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LIDERANÇA 
 
 

Questões éticas e morais na tomada de decisão das lideranças 
 

Os padrões de liderança da Accreditation Canada International atendem à 

crescente demanda internacional por clareza sobre os papéis e responsabilidades 

das organizações de saúde e de seus gestores em fornecer apoio e infraestrutura 

necessária para a excelência e melhoria da qualidade na prestação de serviços de 

saúde. Os padrões direcionam as funções de liderança em todo e através dos 

níveis da organização, no lugar de posições individuais ou capacidades 

específicas. Eles esclarecem os requisitos para a gestão operacional e 

desempenho eficaz, estruturas de decisão, e infraestrutura necessária para 

impulsionar a excelência e melhoria da qualidade na prestação de serviços de 

saúde. 

Os líderes de saúde estão sendo desafiados, cada vez mais, por demandas 

complexas. Para enfrentar essas muitas demandas, os líderes devem ter a 

capacidade de tomar decisões em valores baseados em princípios éticos. 

O problema nas organizações de saúde de hoje é que não há ênfase 

suficiente na cultura ética e no comportamento moral da liderança. A natureza 

da gestão da saúde é tal que as implicações das decisões ética são feitas todos os 

dias para questões tão diversas quanto o acesso à organização e aos serviços, 

comportamento de um colaborador, práticas clínicas e alocação de recursos. 

Uma grande preocupação para as lideranças em saúde é a relação tênue 

entre as principais partes interessadas no sistema que inclui pacientes, 

prestadores, pagadores e fornecedores. A diminuição da confiança entre as  

partes interessadas muda a própria cultura de interações e comunicação que por 

sua vez leva a um colapso do relacionamento entre as partes. 
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Os líderes da área de saúde desempenham um papel essencial no sucesso 

ou falha nas relações entre as várias partes interessadas. A ética é um recurso 

necessário para promover relacionamentos positivos. 

As organizações de saúde vêm se conscientizando de que suas atividades 

sofrem e geram impactos variados, sendo necessário, portanto, rever relações 

com os diversos atores sociais. 

A pergunta a ser respondida é: “as empresas de saúde brasileiras adotam 

políticas e práticas de gestão responsável, movidas por comprometimento ético 

com a sociedade?”  

Essa problemática deve ser tratada de forma clara a existência de dois 

universos éticos: a ética médica e a ética organizacional. 

 

É preconizado a necessidade de se desenvolver um Quadro de Ética para os 

gestores e líderes dos serviços de saúde. Este quadro deve conjugar estas 

diferenças, colocando o paciente no centro do cuidado e fazendo prevalecer os 

interesses do paciente.  
 

O gestor em saúde é essencialmente um profissional com funções de 

gestão e não um prestador de cuidados. No entanto, dadas às características das 

unidades de saúde, este terá obrigatoriamente que fazer a ponte entre as 

obrigações éticas e deontológicas médicas e as obrigações da organização 

enquanto empresa que opera num setor social, respondendo assim para toda a 

sociedade. Este conflito representa um desafio a todas as partes interessadas 

neste setor. 

 

Impõe a necessidade da construção de uma estrutura ética que considere as 

contingências do papel, que obriga o gestor a tomar decisões cujas repercussões 

vão além da relação médico-paciente, impactando na estrutura organizacional.  
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Agindo como um líder ético 

 

A formação ética para um líder, pode auxiliar no raciocínio moral e no 

desenvolvimento ético da tomada de decisões, entretanto, pode haver limitações 

influenciadas pelo contexto e a cultura organizacional. 

 

1. Seja Transparente 

 

Os líderes devem ser transparentes e abertos com suas equipes. Às vezes, isso 

pode significar ser aberto sobre o fato de você não ter todas as respostas. Essa é 

uma abordagem muito melhor do que fornecer informações falsas ou tentar 

desviar, o que levará rapidamente a uma perda de confiança.  

No setor saúde o contraste entre justiça social e direitos individuais constitui 

um dilema para os gestores que tem o dever de gerir os recursos escassos para 

uma crescente demanda. 

 

O Quadro de Ética pode constituir uma ferramenta de gestão neste cenário, 

sendo um instrumento orientador para a tomada de decisões. 

 

Os valores precisam ser promovidos e protegidos como recurso crítico na 

atividade de gestão da saúde. Deve ser uma ferramenta de gestão para responder 

aos esforços de construção de um clima de colaboração e confiança entre a alta 

administração, os profissionais de saúde e outros stakeholders do setor de saúde. 
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2. Estabeleça canais para denúncias de violação ética 

 

A ética nos cuidados de saúde não se resume a fazer a coisa certa. É também 

falar e agir quando se observa violações dos padrões éticos.   

 

Para incentivar o relato de violações éticas, os gestores podem precisar 

reformular a mentalidade dos funcionários em relação ao relato, uma vez que 

os delitos tendem a ter uma reputação desfavorável. Os gestores de serviços 

de saúde podem enfatizar a denúncia de violações éticas: 

 

• É uma ação justa e baseada em princípios; 

• Protege a segurança, o bem-estar e os direitos dos pacientes; 

• Promove uma comunidade hospitalar melhor e mais centrada no 

paciente. 

