multiprofissional e a assistência exige uma 

abordagem diversificada em todas as etapas: planejamento, administração, 

atendimento, agendamento, realização de procedimentos diagnósticos, terapêuticos 

e reabilitação dentre outros (BOEGER, 2008). 

Para um atendimento humanizado faz-se necessário a preocupação com a 

mão-de-obra, então as unidades devem proporcionar programas permanentes de 

capacitação técnica e holística. Além da quantidade suficiente de profissionais para 

a demanda atendida (TEZZA, 2008). 

Este autor ressalta um problema muito comum na enfermagem quando 

lembra que nos hospitais existe a discrepância entre profissionais e quantidade de 

tarefas exigidas pela rotina do atendimento gerando sobrecarga de trabalho para os 

servidores, optando por um subdimensionamento do número de enfermeiros, e a 

rotina do atendimento fica nas mãos de auxiliares de enfermagem que muitas vezes 

tem a boa vontade no fazer, mas acabam falhando na qualidade. 

Celich (2004) comenta que o enfermeiro exerce várias funções dentro das 

unidades que são: planejar, organizar, supervisionar e controlar as ações que são 

por ele desenvolvidas e pela equipe de enfermagem; sendo assim uma sobrecarga 

de responsabilidade vai influenciar diretamente o trabalho de muitos. 

Em Nishio; Franco (2011) cita-se que os profissionais de enfermagem 

compõem entre 35% a 40% do quadro pessoal das instituições, mas existem locais 

que não empregam estes profissionais em quantidade adequada, para diminuir os 

custos o que leva a uma assistência sem qualidade e também a insatisfação do 

trabalhador, os quais perdem a motivação no trabalho prestado. 

Falando na gestão de custos hospitalares, a maneira como a produção dos 

serviços de saúde é realizada pode contribuir para o aumento dos custos, uma vez 
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que estas instituições consomem insumos cujo produto final é o serviço de saúde 

prestado ao cliente. No setor saúde entende-se por insumos os recursos humanos, 

materiais hospitalares, instalações, equipamentos e as tecnologias utilizadas. Assim 

percebe-se que o fluxo de produção é descontínuo com variações de consumos e de 

insumos. Alguns recursos imprescindíveis nem sempre são disponíveis, um exemplo 

é a carência de profissionais (CASTILHO; LIMA; FUGULLIN; 2019) 

O dimensionamento do pessoal da enfermagem é um foco de atenção dos 

enfermeiros gerenciais e dos administradores dos serviços de saúde pois impactam 

na qualidade, na eficácia e no custo da assistência; a falta de profissionais acarreta 

em conflitos na equipe; se a demanda do setor for de pacientes com necessidades 

mais complexas imprime-se uma sobrecarga de trabalho aos integrantes da equipe 

levando ao desgaste físico e psicológico do grupo (FUGULIN; GAIDZINSKI; LIMA; 

2019). 

3. CONCLUSÃO 

Geralmente quem acolhe o cliente na sua chegada é a enfermagem, mas a sua 

preocupação fundamental é com a assistência que deve ser prestada. O enfermeiro 

que gerencia essa assistência sabe que deve prover uma infraestrutura de recursos 

humanos e materiais proporcionais a necessidade do cuidar. Uma vez que o 

ambiente precisa ser livre de riscos e o menos estressante possível para o cliente e 

para a equipe de saúde; percebe-se a necessidade de uma hotelaria em serviços de 

saúde como ferramenta de acolhimento, humanização, proteção ao trabalhador e 

segurança do paciente, família e comunidade. 

Em hospitais sem o departamento de hotelaria hospitalar o serviço pode ser 

de qualidade, contudo o que se observa é um acúmulo de funções, a área de 

enfermagem que é mais ligada a parte clínica prioriza o assistencial, porém também 

fica responsável pela higienização, recepção e lavanderia. (BOEGER,2008). 

Para Nishio; Franco (2011), a o departamento de hotelaria passa a ser um 

diferencial na assistência e no atendimento uma vez que contribui para a segurança 

e conforto do paciente, usuários e funcionários. 

O projeto arquitetônico adequado é um facilitador da assistência prestada ao 

cliente devido ao suprimento das necessidades daqueles que prestam o serviço. 
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O serviço de hotelaria hospitalar vem para organizar melhor o hospital, 

possibilitando que haja uma verdadeira divisão de serviços a serem executados; o 

que permite aos funcionários um trabalho mais justo e determinado, exercendo sua 

real função, sem sobrecarga de trabalho. 

Este serviço coloca em evidência o usuário e suas reais necessidades; seja ele 

o paciente, ou o acompanhante; através das suas características de acolhimento e 

ambiência, fazendo com que os clientes se sintam seguros com maior possibilidade 

de cura e satisfação no serviço que está sendo adquirido o que pode levar a uma 

fidelização e a um marketing positivo para a instituição. 

Nishio; Franco (2011) explanam que o serviço de hotelaria aliado a uma boa 

gestão de enfermagem leva a diminuição e controle de custos para a instituição; pois 

favorecem a qualidade assistencial e a manutenção sustentabilidade financeira e 

ambiental. Essa é uma afirmação pertinente uma vez que se temos um trabalho 

organizado, com atribuições bem distribuídas e trabalhadores conscientes e capazes 

que obedecem às normas e rotinas estabelecidas pela instituição, as perdas serão 

diminuídas. 

Tendo em vista tudo que foi colocado e analisado, na gestão de enfermagem 

o serviço de hotelaria hospitalar, vem como facilitador para o trabalho dos 

profissionais, permitindo aos enfermeiros colocar em prática a administração da sua 

unidade com competência e uma assistência mais específica e individual com 

realização atividades mais seguras por parte da equipe o que conduz a redução de 

custos e erros; possibilitando alcançar os resultados desejados de maneira efetiva, 

trazendo assim benefício para o cliente, a instituição e o profissional; uma vez que o 

departamento de hotelaria se responsabiliza por áreas que antes ficavam a cargo da 

enfermagem como a lavanderia e rouparia. 
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