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DESCRIÇÃO DO CURSO 
O curso MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde alia teoria e prática, preparando profissionais 

para atuarem em gestão de consultórios, clínicas, hospitais, home care, operadoras de planos de saúde, 

laboratórios e do Sistema Único de Saúde. Está dividido em três módulos: “Pessoas e Estratégia”; “Legislação 

e Finanças”; “Desempenho e Eficiência”, compreendendo seis disciplinas em cada módulo.  

São disponibilizados, para acompanhamento, na Plataforma Digital e-Class, livros da série Saúde, editados 

pela FGV, além de outros títulos disponíveis em uma ampla biblioteca. Para o estudo das áreas temáticas, são 

utilizados recursos pedagógicos, como a dinâmica de resolução de casos, a realização de atividades individuais 

e coletivas, e a participação dos alunos em fóruns e chats. O aluno conta, também, com o acompanhamento 

pedagógico do coordenador acadêmico do MBA. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

No MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde você será capaz de: 

• construir visão inovadora e estratégica sistêmica; 

• valorizar os talentos humanos; 

• desenvolver habilidade negocial; 

• melhorar a qualidade e a segurança dos serviços prestados e 

• maximizar resultados. 

 

PÚBLICO-ALVO 
O curso MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde é direcionado para profissionais de nível 

superior que desejam aprimorar seus conhecimentos, compartilhar experiências e construir networking entre os 

participantes. 

 

METODOLOGIA 
Os cursos do Programa MBA LIVE da FGV têm por objetivo estimular a reconstrução do conhecimento por 

meio da abordagem integrada entre teoria e prática, em consonância com os contextos econômicos, sociais e 

regionais onde os cursos são ministrados.  

 

O conteúdo das disciplinas visa a atingir objetivos de aprendizagem específicos, alinhados ao desenvolvimento 

das competências necessárias à prática profissional de seus alunos. 

 

As aulas, mediadas remotamente por ferramentas de videoconferência, são planejadas com aplicação de 

diferentes de estratégias de aprendizagem, sob a égide das metodologias ativas. Os alunos contam com suporte 

de um ambiente virtual de aprendizagem, o eClass, no qual pode acessar, a qualquer momento, em seus 

dispositivos eletrônicos, o conteúdo da disciplina, fazendo uso irrestrito de reconhecidas bibliotecas virtuais. 
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Além disso, há acesso a outras ferramentas que oferecem suporte ao processo de ensino-aprendizagem e 

facilitam a comunicação. 

 

As atividades práticas são desenvolvidas com o apoio de estudos de casos, jogos de negócios e situações que 

permitam aos alunos simularem a vivência de experiências desafiadoras, encorajando-os à aplicação de seus 

conhecimentos na resolução dos desafios propostos. 

 

AVALIAÇÃO 
A avaliação da aprendizagem tem papel fundamental para o processo de reconstrução de conhecimento pelos 
alunos, por isso, cada disciplina tem um instrumento avaliativo diferente. As avaliações construídas pelos 
professores possuem questões que abordam a aplicabilidade dos conceitos trabalhados em sala a contextos 
empresariais.  
Os instrumentos de avaliação utilizados visam não somente apoiar o diagnóstico do aprendizado como também 
servir como reflexão para os alunos quanto à prática dos conceitos a fim de capacitá-los para melhores tomadas 
de decisão como executivos. 

 

PRÉ-REQUISITO 
 

 
 
 
 
DISCIPLINA ISENTA DE PROVA 
Negociação e Administração de Conflitos em Organizações de Saúde 
Governança Corporativa e Sustentabilidade em Saúde 
Empreendedorismo em Saúde. 

 
 
 
 
 

MÓDULOS 
Pessoas e Estratégia 144 h/a 

Legislação e Finanças 144 h/a 

Desempenho e Eficiência 144 h/a 
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MÓDULO: Pessoas e Estratégia 

OBJETIVOS 

Utilizar tecnologias, ferramentas e técnicas gerenciais, de modo a desenvolver referenciais que permitam 
pensar e agir estrategicamente frente aos desafios do Setor Saúde no Brasil. 

DISCIPLINAS  

1. Sistemas de Saúde no Brasil  L_M_SSB_20-24 24 h/a 

2. Planejamento e Gestão Estratégica em Organizações de Saúde L_M_PGEOS_17-24 24 h/a 

3. Gestão de Pessoas em Organizações de Saúde  L_M_GPOS_20-24 24 h/a 

4. Marketing em Saúde L_M_MS_20-24 24 h/a 

5. Transformação Digital e Inovação em Saúde L_M_TDIS_20-24 24 h/a 

6. 
Negociação e Administração de Conflitos em Organizações de 
Saúde  

L_M_NACOS_20-24 
24 h/a 

 

MÓDULO: Legislação e Finanças  

OBJETIVOS  

Conhecer conceitos e ferramentas que aprimorem a tomada de decisão nas organizações de saúde, de modo 
a maximizar o uso dos recursos e reduzir custos organizacionais. 

DISCIPLINAS  

7. Contabilidade para Executivos em Saúde  L_M_CES_20-24 24 h/a 

8. Gestão de Projetos em Saúde L_M_GPS_20-24 24 h/a 

9. Gestão de Custos em Saúde L_M_GCS_20-24 24 h/a 

10. Aspectos Jurídicos e Compliance em Saúde  L_M_AJCS_20-24 24 h/a 

11. Finanças Corporativas em Saúde  L_M_FCS_20-24 24 h/a 

12. Governança Corporativa e Sustentabilidade em Saúde L_M_GCSS_20-24 24 h/a 

Legislação 
e Finanças

Desempenho e 
Eficiência

Pessoas e 
Estratégia
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MÓDULO: Desempenho e eficiência 

OBJETIVOS  

Atuar na gestão de serviços em organizações de saúde, compreendendo as peculiaridades da gestão na área 
da saúde e sua diferenciação dos demais segmentos. 

DISCIPLINAS  

13. Mercado e Operadoras de Saúde L_M_MOS_20-24 24 h/a 

14. Supply Chain Management e Logística em Organizações de Saúde  L_M_SCMLOS_20-24 24 h/a 

15. Qualidade, Segurança e Experiência do Paciente  L_M_QSEP_20-24 24 h/a 

16. Gestão de Facilities em Organizações de Saúde  L_M_GFOS_20-24 24 h/a 

17. Gestão de Serviços em Saúde L_M_GSS_20-24 24 h/a 

18. Empreendedorismo em Saúde L_M_ES_20-24 24 h/a 
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DETALHAMENTO DO MÓDULO: PESSOAS E ESTRATÉGIA 
  

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

1. Sistemas de Saúde no Brasil  24 h/a  

 

Área Subárea 

Gestão de Setores Específicos Saúde 

 

EMENTA 

Histórico. Desenvolvimento e modelos de análise de sistemas de saúde. Sistemas de saúde no mundo. 
Estrutura e organização dos sistemas de saúde. SUS e organização dos sistemas de saúde. Tendências e 
reflexões sobre sistemas de saúde. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Histórico, desenvolvimento e modelos de 
análise de sistemas de saúde  

1.1. Dimensões históricas e sociais que 
influenciaram as práticas e modelos de saúde 
adotados no Brasil      

1.2. Tipos de sistemas de saúde 
1.3. Modelos de análise de sistemas de saúde. 

• reconhecer os principais fatores que 
influenciam a estruturação e organização de 
sistema de saúde; 

• identificar principais resultados alcançados 
pelos sistemas de saúde. 

2. Sistemas de Saúde no Mundo 
2.1. Características e comparativo com o Sistema 

de Saúde brasileiro.  

• caracterizar modelos de saúde encontrando 
diferenças e similaridades com o sistema de 
saúde brasileiro;    

• analisar criticamente modelos de sistemas de 
saúde existentes em diferentes países. 

3. Estrutura e organização dos sistemas de 
saúde 

3.1. Financiamento de sistemas de saúde 
3.2. Governança de sistemas de saúde 
3.3. Alocação de recursos. 

• aplicar métodos para desenvolvimento e 
análise de modelos de financiamento, 
governança e alocação de recursos em 
sistemas de saúde. 

4. SUS e a complementaridade entre saúde 
pública e saúde suplementar  

4.1. Políticas de saúde no Brasil 
4.2. Fontes de informação em saúde pública. 

• relacionar o trânsito de pacientes entre o 
público e o privado e seus reflexos; 

• conhecer os principais repositórios de 
informações oficiais em saúde para 
minimamente consultá-los.  

5. Tendências e reflexões sobre sistemas de 
saúde 

5.1. Parcerias: OSS, OSCIP, PPP 

• analisar criticamente avanços, desafios, 
ameaças e oportunidades futuras. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

• LOBATO, L. D. V. C., & GIOVANELLA, L. Sistemas de saúde: origens componentes e dinâmica. In 
Políticas e sistema de saúde no Brasil (pp. 89-120), Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2017. 

