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Prezado(a) Sr.(a.), 

 

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela 

iniciativa de buscar o seu aperfeiçoamento profissional.  

 

Você está recebendo o programa do curso de MBA Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde da 

Escola de Negócios e Seguros. Nele você encontrará todas as informações sobre o curso e outros 

detalhes, como período de realização, horário, local e procedimentos para efetivação de sua 

matrícula.  

 

As inscrições devem ser realizadas através do nosso site e a nossa equipe dará prosseguimento 

às atividades necessárias de confirmação de matrícula. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Mario Couto Soares Pinto 

 DIRETOR DE ENSINO SUPERIOR  

www.ens.edu.br/mbas 

http://www.ens.edu.br/mbas
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A ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS (ENS) 

Fundada em 1971, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) tem a missão de desenvolver o 

mercado de seguros por meio da geração e difusão de conhecimento e da capacitação de 

profissionais. Atuando dentro do modelo da educação continuada, a Instituição atende às 

necessidades dos profissionais brasileiros, ajudando-os a enfrentar um mercado com forte 

competitividade. 

 

Desde a sua criação, a ENS vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro ao 

oferecer programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e 

promover eventos. Nesse período, também vem se notabilizando pela troca de experiências 

com instituições de ensino do Brasil e exterior, ao estabelecer convênios de cooperação técnica. 

 

Em 2005, obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de 

Janeiro, o Bacharelado em Administração de Empresas com Linha de Formação em Seguros e 

Previdência, o primeiro do País com essas características. Assim, a ENS confirmou seu 

comprometimento com a alta qualificação de profissionais para um setor que vem se tornando 

cada vez mais complexo. 

 

Presente em mais de 60 localidades de todas as regiões do Brasil, por meio da atuação de duas 

coordenações regionais (Rio de Janeiro e São Paulo) e de parcerias com outras instituições, a 

ENS atende a mais de 40 mil alunos e participantes por ano, em cursos e outros programas 

educacionais, presenciais e online. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão de 

qualidade que é sua marca, bem como ratificar sua condição de maior e melhor escola de 

seguros do Brasil. 

 

APRESENTAÇÃO DO CURSO 

A Gestão de Sistemas de Saúde, pela complexidade de suas organizações e as peculiaridades 

técnicas que lhe são inerentes, é um dos grandes desafios setoriais para planejadores, 

financiadores, controladores e dirigentes.  

 

O rápido desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias de atenção à saúde e assistência 

médico-hospitalar, executadas em ambientes que dependem igualmente e intensivamente de 

capital e de mão-de-obra, tem provocado os financiadores no sentido de encontrar soluções que 

permitam incorporar as inovações necessárias sem prejuízo da eficiência no uso dos recursos 

alocados e da sustentabilidade das organizações.  

 

Tendo seus processos organizacionais e de produção fortemente dependentes dos arranjos 

estruturais definidos pelos gestores, alcançar os resultados desejados com uso eficiente dos 
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recursos pressupõe um alinhamento sinérgico entre os diversos processos e as atividades 

desenvolvidas nas diversas etapas da produção em saúde. Planejamento e programação 

assumem, dessa forma, um papel fundamental como substrato para a tomada de decisão, 

avaliação, mensuração dos resultados obtidos e da eventual necessidade de reconversão. 

 

O desenvolvimento de profissionais para atuar com efetividade nas Organizações e Serviços de 

Saúde demanda um sólido modelo de gestão do conhecimento através do qual estes possam 

apropriar, em tempo adequado, conteúdos consistentes, práticos e que, sobretudo, permitam 

a incorporação à sua realidade para rápida implementação.  

 

As metas da organização para a segurança dos pacientes e trabalhadores, aliadas aos esforços 

para a garantia da qualidade dos serviços de saúde prestados, deverão promover a facilitação 

na gestão eficiente dos recursos alocados - sejam eles físicos, financeiros ou sociais. Os bons 

resultados decorrerão da integração entre teoria e prática, permitindo que as vivências trazidas 

ao debate levem à elaboração coletiva de soluções que serão a síntese dos modelos desejados 

para a gestão de suas organizações e serviços. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais de nível superior com inserção no setor de assistência médico hospitalar e atenção 

à saúde ou que desejem aprofundar-se no tema. 

