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significativo. O percentual de respostas prévias é alta devido ao pouco tempo disponível entre a entrega do 
projeto e o envio do mesmo às Comissões. Verificou-se que os pesquisadores encontram dificuldades no 
momento de elaborar o orçamento o que torna necessário a criação de um modelo explicativo.  

  

CRESCIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PESQUISA CLíNICA: REFERêNCIA ANO DE 2004 ATé 
JUNHO DE 2005. 

LUCIANO CARVALHO DOS SANTOS;INDARA CARMANIM SACCILOTTO; JENNIFER BRAATHEN 
SALGUEIRO; JEFERSON PAULO INáCIO DE MELLO; PAULO DORNELLES PICON 

  A Unidade de Pesquisa Clínica  (UPC) foi inaugurada em 2000 como produto de um projeto financiado pela 
ANVISA. Nela estão localizados o NUCLIVAC (Núcleo de Investigação em Vacinas) e o CCIM (Centro Clínico de 
Investigação em Medicamentos), integrante do NUCLIMED (Núcleo de Investigação em Medicamentos). Visando 
a otimização da utilização de sua estrutura, foram disponibilizados espaços para a realização de projetos com 
patrocínio privado, sendo que os mesmos dispõem de consultórios e quartos que tem sido utilizados para 
internações, infusões de medicamentos e outros procedimentos relacionados à pesquisa clínica. No ano de 2004 
foram desenvolvidos 22 projetos de diversas especialidades: genética(4), reumatologia(6), oncologia(7) e 
psiquiatria(1), um do NUCLIVAC, dois do CCIM e um do NUCLIMED. Considerando até o mês de junho de 2005, 
estão sendo desenvolvidos na UPC 25 projetos, provenientes da psiquiatria(2), reumatologia(5), genética(6), 
dermatologia(2), gastroenterologia(4), dois do NUCLIVAC, dois do CCIM e um do NUCLIMED. Podemos 
constatar o crescimento da UPC através do maior número de projetos e de pacientes atendidos, da receita 
proveniente do ressarcimento de sua utilização, bem como da realização de exames, através do Convênio 
Pesquisa Patrocínio, refletindo a ampliação da pesquisa clínica como um todo no HCPA, assim como do número 
de recursos humanos envolvidos nos projetos. Em relação ao faturamento proveniente do espaço utilizado para 
a realização dos estudos, no ano de 2004, 86,5% dos recursos foram provenientes dos projetos da genética e 
até junho de 2005 esta mesma área representou 87,34% do faturamento da UPC ao Hospital.Assim sendo, 
acreditamos estar contribuindo para o benefício direto do HCPA, pois esta arrecadação, além de reforçar a 
receita, garante que não sejam utilizados recursos da assistência em atividades de pesquisa clínica.  

  

HOTELARIA HOSPITALAR: AVALIAçãO DOS CLIENTES SOBRE A QUALIDADE DOS SERVIçOS 

KARINE BARBOZA DE PEREIRA;VALESCA DE CáSSIA SANTOS RIBEIRO 

A procura pela qualidade é o objetivo de todas as empresas, sejam estas de produtos ou de serviços, fazendo 
com que ocorra a busca constante em melhorar e dinamizar o processo de produção e crescimento.Com base 
nesse cenário, o cliente da saúde está cada vez mais ciente de que a tecnologia e o conhecimento técnico e 
científico estão praticamente ao alcance de todos.A hotelaria hospitalar, ostenta um papel importante quanto à 
satisfação dos clientes, pois é neste grupo de serviços que o cliente se encanta.Avaliar os serviços de Hotelaria 
Hospitalar de um Hospital Privado de médio porte em Porto Alegre - RS.Este trabalho consiste em uma pesquisa 
quantitativa, que tem como instrumento de coleta de dados um questionário, constituído por duas perguntas 
fechadas.Do ponto de vista geral, percebe-se que os serviços de hotelaria vêm tendo, gradativamente, um 
aumento na sua importância, fazendo com que as instituições hospitalares utilizem os benefícios de se tratar à 
hotelaria com uma visão para o futuro, assim, buscando melhorias que agregam valor ao cliente e seus 
familiares durante o período em que estão utilizando os serviços. Observa-se que, no hospital pesquisado, há 
uma busca junto com seus colaboradores para discutir melhorias que possam atender melhor seus clientes.Foi 
possível verificar a partir desta pesquisa, a importância da hotelaria hospitalar como elemento fundamental para 
a busca da excelência dos serviços hospitalares.Com os resultados obtidos foi possível concluir que, os serviços 
de hotelaria hospitalar oferecidos pelo hospital pesquisado apresentam um bom nível de satisfação por parte dos 
clientes externos.Além disso, pode-se verificar o grau de preferência, por serviços que atualmente não estão 
disponíveis na instituição hospitalar, mas quem sabe no futuro próximo, o hospital pesquisado venha a oferecer 
mais opções de serviços, com o intuito de atender as necessidades de seus clientes.    

  

A SISTEMáTICA DE NEGOCIAçãO DE PACOTES MéDICOS-HOSPITALARES ENTRE OPERADORAS DE 
PLANOS DE SAúDE E PRESTADORES DE SERVIçOS DE SAúDE 

VALESCA DE CáSSIA SANTOS RIBEIRO;KARINE BARBOZA DE PEREIRA 
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