• MARQUES, Rosa Maria; PIOLA, Sérgio Francisco; ROA, Alejandra Carrillo (Organizadores). Sistemas 
de saúde na América do Sul:  características e reformas, em Sistema de Saúde no Brasil: organização 
e financiamento – Rio de Janeiro: ABrES; Brasília: Ministério da Saúde, Departamento de Economia da 
Saúde, Investimentos e Desenvolvimento; OPAS/OMS no Brasil, 2016, p.101-138.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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• CASTRO, M. C., MASSUDA, A et al. Brazil's unified health system: the first 30 years and prospects for 
the future. The Lancet, 394(10195), 345-356, 2019. 

• MALTA, D. et al. Perspectivas da regulação na saúde suplementar diante dos modelos assistenciais. 

Ciência & Saúde Coletiva, 9(2): 433-444, 2004. 

• MARQUES, Rosa Maria; PIOLA, Sérgio Francisco; ROA, Alejandra Carrillo (Organizadores). Sistemas 

de saúde na América do Sul:  características e reformas, em Sistema de Saúde no Brasil: organização 

e financiamento.  Rio de Janeiro: ABrES; Brasília: Ministério da Saúde, Departamento de Economia da 

Saúde, Investimentos e Desenvolvimento; OPAS/OMS no Brasil, 2016, p.101-138. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistema_saude_brasil_organizacao_financiamento.pdf 

• OPAS/OMS. PLISA - Plataforma de Información en Salud para las Américas. Disponível em: 
https://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Ite
mid=347 . Acesso em outubro 2020. 

• ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). Country 
Health Profiles. Disponível em: http://www.oecd.org/health/country-health-profiles-EU.htm, 2019. 
Acesso em outubro 2020. 

• PROADESS. Metodologia de Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde. Disponível em: 
https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=antec . Acesso em outubro 2020. 

• SANTOS, I. S. Evidência sobre o mix público-privado em países com cobertura duplicada: agravamento 
das iniquidades e da segmentação em sistemas nacionais de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 16, 
2743-2752, 2011. 

• TEMPORÃO, J. G. & GADELHA, C. A. G.. Health Economic-Industrial Complex (HEIC) and a New 
Public Health Perspective. In Oxford Research Encyclopedia of Global Public Health, 2019. 

• VIACAVA, F et al. SUS: oferta, acesso e utilização de serviços de saúde nos últimos 30 anos. Ciência 
& Saúde Coletiva, 23(6):1751-1762, 2018 Lancet series: Brazil (2011); Europe (2013); Universal Health 
Coverage in Latin America (2014); USA: The Health of Americans (2014); China: Health System Reform 
(2008). 

• WHO EUROPE. European Observatory on Health Systems and Policies. The Health Systems and Policy 
Monitor. Disponível em: < https://www.hspm.org/searchandcompare.aspx>. Acesso em outubro 2020. 

• WHO - World Health Organization. (2007). Everybody's business--strengthening health systems to 
improve health outcomes. WHO's framework for action. 

• ENGLAND in INTERNATIONAL HEALTH CARE SYSTEM PROFILES.  
https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/england 

• GERMANY in INTERNATIONAL HEALTH CARE SYSTEM PROFILES.  
https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/germany 

• THE U.S. in INTERNATIONAL HEALTH CARE SYSTEM PROFILES. 
https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/united-states 

• BRAZIL in INTERNATIONAL HEALTH CARE SYSTEM PROFILES.  
https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/brazil  

 

 
 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistema_saude_brasil_organizacao_financiamento.pdf
https://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347
https://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347
http://www.oecd.org/health/country-health-profiles-EU.htm
https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=antec
https://www.hspm.org/searchandcompare.aspx
https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/germany
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

2. Planejamento e Gestão Estratégica em 
Saúde 

24 h/a 

 

Área Subárea 

Estratégia e Negócios Gestão Empresarial 

 

EMENTA 

Evolução do pensamento estratégico. Administração estratégica e alinhamento. Referenciais estratégicos. 
Análise do ambiente interno e externo. Formulação da estratégia competitiva no Setor Saúde. Objetivos 
estratégicos. Balanced scorecard (BSC) em Organizações de Saúde. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Evolução do pensamento estratégico  
1.1. Conceito de estratégia  
1.2. Escolas do pensamento estratégico. 
2. Administração estratégica e o alinhamento  
2.1. Administração estratégica  
2.2. Gestão estratégica  
2.3. Governança corporativa. 
3. Referenciais estratégicos  
3.1. Definições dos referenciais estratégicos  
3.2. Definição do negócio da organização  
3.3. Elaboração da visão de futuro 
3.4. Missão: o propósito da existência da 

organização. 

• compreender  o conceito de estratégia, 
identificando suas principais abordagens; 

• conhecer a aplicação da estratégia no contexto 
organizacional; 

• identificar os referenciais estratégicos de uma 
organização. 

 

4. Análise do ambiente externo  
4.1. Cenários e análise do ambiente geral 
4.2. Oportunidades e ameaças  
4.3. Modelo das cinco forças competitivas.  
5. Análise do ambiente interno 
5.1. Quadro geral da análise do ambiente interno  
5.2. Recursos, capacidades e competências 

essenciais 
5.3. Competências essenciais 
5.4. Diagnóstico das forças e fraquezas  
5.5. Fatores críticos de sucesso 
5.6. Matriz SWOT e a avaliação estratégica. 

• utilizar ferramentas de análise do ambiente; 

• identificar oportunidades e ameaças do 
ambiente e pontos fortes e fracos da empresa; 

• decidir sobre a postura estratégica a ser 
adotada pela organização. 

6. A formulação da estratégia competitiva  
6.1. Matriz de Ansoff  
6.2. Modelo Porter das estratégias genéricas  
6.3. Posicionamento estratégico. 

• avaliar as alternativas estratégicas de 
crescimento e competição, identificando as 
alternativas mais adequadas em um 
determinado contexto organizacional. 

7. Objetivos estratégicos  
7.1. Definição de objetivos  
7.2. Conteúdo dos objetivos  
8. Balanced Scorecard (BSC) em 

organizações de saúde 
8.1. Conceitos do modelo  
8.2. Perspectivas do BSC  
8.3. Construção do BSC em Organizações de 

Saúde. 

• definir objetivos empresariais com 
características adequadas a sua aplicação em 
um determinado contexto organizacional.  

• estruturar um mapa estratégico básico para 
uma organização, de acordo com o modelo de 
Balanced Scorecard. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• MOYSES FILHO, J. et al. Planejamento e Gestão Estratégica em Organizações de Saúde. 2ª Edição. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2016. 

• SAPIRO, A.; Chianevato, I. Planejamento Estratégico. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 2015.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

• OLIVEIRA, D.de P. R. de. Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia, Prática. 34ª edição. São 

Paulo: Atlas, 2018.  

• KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A Execução Premium: a obtenção de vantagem competitiva através do 

vínculo da estratégia com as operações do negócio. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2008. 

• HITT, M..A. et al. Administração estratégica. São Paulo: Pioneira, 2007.  

• BARNEY, J. B.; HESTERLY, W. S. Administração Estratégica e Vantagem Competitiva. São Paulo: 
Pearson, 2007.  

• PORTER, M. E. Estratégia Competitiva – Técnicas para análise de indústrias e da concorrência. Rio de 
Janeiro: Campus, 2005.  

• KAPLAN, R.; NORTON, D. A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard. 4ª Edição. Rio de Janeiro: 
Campus, 1997.  
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

3. Gestão de Pessoas em Organizações de 
Saúde 

24 h/a 

 

Área Subárea 

Liderança e Pessoas Liderança 

 

EMENTA 

Contexto e Texto. Preparando a organização para as transformações organizacionais. Cultura organizacional 

e gestão de pessoas. Liderança: conceitos, estilos e principais desafios. Formação e desenvolvimento de 

equipes. Desenvolvimento de pessoas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Contexto e texto. Preparando a 
Organização para as Transformações 
organizacionais 

1.1. Organizações Mecânicas, Organizações 
Biológicas, Digitais e Exponenciais  

1.2. Mudanças políticas, econômicas, sociais e 
tecnológicas: reflexos sobre as organizações  

1.3. Mundo VUCA e seus desafios 
1.4. Construção de estratégias diferenciadas para 

este novo mundo.       

• discutir a evolução dos modelos de gestão em 
cada etapa histórica do mundo; 

• reconhecer as novas relações de trabalho; 

• identificar os impactos dos novos paradigmas 
nas organizações e na gestão organizacional. 

2. Cultura organizacional e a gestão de 
pessoas 

2.1. Conceituação de cultura organizacional. 
2.2. Componentes da cultura organizacional 
2.3. Subcultura e contracultura 
2.4. Cultura e gestão de pessoas 

• reconhecer a importância da liderança na 
transformação da cultura com as pessoas; 

• reconhecer a relevância do alinhamento entre 
modelo de gestão, liderança e cultura 
organizacional.  