 

REQUISITOS 

Nível Superior completo (Bacharelado, Tecnólogo). 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

O MBA Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde se apresenta em 4 módulos. Constituído de 432 

horas/aula com 20 disciplinas, conforme quadro a seguir: 

 

Módulo Disciplina Carga Horária 

 

Planejamento 

 

 

Políticas públicas e Sistemas de Saúde 12h/a 

Gestão de Serviços e o Setor de Saúde 24h/a 

Planejamento Estratégico em Saúde 24h/a 

Inovação e Design Thinking 24h/a 

Marketing Estratégico em Serviços de 

Saúde 

24h/a 

Organização 

Liderança e Inteligência Emocional 24h/a 

Comunicação e Relações Interpessoais 24h/a 

Técnicas de Negociação 12h/a 

Modelos de  Gestão em Saúde 24h/a 
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Gestão da Qualidade e Segurança do 

Paciente 

24h/a 

Direção e 

Coordenação 

Gestão de Redes Assistenciais 24h/a 

Gestão de Pessoas em Serviços de Saúde 24h/a 

Gestão de Operações das Linhas de 

Cuidados Assistenciais 

12h/a 

Gestão de Facilities, Infraestrutura e 

Equipamentos 

24h/a 

Gestão da Informação, dos dados à decisão 24h/a 

Controle 

Gestão de Processos em Operações e Apoio 

Gerencial 

24h/a 

Gestão da Cadeia de Suprimentos 24h/a 

Gestão de Materiais e Custeio Estratégico 12h/a 

Governança, Governabilidade e o Ambiente 

Jurídico 

24h/a 

Gestão Financeira e Orçamentária em 

Serviços de Saúde  

24h/a 

 

AVALIAÇÃO 

Para ter direito à certificação, o aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, 

obrigatoriamente, em todas as disciplinas do curso.  

 

São critérios essenciais para aprovação: 

 

a) Notas mínimas de 7,0 (sete) para cada disciplina; 

b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). A frequência será apurada no 

total da carga horária do Curso, devidamente registrada em diários de classe.  

 

As avaliações de rendimento escolar serão realizadas por meio de prova escrita e/ou por 

trabalho.  

 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

 

Prof. Leonardo Carap (Coordenador Acadêmico): Médico, Doutor em Engª de Produção; Mestre 

em Administração de Empresas. Professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense; Médico do Ministério da Saúde; Titular da Qualimed, Planejamento & Gestão de 

Saúde; ex-Coordenador de Projetos de Saúde na FGV Projetos; Vem atuando como docente em 

diversos programas de pós-graduação em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde. Na área de 

formação profissional, foi também o responsável pelo desenvolvimento e implantação da 

Residência Médica em Administração Hospitalar no HU da UFF; Como executivo, foi Diretor 
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Administrativo e Diretor Geral deste mesmo Hospital de Ensino do MEC, no qual liderou o 

desenvolvimento do seu Plano Diretor. Trabalha prestando consultoria e assessoria em gestão 

de serviços de saúde a diversas instituições públicas e privadas de saúde. Atuou como analista 

de projetos de financiamento de organismos nacionais e internacionais. 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

Políticas Públicas e Sistemas de Saúde 

Explorar os aspectos históricos e sociais que caracterizaram o desenvolvimento das políticas 

públicas de saúde no Brasil até o desenvolvimento atual do SUS e do Sistema de Saúde 

Suplementar.   

 

Gestão de Serviços e o Setor Saúde 

Estudar as Organizações Prestadoras de Serviços e sua contextualização no ambiente de 

produção de assistência à saúde. As particularidades dos serviços e a especificidade dos serviços 

de saúde na contribuição para a estratégia empresarial. A complexidade organizacional das 

instituições de saúde e do modelo de produção. A compra de serviços. O cliente nos serviços de 

saúde; necessidades e expectativas. 

Planejamento Estratégico em Saúde 

Abordar o desenvolvimento do pensamento estratégico e sua influência nas organizações. 

Contextos e suas referências estratégicas. A cadeia de valor e o Ambiente de análise. Modelo 

SWOT e análise do ambiente interno e externo. Estratégias competitivas genéricas e o Setor 

Saúde. O uso do Balanced Scorecard (BSC) e o Mapa Estratégico em Organizações de Saúde. 

Inovação e Design Thinking 

Apreender e utilizar os conceitos, ferramentas e práticas do Design Thinking visando a sua 

aplicação no Planejamento e na Gestão de Saúde de modo a gerar Valor para os Sistemas de 

Saúde, melhorando a Organização e a Gestão de suas complexas unidades. 

Marketing Estratégico em Serviços de Saúde 

Estudar o processo social e empresarial mediante o qual indivíduos, grupos e organizações 

obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de bens e serviços que 

representem valor para si e para os com outros. Segmentação de Mercado e Concorrência. 

Canais de Distribuição. Pesquisa em Marketing. Estabelecimento do Plano de Ação em 

Marketing. A influência das Redes virtuais de Comunicação. 

Liderança e Inteligência Emocional 
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Compreender e valorizar as dimensões humanas e organizacionais que envolvem o trabalho em 

grupo e as necessidades de aquisição de habilidades especificas para a coordenação do trabalho 

desenvolvido, aprimorando as equipes e o resultado desejado. Tipos de liderança e conjunturas 

de aplicabilidade. A inteligência emocional, as emoções e os desafios no ambiente de trabalho.                          

