SUGESTÕES DE LEITURA

Inovação na Gestão da Saúde: A Receita para Reduzir Custos e Aumentar Qualidade. Clayton
M. Christensen, Jerome H. Grossman e Jason Hwang. Porto Alegre, RS: Bookman, 2009, 422 p.
Obra que aborda como a tecnologia de ruptura e a inovação no modelo de gestão podem tornar
disponíveis e acessíveis os serviços de saúde. Discute o processo de ruptura tecnológica, o modelo
de gestão hospitalar e da prática médica assim como o futuro do setor farmacêutico, dos
equipamentos médicos e do ensino da medicina.

Administração em Saúde: Autogestão de Consultórios e Clínicas. Marinho Scarpi (Org.). Rio de
Janeiro, RJ: Atlas, 2010, 598 p. Esta obra apresenta a gestão hospitalar de maneira sistêmica
abordando a relação com a utilização do Balanced Scorecard. O livro também aborda gestão de
pessoas, aplicação da teoria das restrições, gestão de suprimentos e logística hospitalar e gestão de
custos, projetos de investimento e controladoria em saúde.

Health Analytics: Gaining the Insights to Transform Health Care. Jason Burke. Hoboken, NJ:
Wiley, 2013, 271 p. Os autores apresentam pontos relevantes da gestão e relativos ao
funcionamento de hospitais e unidades de atendimento. A obra traz discussões na área das políticas
públicas e o sistema privado de saúde no país, abordando temas como gerenciamento de doenças,
regulamentação de serviços, gestão de medicamentos, sistemas de informação, telemedicina e ética.

Transforming Health Care: The Financial Impact of Technology, Electronic Tools and Data
Mining. Philip Fasano. Hoboken, NJ: Wiley, 2013, 209 p. A obra discute a importância da
tecnologia na gestão da saúde, esclarecendo alguns potenciais benefícios de sua incorporação para
os pacientes. Os autores sugerem que a combinação de saúde, tecnologia e finanças transformarão
esse setor e viabilizarão o rápido compartilhamento de informações. Também são abordados os
efeitos dessas mudanças para os investidores e empreendedores.

Health Care Operations and Supply Chain Management: Strategy, Operations, Planning, and
Control. John F. Kros e Evelyn Brown. San Francisco, SP: Jossey-Bass, 2013, 576 p. O livro cobre
os temas gestão de operações e da cadeia de suprimentos e estratégias, programas e técnicas que
visam elevar a qualidade e reduzir os custos em organizações de saúde. A utilização de exemplos
reais auxilia na compreensão de como se dá a aplicação dessas técnicas e conceitos para aprimorar
as operações e os processos.
________________________________________________________________________________
Revista de Gestão em Sistemas de Saúde - RGSS, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 185, jan./jun. 2013.
185