3. Liderança 
3.1. Conceitos e pressupostos 
3.2. Principais estilos de liderança 
3.3. Desafios nas organizações de saúde 

• discutir a gestão de pessoas no contexto atual 
das organizações; 

• distinguir os estilos básicos de liderança e 
seus reflexos nas equipes; 

• identificar os principais desafios dos líderes 
como gestores de equipe.  

4. Formação e desenvolvimento de equipes 
4.1. Papel do líder   
4.2. características de uma equipe de alto 

desempenho 
4.3. Condicionantes organizacionais 

• compreender o papel do líder nas 
organizações;  

• relacionar os requisitos das equipes eficazes 
com os condicionantes para seu 
favorecimento. 

5. Desenvolvimento de pessoas  
5.1. Conceituação de desenvolvimento humano.   
5.2. Níveis de maturidade e consciência das 

pessoas  
5.3. Plano de Desenvolvimento da Equipe e dos 

indivíduos 
5.4. Ferramentas de auxílio no desenvolvimento 

das pessoas.    

• reconhecer a relevância do desenvolvimento 
das pessoas para o alcance dos objetivos 
organizacionais; 

• discutir ações e estratégicas para desenvolver 
pessoas.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• CHARAM, Ram. DROTTER, Stephen, NOEL, James.  Pipeline de Liderança. O Desenvolvimento de 
Líderes como Diferencial Competitivo. Rio de Janeiro: Sextante, 2018.      

• DUTRA, Joel Souza; DUTRA, Tatiana Almendra; DUTRA, Gabriela Almendra. Gestão de pessoas:  
realidade atual e desafios futuros. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

• LALOUX, Frederic. Reinventando as Organizações. Um guia para criar organizações inspiradas no 
próximo estágio de Consciência Humana. Curitiba, Voo, 2017.   

• SOUZA. Vera Lúcia et al. Gestão de Pessoas em Saúde. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2015.  
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

4. Marketing em Saúde 24 h/a  

 

Área Subárea 

Marketing e Vendas Marketing 

 

EMENTA 

Conceitos e definições básicas de Marketing. Marketing para a tomada de decisões organizacionais em nível 
estratégico. Mix de marketing para serviços. Comportamento do cliente de serviços. Processo e jornada do 
cliente. Comunicação integrada e métricas de análise de satisfação do cliente. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Conceitos e definições básicas de Marketing  
1.1. Conceito do Marketing para a gestão das 

empresas  
1.2. Evolução do marketing e orientações para o 

cenário dos negócios 
1.3. Conceitos de customer experience e customer 

centric. 

• compreender o que é Marketing, assim como 
o seu papel em diferentes tipos de 
organizações; 

• reconhecer as orientações com as quais as 
empresas podem conduzir suas ações de 
Marketing. 
 

2. Marketing para a tomada de decisões 
organizacionais em nível estratégico 

2.1. Análise dos ambientes de marketing e 
tendências para o setor da saúde 

2.2. Definição do público-alvo: da segmentação de 
mercado a definição das personas 

2.3. Estratégias de diferenciação de mercado e 
posicionamento de mercado para o setor da 
saúde. 

• analisar os ambientes de Marketing; 

• identificar os níveis de segmentação do 
mercado e procedimentos para definição de 
Personas; 

• reconhecer as ferramentas de diferenciação 
e estratégias de posicionamento de mercado 
para serviços. 
 

3. Mix de marketing para serviços 
3.1. Conceito de serviços e suas características  
3.2. Estratégias de serviços 
3.3. Estratégias de preços e custos para o cliente 
3.4. Estratégias de distribuição 
3.5. Importância das pessoas (clientes, prestadores 

de serviços e outros clientes) na entrega do 
serviço 

3.6. Definições das evidências físicas e cenário do 
serviço conforme posicionamento de mercado e 
perfil do cliente. 

• dominar as estratégias do mix de marketing 
de serviços relativas a serviço, preço, 
distribuição, pessoas e evidências físicas. 
 

4. Comportamento do cliente de serviços, 
Processo e Jornada do cliente 

4.1. Processo de decisão e comportamento do 
cliente de serviços de saúde 

4.2. Definição do Processo de entrega do serviço 
sob o ponto de vista do cliente. 

• reconhecer as etapas do processo decisório 
do cliente de serviços e as ações do 
marketing para cada etapa 

• utilizar a ferramenta Blueprint para definição 
do processo de entrega do serviço. 

5. Comunicação Integrada e Métricas de 
análise de satisfação do cliente  

• identificar as ações de comunicação 
integrada; 

• implementar ações de marketing digital; 

• reconhecer as ferramentas de análise de 
satisfação do cliente. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. São Paulo: 
Sextante, 2017. 

• TEIXEIRA, Ricardo Franco; KRONEMBERGER, Antônio Carlos, BICALHO, Antonio Mauro S. Chagas; 
PADUA FILHO, W. C.  Marketing em Organizações de Saúde. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

• CABRAL, Hector Felipe. Estratégias de Marketing Digital. (livro eletrônico). Curitiba: Contentus, 2020.  

• FELTRIM, Éber, et al. Marketing Hospitalar (livro eletrônico). Curitiba: InterSaberes, 2019. 

• HOFFMAN, K. Douglas et al. Princípios de marketing de serviços: conceitos, estratégias e casos. São 

Paulo: Cengage Learning, 2009. 

• KALBACH, Jim. Mapeamento de Experiências: um guia para criar valor por meio de jornadas, blueprints 

e diagramas. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. 

• LOVELOCK, Christopher; WIRTZ, Jochen; HEMZO, Miguel Angelo. Marketing de Serviços: pessoas, 

tecnologia e estratégia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

• STICKDORN, M.; SCHNEIDER, J.; BANDARRA, M.; BIOLCHINI, C. Isto é Design Thinking de Serviços: 
Fundamentos, Ferramentas, Casos. Porto Alegre: Bookman 2014.   

• ZEITHMAL, Valarie A.; BITNER, Mary Jo; GREMLER, Dwyane. Marketing de Serviços: a empresa com 
foco no cliente. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

5. Transformação Digital e Inovação em Saúde  24 h/a   

 

Área Subárea 

Tecnologia e Ciência de Dados Gestão da Tecnologia da Informação 

 

EMENTA 

Transformação digital. Tecnologia e informação em saúde. Segurança da informação e legislação. Inovação. 
Inovação em Saúde. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Transformação digital 
1.1. Saúde digital e suas versões 
1.2. Hospital digital  
1.3. Modelos de maturidade digital em saúde 

• compreender conceitos básicos e exemplos de 
transformação digital na saúde; 

• estabelecer a relação com a prática das 
organizações. 

2. Tecnologias e informação em saúde 
2.1. Internet da coisa médicas (IoMT) 
2.2. Interoperabilidade 
2.3. Inteligência Artificial e Big Data 
2.4. Sistemas de suporte a decisão clínica 
2.5. Sistemas de informação gerencial (em 

organizações de saúde) 
2.6. Outras tecnologias. 

• conhecer as principais tecnologias aplicadas 
na transformação digital; 

• reconhecer as principais tecnologias 
atualmente utilizadas na área da saúde e suas 
aplicabilidades. 

3. Segurança da informação e legislação    
3.1. Riscos das tecnologias em saúde 
3.2. Legislação sobre informação em saúde 

• compreender os principais impactos das 
tecnologias nos profissionais de saúde, seus 
riscos e legislação vigentes sobre a tecnologia 
de informação em saúde. 

4. Inovação  
4.1. Inovação para a estratégia das organizações 
4.2. Inovação geral - conceitos 
4.3. Sistematização do processo de inovação 
4.4. Cultura de Inovação nas organizações. 

• reconhecer os conceitos básicos em inovação 
e o papel da inovação para as estratégias das 
organizações; 

• desenvolver um processo sistematizado para 
inovar;   

• aplicar os conceitos relacionados ao tema. 

5. Inovação em saúde 
5.1. Inovação em saúde – conceitos gerais 
5.2. Tendências de inovações e tecnologias em 

saúde. 

• discutir aspectos práticos da inovação e suas 
principais tendências; 

• conhecer as tendências atuais de inovação na 
saúde, exercitando senso crítico sobre suas 
realidades. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• AMARAL, Alexandre F.; VALLE, André B.; MONAT, André S., MARQUES, Eduardo P. Sistemas de 
informações gerenciais em organizações de saúde. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2016. 

• TURBAN, Efraim et al. Tecnologia da Informação para Gestão: transformando os negócios da economia 
digital. 6ª Edição. Porto Alegre: Editora Bookman, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

• AKENROYE, T. O. Factors influencing innovation in healthcare: a conceptual synthesis. The Innovation 
Journal, 17(2), 1, 2012. 