Comunicação e Relações Interpessoais 

Como utilizar as estratégias de comunicação em organizações de saúde contemplando seus 

fatores legais e éticos de modo a valorizar tanto os aspectos gerenciais do seu quadro de 

colaboradores, quando aqueles referentes aos pacientes e à necessidade de preservação da sua 

segurança e centralidade.  

Técnicas de Negociação 

Processos e ferramentas para a compreensão e análise do papel dos atores e das forças que 

motivam e pressionam as partes diretamente envolvidas em uma negociação. Características da 

negociação, aspectos tangíveis e satisfação das partes. Abordagem de ganhos mútuos a partir 

da exploração de interesses e do desenvolvimento de alternativas. Construção de consensos. 

 

Modelos de Gestão em Saúde 

Estudar as diferentes concepções de estrutura organizacional, seus modelos de gestão e 

orientação para os resultados desejados. Analisar os impactos e a efetividade na gestão das 

organizações de saúde em sua complexidade organizativa e de produção. Modelagem 

organizacional: estrutura clássica, estrutura matricial, estrutura celular e adhocracia. Modelos 

alternativos de gestão. 

Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente 

Gestão para a garantia da qualidade nos serviços de saúde. Modelos de Certificação de 

Acreditação aplicados às organizações de Saúde. Avaliação da Qualidade dos Serviços de Saúde. 

Indicadores de Segurança ao Paciente. A gerência de operações voltada para a qualidade; Avaliar 

a qualidade da prestação de serviços nas organizações de saúde visando desenvolver ações de 

melhoria no desempenho e na segurança; Metas e Indicadores; Ferramentas da qualidade; As 

metas de Segurança do paciente; O IHI  e o Triple Aim;  A experiência do paciente e sua 

centralidade para o planejamento e gestão.    

Gestão de Redes Assistenciais 

Planejamento e Programação de Serviços de Saúde em Rede assistencial para a obtenção de 

ganhos de eficiência no uso dos recursos humanos, físicos e equipamentos. A compreensão das 

necessidades em saúde como demanda consolidada para o dimensionamento da oferta e a 

prevenção de ocorrência de gargalos. A integralidade da atenção e o ganho de valor como 

objetivo das redes;       
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Gestão de Pessoas em Serviços de Saúde 

Estudar estruturas e processos que envolvem a alocação, as atividades e o desenvolvimento do 

ser humano nas organizações de saúde para a geração de valor; O comportamento humano e a 

análise das relações que levam a organização a desenvolver capacidade de gestão em ambientes 

de incerteza e de oferecer pronta resposta às necessidades de mudança. Gestão das habilidades 

e das competências desenvolvidas que possibilitam a obtenção dos resultados desejados. 

Gestão de Operações das Linhas de Cuidados Assistenciais 

Compreender, desenhar e implementar os fluxos assistenciais que devem ser oferecidos à 

população em resposta às suas necessidades de saúde. Como forma de garantir a integralidade 

da atenção, as dimensões gerencial e assistencial devem caminhar de maneira sinérgica. 

Gerencialmente, deve-se planejar, programar e avaliar o atendimento entregue pelo sistema de 

saúde. Assistencialmente, deverão ser oferecidos os procedimentos mais efetivos para a 

obtenção dos resultados desejados em função do tipo de serviço. 

 Gestão de Facilities, Infraestrutura e Equipamentos 

Frente às complexas demandas operacionais e normativas do setor saúde, deve-se promover a 

adequação das unidades de saúde para que estas ofereçam segurança aos pacientes e aos 

profissionais de saúde no tocante à gestão das instalações prediais e equipamentos. Entender a 

capacidade de gestão de facilities nas organizações e serviços de saúde como fator crítico de 

sucesso para a otimização no uso dos recursos alocados. A decisão de contratar versus executar. 

A terceirização e a quarteirização como apoio aos gestores do sistema de saúde, suas redes 

assistenciais e unidades de prestação de serviços.  

Gestão da Informação, dos dados à decisão   

Entender a indústria 4.0 na perspectiva da Gestão de Sistemas de Saúde; Analisar as 

competências relacionadas ao planejamento, à criação e à inovação na gestão de saúde 

apoiados na TI como estratégia de segurança e governança; Aplicações nas organizações de 

saúde; RES – Registro Eletrônico de Saúde; PEP – Prontuário Eletrônico do Paciente; ERP-

Enterprise Resource Planning, CRM - Customer Relationship Management, BI - Business 

Inteligence; Big Data; SaaS; LGDP - Lei Geral de Proteção de Dados; Centralidade do paciente. 