 

Os relatórios de violação ética priorizam o paciente acima de tudo e os 

funcionários devem perceber essa atividade como uma ação benéfica, e não 

como um último recurso.  

Para capacitar os funcionários a denunciar violações, os gestores devem 

estabelecer procedimentos de denúncia que protejam o denunciante de 

quaisquer repercussões reais ou percebidas. Além disso, os relatórios de 

violação de ética podem levar a mais do que apenas uma discussão com o 

infrator. Também pode ajudar os gestores a identificar questões éticas que 

toda a comunidade hospitalar pode se beneficiar com a revisão. 

 

 



 

QMENTUM INTERNATIONAL | 2020  LIDERANÇA 
 

3 

3. Lidere o sistema 

 

Atue na forma como o sistema está desenhado, como a prestação de 

cuidados está organizada. A maioria das falhas de qualidade na saúde moderna 

acontecem pela falta de organização e coordenação dos processos 

organizacionais. O líder deve adotar uma abordagem proativa para organizar a 

assistência e a entrega dos processos. 

 

4. Lidere no nível micro 

 

Os líderes devem exercer seu dever ético no nível micro – no 

monitoramento dos profissionais individuais. O dever ético de não 

maleficência exige que os líderes acompanhem os resultados e as 

discrepâncias, por meio de uma revisão da prática clínica e tomada de ações 

corretivas. 

Líderes são eticamente responsáveis pelo sucesso ou fracasso na 

aprendizagem das melhores práticas necessárias para melhoria contínua.  

 

5. Lidere a distribuição dos recursos 

 

Deve priorizar e determinar a distribuição dos recursos para evitar 

desperdícios e ineficiência do sistema. 

É uma exigência que o líder assuma a responsabilidade pelos cuidados que 

precisam ser prestados a todos pacientes atuais e potenciais dentro do 

sistema. Isso requer avaliar as necessidades da população e acompanhar de 

forma proativa para garantir que esses recursos serão utilizados com eficiência 

e eficácia. 
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Por que a tomada de decisão ética deve ser incorporada ao gerenciamento de 

crises?  

 

Uma crise é um evento / situação inesperado que pode causar danos graves 

a uma organização ou ao público.  

O gerenciamento de crises é projetado para proteger uma organização e 

seus stakeholders de ameaças e / ou reduzir o impacto das ameaças.  

Tornou-se imperativo que as organizações modernas sejam capazes de 

reconhecer e lidar com a complexa ética empresarial. A razão para isso pode 

ser atribuída a vários escândalos bem documentados, nos quais o 

comportamento antiético dos líderes mostrou ter graves consequências para 

as organizações e seus colaboradores.  

As consequências desses escândalos trouxeram à luz a importância da 

tomada de decisão ética antes, durante e após uma situação de crise.  

Em tempos de crise, é mais provável que indivíduos e corporações 

comprometam seu comportamento ético e precisem de orientação.  

Se as diretrizes éticas forem projetadas e documentadas de forma que 

possam ajudar os indivíduos e as empresas a tomar uma decisão que considere 

obrigação ética, isso resultará em benefícios de longo prazo para todos os 

interessados.  
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Liderança, é um trabalho delicado que evoca grandes expectativas e exige altos 

padrões de conduta moral, retidão e comportamento ético, pois suas ações 

impactam milhões de vidas e o bem-estar social e ambiental do contexto. 

 

1. Liderança ética é fazer o que é certo para o benefício a longo prazo de todas 

as partes interessadas; 

2. Equilibrar as metas de curto prazo e as aspirações de longo prazo da 

organização, de maneira a atingir resultado positivo para todos aqueles 

que poderiam ser afetados pelas decisões organizacionais; 

3. Entender qual o impacto que suas decisões terão sobre um grupo mais 

amplo de partes interessadas.  

 

A tomada de decisão é uma função central da liderança eficaz. Os líderes 

geralmente enfrentam dilemas durante as crises. Talvez agora, mais do que 

nunca, estamos testemunhando uma crise de confiança em nossos líderes em 

escala internacional, e a necessidade de acertar é fundamental.  

A tomada de decisão durante uma crise é afetada por várias fontes de 

informação e conhecimento prévio, como informações factuais (estatísticas), 

narrativas de outras pessoas e mensagens governamentais em tempo real.  

 

“O treinador e o gestor de saúde são responsáveis pelo desempenho de 

uma equipe profissional em um campeonato - e o presidente e o conselho 

de administração são responsáveis pelo sucesso na Olimpíada”.  

Anita Ho, PhD1,2,3 and Stephen Pinney, MD, MEd, FRCS(C)4 

 

Desta forma, os gestores de saúde devem ser responsabilizados pela 

qualidade dos cuidados de saúde prestados e pelo desempenho da organização 

que eles estão liderando. 
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