• ALBERTIN, Alberto Luiz; SANCHEZ, Otavio Prospero. Outsourcing de TI: impactos, dilemas, 
discussões e casos reais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.  

• BURNS, L. R. The business of healthcare innovation. 2ª ed. Cambridge University Press, 2012.  
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• CHRISTENSEN, C. M., BARTMAN, T., & VAN BEVER, D. The hard truth about business model 
innovation. MIT Sloan Management Review, 58(1), 31, 2016. 

• DE FÁTIMA MARIN, H. Sistemas de informação em saúde: considerações gerais. Journal of Health 
Informatics, 2(1), 2010. 

• DRUCKER, P. Innovation and entrepreneurship. Routledge, 2014.   

• FREIRE, K., & SANGIORGI, D. Service design and healthcare innovation: From consumption to co-
production to co-creation. In Service Design and Service Innovation conference (pp. 39-50). Linköping 
Electronic Conference Proceedings, 2010.    

• GOVINDARAJAN, Vijay; TRIMBLE, Chris. O Outro Lado da Inovação. A execução como Fator Crítico 

de Sucesso (original: The Other Side of Innovation). Tradução: Leonardo Abramowicz, Rio de Janeiro, 

Editora Alta Books, 2017.  

• GUBIN, T. A., IYER, H. P., LIEW, S. N., SARMA, A., REVELOS, A., RIBAS, J., ... & LEE, C. X. A systems 
approach to healthcare innovation using the MIT hacking medicine model. Cell systems, 5(1), 6-10, 
2017. 

• HANSEN, M. T., & BIRKINSHAW, J. The innovation value chain. Harvard business review, 85(6), 121, 
2007. 

• MORENO, R. A. Interoperabilidade de Sistemas de Informação em Saúde. Journal of Health Informatics, 
8(3), 2016. 

•  OMACHONU, V. K., & EINSPRUCH, N. G. Innovation in healthcare delivery systems: a conceptual 
framework. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 15(1), 1-20, 2010.    

• PISANO, G. P. You need an innovation strategy. Harvard Business Review, 93(6), 44-54, 2015.  

• PRADO, Edmir P. V.; SOUZA, Cesar A. (organizadores). Fundamentos de Sistemas de Informação. Rio 

de Janeiro: Editora Campus/Elsevier, 2014.  

• WESTERMAN, George.; BONNET, Didier e MCAFEE, Andrew. Liderando na Era Digital. Makron Books 

Editora, 2014. 

• WEBERG, D. Innovation in healthcare: a concept analysis. Nursing Administration Quarterly, 33(3), 227-
237, 2009. 

• WILSON, K., & DOZ, Y. L. 10 rules for managing global innovation. Harvard business review, 90(10), 
84-90, 2012. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

6. Negociação e Administração de Conflitos 
em Organizações de Saúde 

24 h/a   

 

Área Subárea 

Liderança e Pessoas Liderança 

 

EMENTA 

Negociação: aspectos conceituais. Negociação: aspectos relacionais. Negociação: aspectos substantivos. 
Negociação: aspectos processuais de execução em Organizações de Saúde. Planejamento de uma 
negociação envolvendo organizações de saúde. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1 Negociação: aspectos conceituais 

1.1 Características do bom negociador 

1.2 Estrutura e abordagens de negociação 

1.3 Objetivos da negociação 

 

• compreender o conceito de negociação, 
diferenciando-a de outros modos de solução de 
conflitos; 

• entender os conceitos fundamentais de 
negociação; 

• conhecer o processo da negociação; 

• reconhecer a importância da negociação e de 
sua aplicação nas diversas interações 
humanas; 

• identificar estratégias, modelos e tipos de 
negociação. 

2 Negociação: aspectos relacionais 

2.1 Hierarquia e status 

2.2 Condicionantes culturais 

2.3 Modelos de estilos e comportamento dos 

negociadores 

2.4 Consenso e relacionamentos 

 

• reconhecer a importância e a influência dos 
aspectos relacionais na condução e nos 
resultados da negociação; 

• analisar os impactos da emoção e da 
percepção na condução da negociação; 

• reconhecer ações que favorecem os aspectos 
relacionais da negociação referentes à 
comunicação, ao comportamento ético e à 
geração de confiança. 

3 Negociação: aspectos substantivos 

3.1 Tangíveis e intangíveis 

3.2 Objeto substantivo 

3.3 Metas e resultados reais 

3.4 Risco e incerteza 

3.5 Qualidade e acordo de níveis de serviço 

 

• reconhecer a importância e a influência dos 
aspectos substantivos na condução e nos 
resultados da negociação; 

• analisar os impactos da análise racional e da 
avaliação na condução da negociação; 

• reconhecer ções que favorecem os aspectos 
substantivos da negociação relativos ao 
planejamento, à definição de objetivos e 
estratégias e à condução das etapas da 
negociação. 

4 Negociação: aspectos processuais de 

execução em Organizações de Saúde 

4.1 Estratégia e estilo do negociador 

4.2 Desenvolvimento da negociação 

4.3 Encerramento e implementação do acordo 

 

• identificar os estilos de negociadores e as 
estratégias que cada estilo costuma adotar; 

• analisar as características dos negociadores e 
identificar a forma mais adequada de conduzir 
o processo de negociação; 

• aplicar técnicas e ferramentas de negociação 
em organizações de saúde. 

5 Planejamento de uma negociação  • estruturar um caso concreto de negociação. 
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5.1 Interesses 

5.2 Escopo 

5.3 Objetivos 

5.4 Plano “B” 

5.5 Opções/Concessões 

5.6 Ponto-limite 

5.7 Encerramento e implementação do acordo 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• CARVALHAL, E. et al. Negociação e administração de conflitos. Rio de Janeiro: FGV. 5ª Edição. 2017. 

• DUZERT, Yann; SPINOLA, Ana Teresa S. Negociação e administração de conflitos. Rio de Janeiro: 
FGV, 2018. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

• FISHER, Roger URY, William PATTON, Bruce. Como chegar ao sim. A negociação de acordos sem 
concessões. Rio de Janeiro: Sextante, 2018. 
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DETALHAMENTO DO MÓDULO: LEGISLAÇÃO E FINANÇAS 
 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

7. Contabilidade para Executivos em Saúde 24 h/a  

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Contabilidade 

 

EMENTA 

Contabilidade. Balanço Patrimonial. Regimes de Contabilidade. Demonstração do Resultado. Análise das 

Demonstrações Contábeis e Financeiras. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Contabilidade 
1.1. Conceito e importância  
1.2. Objeto de estudo e objetivo. 

• compreender a importância da contabilidade 
no mundo dos negócios como ferramenta para 
apoiar os gestores e investidores para tomada 
de decisão em seus aspectos econômico-
financeiros. 

2. Balanço Patrimonial 
2.1. Conceito e importância 
2.2. Estrutura: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido 

•  analisar a posição patrimonial e financeira das 
empresas, pela capacidade de pagamento 
(liquidez) e a estrutura de Capital 
(fontes/origens). Capital de Terceiros versus 
Capital Próprio. 

3. Regimes de Contabilidade 
3.1. Conceito e importância 
3.2. Regime de Competência (econômico) 
 

• compreender as diferenças de resultados 
(lucros ou prejuízos): econômico e financeiro e 
despesas e receitas para uma melhor gestão 
empresarial. 

4. Demonstração do Resultado 
4.1. Conceito e importância 
4.2. Estrutura: Receitas e Despesas 

•  analisar o desempenho econômico da 
empresa, compreendendo a importância de se 
obter lucro suficiente para financiar os capitais 
de terceiros e próprios; 

• compreender a importância dos lucros serem 
reinvestidos na empresa, propiciando uma 
menor dependência de capitais de terceiros 
(onerosos). 

5. Análise das Demonstrações Contábeis e 
Financeiras 

5.1. Conceito e importância 
5.2. Índices de Rentabilidade 
5.3. Índices de Endividamento 
5.4. Índices de Liquidez 
5.5. Índices de Atividades (prazos médios) 
5.6. Análise Horizontal e Vertical 
5.7. Fluxos de Caixa modelo Direto 
 

• avaliar a situação econômico-financeira das 
empresas a partir da análise do Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado e do 
Fluxo de Caixa através de indicadores; 

• analisar de forma mais assertiva a geração de 
Caixa de uma Entidade, medindo com maior 
precisão a produtividade e a eficiência do 
negócio; 

• aplicar os conceitos de análises a partir das 
Demonstrações Contábeis e Financeiras para 
melhor eficiência em gestão. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial – Instrumento de Análise, Gerencia e Risco. Livro 
Texto. 18 ed., São Paulo: Atlas, 2018. ISBN: 9788597017809. 
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• MPEREZ JR, José Hernandez; BEGALLI, Antonio Glaucos. Elaboração e Análise das 
Demonstrações Financeiras. Livro Texto. 5 ed., São Paulo: Atlas, 2015. ISBN: 9788597000733. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

• LIMEIRA, A. L F. et al. Gestão Contábil Financeira. 2 ed., Rio de Janeiro: FGV Editora. 2015. ISBN: 
978-85-225-1237-9. 