Gestão de Processos em Operações e Apoio Gerencial 

Desenvolver a capacidade de compreender e aprimorar a gestão da organização de saúde 

através do mapeamento, descrição e gerenciamento dos seus macroprocessos, processos e 

atividades; Conceitos básicos da gestão de processos; Etapas da gestão de processos; 

Instrumentos de análise e gestão de processos; Elaboração de fluxogramas de processos como 

metodologia para diagnóstico, integração e otimização dos recursos críticos. 
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Gestão da Cadeia de Suprimentos 

Cuidar da logística interna e externa enquanto elementos primários da cadeia de valor das 

organizações de saúde, assim como dos processos de aquisição que lhes digam respeito como 

elemento de apoio; Classificação e Padronização de Produtos para a Saúde como apoio à 

Qualificação e Habilitação de fornecedores de produtos para a saúde; Compreender as funções 

próprias da gestão da cadeia de suprimentos; desde abastecimento, distribuição e entrega 

aplicados ao setor de serviços de saúde; O planejamento e programação: infraestrutura, cadeia 

de suprimentos, estoques: previsão de demanda, componentes das demandas, métodos para 

previsão de demandas, controle de estoques. Armazenagem e distribuição: centros de 

distribuição, endereçamento de materiais, unitização de cargas, distribuição. Tecnologia da 

informação aplicada à logística: rastreabilidade; código de barras, etiquetas inteligentes. 

Gestão de Materiais e Custeio Estratégico 

O planejamento e programação da produção de serviços e procedimentos assistenciais de saúde 

como base para a efetividade da gestão de materiais e medicamentos em saúde (produtos para 

a saúde); A necessidade de compreender um sistema de produção cuja padronização pode 

variar em função das equipes de trabalho; A orçamentação baseada no planejamento e 

programação como ferramenta para o uso eficiente de recursos; Adoção da metodologia do 

custeio estratégico, margem de contribuição e ponto de equilíbrio para a compreensão dos 

serviços assistenciais e melhoria na tomada de decisão.    

Governança, Governabilidade e o Ambiente Jurídico 

Visa permitir a apropriação de uma capacidade analítica do ambiente institucional ou 

empresarial no setor saúde; A visão geral sobre a Governança Corporativa aborda os fatores que 

levaram ao seu surgimento, teorias e abordagens conceituais de interesse para o tema. A teoria 

da agência, das organizações e dos stakeholders, análise de modelos e tendências. Os pilares da 

boa governança. A Lei 13.303 para as empresas estatais; A aplicabilidade dos conceitos e 

modelos de Governança Corporativa no contexto da saúde para a melhoria da gestão e dos 

processos decisórios. 

Gestão Financeira e Orçamentária em Serviços de Saúde  

O que o administrador geral de serviços de saúde deve apropriar, compreender e avaliar da 

Gestão Econômico-Financeira na sua organização; a elaboração do Orçamento e a Programação 

das Despesas; Execução orçamentária e financeira; controle e avaliação; A estrutura de capital 

e seus custos; ciclo operacional e financeiro; A administração do capital de giro; O Fluxo de Caixa; 

O Valor do Dinheiro no Tempo; Taxa de Juros; Taxa Interna de Retorno e Valor Presente; 

Princípios de Contabilidade para Organizações e Sistemas de Saúde; Regime de Competência e 

Regime de Caixa; O Processo de Elaboração Orçamentária; Planejamento e Controle 

Orçamentário; A importância do Fluxo de Caixa; Relatórios de Gestão Orçamentária.  
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MATERIAL DIDÁTICO E AMBIENTE EAD 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
 
O curso terá um espaço no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA onde serão 
disponibilizados os conteúdos indicados pelos docentes para leitura e/ou apoio ao estudo.  
 
 
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM– AVA 
 
 
Foi estruturado para propiciar aos alunos uma sala virtual repleta de conteúdos e atividades de 
interação e comunicação, que são: 
 

 Espaço para disponibilização de arquivos com informações e referências importantes do 

curso, tais como: manual do aluno, regulamentos, horário, entre outros. 

 Bibliotecas virtuais com acervo digital multidisciplinar com mais de 8 mil títulos para 
consultar e ler em qualquer tempo e lugar. 

 Espaço para a disponibilização dos conteúdos por disciplina indicados pelo docente para 

leitura e/ou estudo. 

 Últimos avisos é o mural de comunicação do curso, ou seja, todas as mensagens são 

publicadas nessa área. 

 Espaço para entrega do trabalho acadêmico. 

 Fale Conosco é uma área exclusiva de comunicação com a Escola. 

  
 

Obs.1: as turmas serão confirmadas em até 1 dia útil após o término das inscrições. 

 

O cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno antes da realização de qualquer 

disciplina, obedecerá ao disposto no contrato/termo de prestação de serviços educacionais.  

Na falta de "quórum" na opção escolhida o candidato poderá participar da análise de perfil para 

outros cursos disponíveis ou solicitar restituição integral do valor pago. 

 

 