• MARTINS, Eliseu; MIRANDA, G. J.; DINIZ, J. Análise Didática das Demonstrações Contábeis. 2. ed., 
São Paulo: Atlas, 2020. ISBN: 9788597024814. 

• MULLER, Aderbal Nicolas; ANTONIK, Luis Roberto. Análise Financeira: Uma Visão Gerencial. São 
Paulo: Alta Books. 2016. ISBN-10: 8576089254; ISBN -13: 9788576089254. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

8. Gestão de Projetos em Saúde 24 h/a 

 

Área Subárea 

Estratégia e Negócios Gerenciamento de Projetos 

 

EMENTA 

Conceito e metodologia para a elaboração de projetos. Natureza dos projetos em saúde. Planejamento e 
controle dos projetos em organizações de saúde. Ciclo de vida de um projeto. Metodologias ágeis. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1 Conceito e metodologia para a elaboração 
de projetos 

1.1 Conceito de projeto 
1.2 Evolução na Gestão de Projetos 
1.3 Surgimento das demandas 
1.4 Importância de uma gestão baseada em 

Projetos 

• compreender as principais relações entre os 
tipos de projetos; 

• correlacionar os conceitos apresentados com a 
rotina das instituições; 

• analisar a origem das demandas de projetos e 
os benefícios ao atendimento de tais 
demandas. 

2 Natureza dos projetos em saúde 
2.1 Contexto da saúde 
2.2 Compatibilizando expectativas 
2.3 Problemas diferentes – tratamentos diferentes. 

• discutir o cenário da saúde e o impacto de 
suas peculiaridades na Gestão de Projetos; 

• analisar a gestão estruturada de projetos para 
adequação à dinâmica do comportamento e 
demanda dos principais stakeholders de 
mercado. 

3 Planejamento e controle de projetos em 
organizações de saúde  

3.1 Ferramentas computacionais para o 
gerenciamento de projetos 

• compreender a importância do planejamento 
para conquista do objetivo e diminuição do 
risco de fracasso dos projetos; 

• analisar as principais técnicas e modelos de 
planejamento e controle de projetos de 
organizações; 

• refletir sobre os ganhos das organizações ao 
utilizar tecnologia no gerenciamento de 
projetos. 

4 Ciclo de vida de um projeto 
4.1 Identificação da necessidade do projeto 
4.2 Planejamento do Projeto 
4.3 Definição das entregas 
4.4 Execução 
4.5 Conclusão e fechamento dos projetos 

• conhecer as principais etapas que compõem a 
gestão de projetos; 

• identificar os principais pontos de atenção a 
serem considerados quando do 
desenvolvimento de projetos; 

• identificar os benefícios decorrentes da gestão 
adequada de projetos. 

5 Metodologias ágeis  • conhecer as metodologias ágeis; 

• refletir sobre os impactos no gerenciamento de 
projetos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. 
(Guia PMBOK)/Project Management Institute.  Descrição: Sexta edição. | Newtown Square, PA: Project 
Management Institute, 2017. | Série: Guia PMBOK.  

• VALLE, André Bittencourt (coord); FINOCCHIO, José; SILVA, Lincoln de Sousa Firmino; SOARES, 
Carlos Alberto Pereira. Fundamentos do gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: FGV, 2010.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

• DINSMORE, Paul Campbell (supervisão). Como se tornar um profissional em gerenciamento de 
projetos. Rio de Janeiro: Record, Nova Era, 2008.  

• MEREDITH, Jack R.; MANTEL Jr., Samuel J. Administração de Projetos: Uma Abordagem Gerencial. 
4a Edição LTC, 2003. 

• PMI STANDARDS COMMITTEE. A guide to the project management body of knowledge. USA: Project 
Management Institute, 2008.  
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

9. Gestão de Custos em Saúde 24 h/a  

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Finanças 

 

EMENTA 

Contextualização no ambiente de organizações e serviços de saúde. Classificação de gastos. Métodos 
usuais de custeio na área da saúde. Gerenciamento de custo, volume, lucro. Formação de preço com base 
no Mark-up. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Contextualização no ambiente de 
organizações e serviços de saúde 

1.1. Dilemas de provimento de saúde no Brasil e no 
mundo 

1.2. Objetivo dos sistemas de custeamento 
1.3. Conceitos básicos de custos  
1.4. Objetivo, finalidade e usuário 
1.5. Tipos de gastos: investimento, custo, despesa, 

perda e provisão 

• compreender os desafios contemporâneos 
para a gestão de custos em saúde; 

• identificar o papel dos custos na gestão de 
organizações e serviços de saúde; 

• descrever as diferentes formas de gastos. 

2. Classificações de gastos 
2.1. Aspectos do volume: variável e fixo 
2.2. Aspectos da alocação: direto e indireto 
2.3. Tipos de rateio dos gastos indiretos ou 

compartilhados. 
  

• identificar os parâmetros para as 
classificações quanto ao volume e quanto a 
alocação; 

• interpretar os efeitos do ganho de escala pelo 
cálculo do custo fixo unitário e a ociosidade; 

• conhecer o reflexo dos tipos de rateio sobre 
os gastos indiretos e a importância 
mercadológica para mensuração e 
precificação. 

3. Métodos usuais de custeio na área de saúde 
3.1. Custeio por Absorção 
3.2. Custeio Baseado em Atividades (ABC) 
3.3. Variável 
  

• conhecer os métodos de custeio usuais na 
área de saúde; 

• identificar as vantagens e desvantagens de 
cada método; 

• aplicar cada método em simulações 
comparativas. 

4. Gerenciamento de Custo Volume Lucro 
4.1. Margens de contribuição e segurança 
4.2. Pontos de equilíbrio contábil, econômico e 

financeiro 
4.3. Grau de alavancagem operacional 
 
  

• identificar a importância do gerenciamento de 
custo volume lucro para tomada de decisões;  

• diferenciar as margens de contribuição e de 
segurança; 

• aplicar os cálculos em serviço e faturamento 
dos três tipos de pontos de equilíbrio; 

• compreender a importância do grau de 
alavancagem operacional diante da 
capacidade instalada ainda ociosa. 

5. Formação de preço com base no Mark-Up 
5.1. Agentes e dimensões que influenciam o preço  
5.2. Composição do Mark–Up e da margem de lucro 
5.3. Preços à vista, a prazo e de custo ou mínimo. 

• identificar as três principais dimensões de 
formação de preço: cliente, concorrente e 
custo; 

• calcular cada item que compõe o Mark-up, 
identificando a margem de lucro como um de 
seus componentes; 
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• calcular os preços à vista e a prazo com base 
no custo apurado. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• COURA, Betovem et al. Gestão de Custos em Saúde. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2009. 

• DO NASCIMENTO, Alexandra Bulgarelli; ALMEIDA, João Carlos.  Gestão de custos, finanças e 
resultados em saúde (Série Universitária) eBook Kindle. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2018. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

• ANDRÉ, Adriana Maria. Gestão Estratégica de Clínicas e Hospitais. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2015.   

• ASSEF, Roberto. Manual de Gerência de Preços: do valor percebido pelo consumidor aos lucros da 
empresa. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002. 

• BAKER, Judith J. Activity-based costing management: for healthcare. Maryland: Aspen Publishers, 1998 

• DUTRA, René G. Custos: uma abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.   

• HORNGREN, Charles T., FOSTER, George e DATAR, Srikant M. Contabilidade de Custos. 9º Edição. 
Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

10. Aspectos Jurídicos e Compliance em Saúde  24 h/a   

 

Área Subárea 

Direito Direito 

 

EMENTA 

Direito à saúde na Constituição Federal. Responsabilidades. Vínculos contratuais. Reflexos jurídicos da 
evolução tecnológica. Judicialização da saúde. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Direito à saúde na Constituição Federal 
1.1. Introdução e visão social e econômica 
1.2. Regulamentações das ações e serviços de 

saúde 
1.3. Espécies normativas do Direito 

• compreender as normas jurídicas que norteiam 
as decisões dos Tribunais. 

2. Responsabilidades 
2.1. Responsabilidade: administrativa, ética, civil e 

penal 
2.2. Recomposição dos danos 
2.3. Compliance 

• entender as principais dimensões da 
responsabilidade que envolvem as ações e as 
prestações de serviços de saúde. 

3. Vínculos contratuais 
3.1. Consumidor 
3.2. Prestador de serviços 
3.3. Serviços terceirizados 
3.4. Administração pública 

• identificar a teoria contratual contemporânea, 
no que tange à formação, classificação e 
interpretação dos contratos em espécie; 

• aliar a análise contratual à aplicação do 
cotidiano do gestor das organizações de 
saúde. 

4. Reflexos jurídicos da evolução tecnológica  
4.1. Prontuário eletrônico 
4.2. Termo de Consentimento Informado e 

Esclarecido 
4.3. Assistência terapêutica e a incorporação de 

novas tecnologias no setor de saúde pública e 
no setor de saúde privada.  

• compreender os reflexos jurídicos com a 
assistência terapêutica e as inovações 
tecnológicas. 

5. Judicialização da saúde   • analisar ações preventivas e corretivas a fim de 
minimizar reclamações judiciais e extrajudiciais 
decorrentes da prestação dos serviços de 
saúde.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• MACHADO, Aline Caraciki Morucci et al. Aspectos Jurídicos em Saúde (FGV Management). 2ª Edição. 
Rio de Janeiro, Editora FGV, 2016.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

• CARNEIRO, Luiz Augusto Ferreira et al. Planos de Saúde – Aspectos jurídicos e econômicos. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2012. 

• COLTRI, Marcos; DANTAS, Eduardo. Comentários ao Código de Ética Médica. 3ª Edição. GZ 
Editora. 2020. 

• DANTAS, Eduardo. Direito Médico. 4ª Edição. GZ Editora, 2019. 

• FRANÇA, Genival Veloso de. Comentários ao Código de Ética Médica. 7ª Edição. Rio de Janeiro: 
Editora Guanabara Koogan, 2019. 
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• ______________________. Direito Médico. 16ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020. 

• GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Prontuário do Paciente. Rio de 
Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2012. 

• KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 10ª Edição. Editora Revista dos 
Tribunais, 2019. 

• ______________________. Responsabilidade Civil dos Hospitais. 4ª Edição. Editora Revista 
dos Tribunais, 2019. 

• RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. O dever de informar dos médicos e o consentimento informado. 
Curitiba: Ed Juruá, 2008. 

• SAMPAIO, Aurisvaldo Melo. Contratos de Planos de Saúde. Vol. 40. Ed. Revista dos Tribunais, 2010. 

• SCHAEFER, Fernanda. Procedimentos médicos realizados à distância e o Código de Defesa do 
Consumidor. Curitiba: Editora Juruá, 2008. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

11. Finanças Corporativas em Saúde  24 h/a  

  

Área Subárea 

Economia e Finanças Finanças 

  

EMENTA 

Papel e as funções do administrador. Visão financeira dos demonstrativos contábeis. Ciclos operacional e 
financeiro para o mercado de saúde. Fluxo de caixa. Alavancagem e risco operacional, financeiro e combinado. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Papel e as funções do Administrador 
Financeiro em Saúde 

1.1. Fundamentos de matemática financeira     
1.2. Valor do dinheiro no tempo 
1.3. Juros simples e compostos, taxas de juros 

e aplicabilidade 
1.4. Métodos de análise de viabilidade 

financeira: VPL, TIR, Payback 

• compreender a dimensão e as responsabilidades 
do gestor financeiro em organizações de saúde; 

• conhecer os fundamentos de avaliação financeira 
de investimentos; 

• refletir sobre os principais métodos de análise de 
viabilidade financeira.  

2. Visão financeira dos demonstrativos 
contábeis 

2.1. Administração do Capital de Giro 
2.2. Determinação da necessidade de Capital 

de Giro 

• analisar os demonstrativos contábeis sob a ótica 
da gestão financeira; 

• entender os aspectos relacionados à 
administração do capital de giro. 

3. Ciclos operacional e financeiro para o 
mercado de saúde 

3.1. Administração de Contas a Receber e 
Estoques. 

• compreender a importância do equilíbrio entre os 
ciclos operacional e financeiro em organizações 
de saúde; 

• entender a dinâmica entre contas a receber e 
estoques. 

4. Fluxo de Caixa. 
4.1. Administração da liquidez. 

• determinar os fluxos de caixa para a análise de 
viabilidade da organização de saúde; 

• entender a adequação da administração da 
liquidez para a gestão de organizações de saúde. 

5. Alavancagem e risco operacional, 
financeiro e combinado  

• analisar as possibilidades de alavancagem da 
organização de saúde; 

• avaliar os riscos operacional, financeiro e 
combinado da organização de saúde.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• ABREU FILHO, José C. A.; SOUZA, Cristóvão p.; GONÇALVES, Danilo A.; CURY, Marcus V. 
Q. Finanças corporativas. Rio de Janeiro: 11ª. Edição, Editora FGV, 2012. 

• GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. 12ª. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

• ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. 14ª. ed. São Paulo: Atlas, 2019.  

• ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

• BORDEAUX-RÊGO, Ricardo, PAULO, Goret P., SPRITZER, Ilda M. P. A., ZOTES, Luis P. Viabilidade 
econômico-financeira de projetos. Rio de Janeiro: 3ª. Edição, Editora FGV, 2010.       

• MARTELANC, R.; PASIN, R.; PEREIRA, F. Avaliação de empresas. São Paulo: Pearson, 2012. 

• ROSS, S. A. et al. Administração financeira. 10ª. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 

• VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática financeira. 8ª. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

12. Governança Corporativa e Sustentabilidade 
em Saúde  

24 h/a  

 

Área Subárea 

Gestão de Setores Específicos Saúde 

 

EMENTA 

Governança Corporativa na Saúde. Implementação da Governança Corporativa em Saúde. Responsabilidade 
social e reparação social. Interação da responsabilidade social e governança. Sustentabilidade e 
desenvolvimento social. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1 Governança Corporativa na Saúde 
1.1 Conceito, importância e aplicação em 

organizações de saúde 
1.2 Evolução da Governança no Brasil e no 

Mundo 
1.3 Lei Sarbanes Oxley (SOX) 
1.4 Estrutura de Governança do IBGC 
1.5 Trinômio Propriedade-Gestão-Família 
1.6 Níveis de Governança pela B3 

• conhecer conceito governança corporativa nas 
organizações de saúde e o papel dos agentes 
envolvidos;  

• compreender a evolução histórica da 
governança no Mundo e no Brasil; 

• entender o funcionamento da estrutura de 
governança, responsabilidades e 
relacionamento entre os principais agentes da 
governança; 

• analisar a inter-relação propriedade, gestão e 
família; 

• entender a diferença entre os níveis de 
governança da B3. 

2 Implementação da Governança Corporativa 
em Saúde 

2.1 Conselhos e classe de Conselheiros 
2.2 Contrapeso de poder 
2.3 Princípios de Governança pelo IBGC 
2.4 Passos da Implementação da Governança 

• discutir o papel e responsabilidades de cada 
Conselho e de seus membros; 

• compreender a técnica de contrapeso de 
poder; 

• conhecer os princípios fundamentais de 
governança, seus benefícios e obstáculos, 
segundo o IBGC; 

• entender os passos para implementação e 
aprimoramento da governança em uma 
organização de saúde. 

3 Responsabilidade Social e Reparação 
Social      

3.1 Desenvolvimento Empresarial Responsável   
3.2 Responsabilidade Corporativa e Social 
3.3 Dimensões: The Triple Botton Line 

• compreender os principais conceitos voltados a 
longevidade de uma organização;  

• entender o inter-relacionamento do Triple 
Botton Line da sustentabilidade de uma 
empresa. 

4 Interação da Responsabilidade Social e 
Governança  

4.1 Responsabilidades da empresa 
4.2 Ativos intangíveis e a mitigação de passivos 

intangíveis na Saúde 
4.3 Mapeamento e gestão de expectativas dos 

Stakeholders 

• compreender as complexas exigências sociais 
e ambientais de sustentabilidade; 

• trabalhar com as expectativas dos 
stakeholders, por meio da Matriz de 
Gerenciamento dos Stakeholders. 

5 Sustentabilidade e desenvolvimento social 
5.1 Relatório de Sustentabilidade 
5.2 Indicadores sociais da empresa 

• aplicar indicadores sociais para corrigir não 
conformidades. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• ASSI, M. Governança, Riscos e Compliance: Mudando a Conduta nos Negócios. São Paulo: Saint Paul, 

2017. 

• VILAR, Josier Marques. Governança Corporativa em Saúde. Rio de Janeiro: Editora Mauad, 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

• ALMEIDA, F. O bom negócio da sustentabilidade.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 

• ANDRADE, Adriana; ROSSETI, José Paschoal. Governança corporativa - fundamentos, 
desenvolvimento e tendências. São Paulo: Atlas, 2004.  ASHLEY, Patrícia. Ética e responsabilidade 
social nos negócios. Rio de Janeiro: Saraiva, 2007. 

• BORNHOLDT, Werner. Governança na empresa familiar. São Paulo: Artmed, 2004.   

• CANTIDIANO, Luiz L.; CÔRREA, Rodrigo (orgs.). Governança - empresas transparentes na sociedade 
de capitais. Série APIMEC. São Paulo: Lazuli, 2004.  

• CARVER, John; OLIVER, Caroline. Conselhos de administração que geram valor - dirigindo o 
desempenho da empresa a partir do conselho. São Paulo: Cultrix, 2002.    

• COMPÊNDIO de sustentabilidade, 2008. Disponível em: 
<http://www.compendiosustentabilidade.com.br>. Acesso em: outubro 2020.    

• FERREL, O.C. Ética Empresarial: Dilemas, Tomadas de Decisões e Casos. Rio de Janeiro: 
Reichmann & Affonso, 2001. 

• INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNÇA CORPORATIVA. O código brasileiro das melhores 
práticas de governança corporativa. 5ª Edição. São Paulo: IBGC, 2015.    

• LAMEIRA, Vadir de Jesus. Governança corporativa. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 
2001.  

• RAJAN, Raghuram, ZINGALES, Luigi. Salvando o Capitalismo dos Capitalistas. Elsevier Editora Ltda, 
Rio de Janeiro, 2004. 393p. 

• ROSSETI, J.P. Governança Corporativa.  Editora Atlas, 2010. 

• SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da. 2010. Governança Corporativa no Brasil e no Mundo: Teoria e 
Prática. Rio de Janeiro: Editora Campus Elsevier. 404 p. Prof. Dr. Alexandre Di Miceli da Silveira. 
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DETALHAMENTO DO MÓDULO: DESEMPENHO E EFICIÊNCIA 

  

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

13. Mercado e Operadoras em Saúde 24 h/a 

 

Área Subárea 

Gestão de Setores Específicos Saúde 

 

EMENTA 

Saúde Suplementar. Evolução dos planos privados de saúde no Brasil. Características e objetivos básicos das 

operadoras de saúde. Gestão do relacionamento com prestadores de serviços. Precificação e formas de 

remuneração. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1 Saúde Suplementar  
1.1 Regulação de mercado  
1.2 Agência reguladora. 

• compreender o conceito de saúde 
suplementar; 

• entender como esse mercado é regulado;  

• conhecer o papel da Agência Reguladora. 

2 Evolução dos planos privados de saúde no 
Brasil 

2.1 Conceito 
2.2 Especificações  
2.3 Rede Prestadora  
2.4 Comercialização. 

• entender o conceito de plano privado de saúde 
e sua aplicação; 

• compreender as legislações pertinentes e suas 
especificidades; 

• analisar o funcionamento das redes 
prestadoras; 

• dominar as diferentes estratégias de 
comercialização existentes.  

3 Características e objetivos básicos das 

Operadoras de Saúde 

3.1 Conceito  

3.2 Modalidade  

3.3 Porte 

3.4 Registro  

3.5 Estratégia das operadoras de Saúde 

• compreender as diferenças entre: medicina de 
grupo, cooperativas, seguradoras, 
autogestões, filantrópicas, e administradoras 
de benefícios; 

• analisar as diferentes modalidades; 

• entender a forma de atuação dessas 
modalidades; 

• refletir sobre a forma de negociar com cada 
modalidade. 

4 Gestão do relacionamento com 

prestadores de serviços  

4.1 Gestão das despesas assistenciais   

• compreender as particularidades do 
relacionamento entre prestadores de serviços e 
operadoras de planos de saúde; 

• analisar as despesas assistências, tomando as 
medidas necessárias frente as demais áreas. 

5 Precificação e formas de remuneração 

5.1 Formação do preço 

5.2 Formas de remuneração 

5.3 Negociação entre operadoras e prestadores.

  

• entender a formação de preço; 

• compreender as diferentes formas de 
remuneração utilizadas no Brasil e no mundo; 

• refletir sobre formas de negociar com as 
operadoras. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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• OTA, Ricardo. Operadoras de Planos de Saúde. In: ANDRÉ, Adriana M. (Coord.). Gestão estratégica 
de clínicas e hospitais. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. p. 167-207.  

•  ALVES, S.L. Fundamentos, regulação e desafios da saúde suplementar no Brasil. Rio de Janeiro: 
FUNENSEG, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

● BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar. Brasília: CONASS,2011. 
Disponível em :<http://www.conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/livro_12.pdf>. Acesso em: 
26/10/2016.  

● CECHIN, J. A história e os desafios da saúde suplementar: 10 anos de regulação. São Paulo: Saraiva; 
Letras & Lucros, 2008.  

● TAKAHASHI, Ana Claudia D. Análise do modelo de remuneração hospitalar no mercado da saúde 
suplementar paulistano. São Paulo, 2011. Dissertação de Mestrado. Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo.  
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

14. Supply Chain Management e Logística em 
Organizações de Saúde 

24 h/a  

 

Área Subárea 

Gestão de Setores Específicos Saúde 

 
EMENTA 

Conceitos de logística integrada e supply chain management. Aspectos da logística reversa. Previsão de 

demanda e gestão de estoques hospitalares. Qualificação de fornecedores, aquisição armazenagem, 

transporte e dispensação de medicamentos e materiais médico-hospitalares. Impactos das inovações 

tecnológicas na supply chain management em Saúde.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo  Objetivos de aprendizagem 

1 Conceitos de logística integrada e supply 
chain management:  

1.1 Logística e suas funções 
1.2 Gestão da cadeia de suprimento (supply chain 

management) em saúde  
1.3 Relações inter e intraorganizacionais no Setor 

Saúde 

• entender os conceitos e fundamentos da logística; 

• compreender as funções da logística; 

• refletir sobre o significado, suas relações e o 
impacto da gestão da cadeia de suprimento 
(supply chain management) em saúde. 

2 Aspectos da logística reversa 
2.1 Logística Reversa de Medicamentos 

• entender conceito e características da logística 
reversa em saúde; 

• compreender as legislações pertinentes à 
sustentabilidade ambiental em saúde; 

• refletir sobre ações preventivas e corretivas para 
atendimento às legislações vigentes. 

3 Previsão de demanda e gestão de estoques 
hospitalares 

3.1 Aspectos da previsão de demanda em 
organizações de Saúde; 

3.2 Diretrizes de gestão de estoques a partir da 
previsão da demanda 

• entender conceito e metodologia da previsão de 
demanda em organizações de saúde; 

• compreender como pode ser estabelecida a 
gestão de estoques a partir da previsão de 
demanda em organizações de saúde; 

• refletir sobre a importância do equilíbrio entre 
demanda e Gestão de estoques em organizações 
de saúde. 

4 Qualificação de fornecedores, aquisição, 
armazenagem, transporte e dispensação de 
medicamentos e materiais médico-
hospitalares. 

4.1 Critérios para qualificação de fornecedores de 
medicamentos e materiais médico-hospitalares 

4.2 Políticas e procedimentos para aquisição, 
armazenagem, transporte e dispensação de 
medicamentos e materiais em organizações de 
saúde 

• entender como se estabelecem critérios para 
qualificação dos fornecedores de medicamentos e 
materiais, conciliando melhoria de qualidade com 
redução de custos; 

• compreender as políticas e procedimentos para 
aquisição, armazenagem, transporte e 
dispensação de diferentes categorias de 
medicamentos e materiais, de acordo com a 
importância de cada categoria para as 
organizações de saúde; 

• analisar os impactos de uma adequada Gestão da 
cadeia de suprimentos para o alcance dos 
objetivos das organizações de saúde. 
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5 Impactos das inovações tecnológicas na 
supply chain management em Saúde 

 

• entender as principais ferramentas tecnológicas 
aplicáveis à logística de organizações de saúde; 

• compreender os impactos das inovações 
tecnológicas nos procedimentos de dispensação 
de medicamentos e materiais médico-hospitalares; 

• refletir sobre a melhoria da eficiência e eficácia em 
organizações de saúde, tendo como base os 
avanços tecnológicos na logística e supply chain 
management em Saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
• SILVA, Renaud Barbosa da; et al. Logística em Organizações de Saúde. 2ª Edição. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2016.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
▪ BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. Logística Hospitalar: teoria e prática. 3ª Edição. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2017. 
▪ CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gestão da cadeia de suprimentos – estratégia, planejamento e 

operações. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2015. 
▪ CORRÊA, H. L. Administração de Cadeias de Suprimento e Logística – uma abordagem estratégica. 2ª 

Ed. São Paulo: Atlas, 2020. 
▪ SANTOS, Almir Garnier; ELIA, Bruno De Sousa; MAGALHÃES, Eduardo; PINTO, Geraldo. Gestão da 

cadeia de suprimentos. Rio de Janeiro: Editora FGV: 2013. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

15. Qualidade, segurança e experiência do 
paciente 

24 h/a 

 

Área Subárea 

Gestão de Setores Específicos Saúde 

 

EMENTA 

Gestão da Qualidade e Qualidade em Saúde. Avaliação externa da qualidade. Melhoria da qualidade em 
saúde. Segurança do Paciente. Perspectiva do Paciente. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1     Gestão da Qualidade e Qualidade em Saúde 
1.1 Histórico 
1.2 Conceitos 
1.3 Autores. 

• conhecer os conceitos e entender a evolução da 
qualidade; 

• identificar os princípios da qualidade e as 
principais práticas da qualidade para serviços 
de saúde. 

2     Avaliação externa da qualidade 
2.1 Acreditação de serviços de saúde 
2.2 Certificações 
2.3 Auditorias de serviços de saúde. 

• entender os modelos de avaliação externa da 
qualidade (acreditações e certificações) mais 
usados; 

• identificar os benefícios e limitações destes 
modelos; 

• analisar o papel da auditoria para a manutenção 
dos padrões da qualidade e sua melhoria. 

3     Melhoria da qualidade em saúde 
3.1 Ciclo de melhoria 
3.2 Projetos de melhoria 
3.3 Ferramentas da Qualidade. 

• entender o ciclo de melhoria; 

• identificar ferramentas da qualidade para 
quantificação dos problemas relacionados à não 
qualidade dos processos e monitoramento dos 
mesmos por meio de indicadores; 

• simular o desenvolvimento de projetos de 
melhoria da qualidade dos serviços de saúde. 

4     Segurança do Paciente 
4.1 Gestão de incidentes 
4.2 Cultura de Segurança 
4.3 Indicadores da Segurança. 

• entender a magnitude do desafio mundial em 
torno da segurança do paciente; 

• refletir sobre a gestão de incidentes como 
estratégia, aumentando a segurança do 
paciente; 

• conhecer instrumentos de avaliação da cultura 
de segurança; 

• identificar indicadores relacionados à 
segurança do cuidado ao paciente. 

5     Perspectiva do Paciente 
5.1 Satisfação do Paciente 
5.2 Mensuração da Satisfação do Paciente 
5.3 Experiência do Paciente. 

• entender a importância do paciente e de seu 
familiar no processo do cuidado e de melhoria 
da qualidade; 

• identificar instrumentos de mensuração da 
segurança do paciente; 

• refletir sobre a importância da experiência do 
paciente para a melhoria do cuidado. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• RODRIGUES, Marcus Vinícius et al. Qualidade e Acreditação em Saúde. 2ª Edição. Rio de Janeiro, 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

16. Gestão de Facilities em organizações de 
saúde 

24 h/a 

 

Área Subárea 

Gestão de Setores Específicos Saúde 

 

EMENTA 

Gestão de Facilities nas organizações de Saúde. Infraestrutura física. Serviços de Apoio à Assistência. Gestão 
da Hospitalidade em organizações de saúde. Monitoramento e Controle dos serviços de facilities. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Gestão de Facilities nas organizações 
de saúde 

1.1. Conceito e estrutura 
1.2. Gestão de contrato de serviços 

• conhecer a definição de gestão de facilities e sua 
complexidade nas organizações de saúde; 

• entender a estrutura da gestão de facilities; 

• compreender a metodologia para avaliação da 
prestação de serviços em facilities. 

2. Infraestrutura física 
2.1. Obras e reformas 
2.2. Manutenção físico-funcional 
2.3. Engenharia Clínica 

• distinguir as modalidades da manutenção de 
instalações, mobiliário e equipamentos; 

• elaborar plano de acompanhamento de obras e 
reformas nas instalações das organizações de 
saúde; 

• estabelecer um plano de revisão para a 
manutenção de instalações, mobiliário e 
equipamentos; 

• desenvolver plano de contingências para possíveis 
eventos indesejáveis. 

3.  Serviços de apoio à assistência 
3.1. Serviços de apoio à assistência 
3.2. Gestão dos serviços de apoio 

• identificar as especificidades dos serviços de 
apoio à assistência; 

• compreender os principais aspectos de gestão 
envolvidos nos serviços de apoio à assistência. 

 

4. Gestão da hospitalidade em 
organizações de saúde 

4.1. Humanização nas organizações de saúde 
4.2. Conforto e segurança dos ambientes. 

• entender conceitos ligados à hospitalidade nas 
organizações de saúde; 

• analisar as possíveis contribuições da hospitalidade 
para a qualidade da assistência em saúde; 

• compreender as tendências para prover um 
ambiente seguro e confortável aos clientes. 

5. Monitoramento e controle dos serviços 
de facilities 

5.1. Padrões de desempenho 
5.2. Satisfação dos clientes 

• identificar indicadores de desempenho dos serviços 
de infraestrutura, de apoio e de hospitalidade; 

• estabelecer padrões de monitoramento e controle 
dos serviços de infraestrutura, serviços de apoio e 
hospitalidade; 

• reconhecer a gestão de facilities como estratégica 
para obtenção da satisfação dos clientes. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

17. Gestão de Serviços em Saúde 24 h/a  

 

Área Subárea 

Gestão de Setores Específicos Saúde 

 

EMENTA 

Serviços Assistenciais. Gestão do cuidado. Governança Clínica. Evidências científicas para a tomada de 
decisão. Gestão do resultado. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1 Serviços Assistenciais 
1.1 Evolução do modelo assistencial ao longo do 

tempo 
1.2 Conceito e estrutura organizacional 
1.3 Macro processos  

• entender a evolução do modelo assistencial. 

• compreender o conceito, a estrutura e a 
composição dos serviços assistenciais. 

• analisar os macro processos assistenciais e 
suas inter-relações com os serviços de apoio e 
infraestrutura. 

2 Gestão do cuidado 
2.1 Modelos de atenção à saúde 
2.2 Linha do cuidado assistencial 
2.3 Inter e multidisciplinaridade  

• analisar os diferentes modelos de atenção à 
saúde. 

• entender a estrutura do plano terapêutico para 
melhoria da qualidade assistencial e segurança 
do paciente. 

• estabelecer as responsabilidades e interações 
da equipe assistencial para o cuidado centrado 
no paciente. 

3 Governança Clínica 
3.1 Conceito e evolução 
3.2 Estratégias para melhoria contínua da 

qualidade assistencial. 

• entender o conceito e a evolução da 
governança clínica nas organizações de saúde. 

• identificar os fatores que compõem a 
Governança Clínica. 

4 Evidências científicas para a tomada de 
decisão 

4.1 Fontes de evidência científica. 
4.2 Incorporação de tecnologias em saúde. 
4.3 Protocolos clínicos. 

• identificar as fontes de evidência científica. 

• avaliar criticamente as evidências científicas. 

• compreender as bases para a avaliação de 
tecnologia em saúde (ats). 

• entender os tipos e métodos para avaliação 
econômica em saúde. 

• desenvolver protocolos clínicos para redução 
da variabilidade no cuidado. 

5 Gestão do Resultado 
5.1 Monitoramento e controle dos resultados  

• reconhecer os principais indicadores para 
medir os resultados da assistência. 

• estabelecer planos de ação para melhoria da 
assistência prestada ao paciente. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

18. Empreendedorismo em Saúde  24 h/a  

 

Área Subárea 

Estratégia e Negócios Empreendedorismo 

 

EMENTA 

Conceito de empreender: motivação e conceitos. Perfil do empreendedor: empreendedor organizacional e 
empreendedor social. Identificação de novos negócios e sua estruturação: da ideia ao mercado. 
Desenvolvendo um novo modelo de negócios. Fontes de recursos para novos negócios e avaliação de riscos.  
Plano de negócios. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Conceito de empreendedorismo  
1.1. Características do empreendedor 
1.2. Intraempreendedor 
1.3. Empreendedor social 
1.4. Negócios digitais em Saúde 

• descrever o olhar diferenciado aos novos 
paradigmas da competitividade no segmento 
saúde; 

• valorizar atitude empreendedora em todos os 
aspectos que envolvem o sistema saúde. 

2. Identificação de novos negócios  
2.1. Design Thinking  
2.2. Empreendedorismo e inovação 
2.3. Ecossistema de Inovação em Saúde  

• identificar novas oportunidades de negócios, 
dentro do ecossistema de inovação em saúde; 

• compreender as necessidades dos stakeholders e 
a experiência do usuário. 

• compreender as barreiras que dificultam a 
constituição de um negócio sustentável e 
escalável. 

3. Desenvolvendo um modelo de negócios 
3.1. Novos modelos de negócios 
3.2. Business Model Generation e 

Metodologias Ágeis 
3.3. Prototipagem e Validação e Pitch 

• utilizar metodologias ágeis para o desenvolvimento 
de novos modelos de negócios em saúde; 

• reconhecer a importância da validação das ideias 
de negócio bem como sua apresentação ao 
mercado. 

4. Recursos necessários para um novo 
negócio  

4.1. Fontes de recursos: fomento, 
financiamento e investimento 

4.2. Incubadoras e aceleradores de novos 
negócios em Saúde 

• compreender o mapa dos financiamentos à 
inovação no Brasil. 

5. Plano de Negócios 
 

• identificar as ferramentas para avaliar os riscos do 
negócio; 

• Analisar diferentes planos de negócios. 
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