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Reflexão
não está fácil para ninguém

Caos na saúde



Reflexão
quando você pensa que não pode piorar

Segurança inexistente



Reflexão
inacreditável

Crise política



Reflexão
vamos fugir?

Para Ásia?



Reflexão
vamos fugir?

Para América?



Reflexão
vamos ficar?

Bolsonaro ou Lula?



Os riscos e crises das Instituições de Saúde 
oriundas das Redes Sociais
conceitos básicos
O que são Crises?

Momentos de adversidade inesperados, que
fogem da rotina da Instituição e que tenham
o potencial de afetar o funcionamento, a
reputação e a lucratividade do negócio.
Geralmente um evento agudo, negativo,
capaz de abalar a imagem de profissionais,
equipes inteiras e até mesmo de uma
instituição com credibilidade consagrada.

O que é plano de Gerenciamento de Crises?

Os estudos sobre crises nasceram com o
nome de Plano de Contingência.
Sua finalidade anterior era prever ações de
logística para casos de calamidade e
catástrofes.
Hoje, na ótica da comunicação, é um
conjunto de medidas, capazes de fazer com
que não ocorra uma crise, e que se
ocorrendo, não arranhe a imagem da
empresa.



Sobre as crises
conceitos
O que é reputação?

É a relação de confiança, é a credibilidade transmitida, a opinião, a avaliação do usuário, do
colaborador, dos atores e interlocutores, da imprensa. É o senso comum, a impressão que se tem
sobre uma pessoa, um grupo, uma empresa ou uma instituição.

“O caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que nós pensamos
dela; a árvore é a coisa real”. (Abraham Lincoln)

Quanto mais ágil e transparente for a empresa, menores serão os danos causados pela crise de
imagem.
Vivemos a era da VERDADE. Quem não souber conduzir a verdade certamente irá fracassar.
Só preservará a imagem quem souber navegar na era da transparência, do engajamento, do ativismo,
da hiperconectividade.

REPUTAÇÃO = ATITUDE
A imagem transmitida por uma organização ou um líder numa situação de crise é tão ou mais
importante do que suas ações.



Sobre as crises
na saúde
Na saúde, a crise pode ser bem mais drástica.

Saúde está atrelada a responsabilidade social. Tem princípios de 
equidade, ética e a percepção sobre os serviços de SAÚDE do 
ponto de vista da população, do cliente, do paciente, do 
“consumidor” do produto ou serviço é muito frágil.

Já na essência o atendimento em saúde se dá em uma situação 
de crise (a doença).

Se considerarmos o Sistema de Saúde (SUS) e a Saúde 
Suplementar Brasileira podemos dizer que os gestores da saúde 
vivem em constante campo minado!

O Ambiente Médico-Hospitalar: esse sim é um lugar 
potencialmente gerador de crises, talvez o maior deles.



Gerenciar crises de imagem
na saúde

Padrões das crises;

Mapeamentos de áreas de riscos;

Comitê de Crises;

Atuação forte RH, Comunicação e Jurídico;

Classificação de riscos.



Principal desafio nas crises
preparar equipes

Treinamento;

Antecipar as crises;

Colocar planejamento em prática;

Orientação especial na integração de novos funcionários;

Termo de confidencialidade na admissão;
Regulamento interno que defina advertências (e a devida aplicação);
Reciclagem das orientações de forma periódica;
Orientações de cuidado com documentos internos.



As crises mais eminentes
as redes sociais

Todo indivíduo passa a ter o poder da mídia em suas mãos (agente divulgador);
Redes Sociais ganham status de SAC, com exposição “pública” das instituições.
SITUAÇÕES DE CRISE SE EXPANDEM COM MUITO MAIS VELOCIDADE;
Como você controla o vazamento de informações de seus colaboradores através de suas redes 
sociais particulares?
Quem já usou as redes socias para reclamar de um serviço?
Você monitora as citações do seu hospital nas redes sociais?
Deve receber tanto cuidado quanto com a imprensa tradicional, inclusive nas interações, devido 
ao perfil dinâmico de imediata divulgação – UMA VEZ NA WEB, SEMPRE NA WEB.



As redes sociais assustam
o que precisamos conversar?

O que devemos abordar sobre esse tema no hospital?
Podemos opinar sobre a rede pessoal, particular?
Como prevenir abusos?
Boas intenções que prejudicam;
Engajamento necessário;
Ações simples, crises graves;
O que devemos pensar antes do publicar?
O que é obrigação do hospital?
Sigilo do paciente.



Puts!
publiquei sem pensar

https://www.youtube.com/watch?v=mSie2Hu38Jo





Era apenas para o meu grupo
já foi!

https://www.youtube.com/watch?v=HVs1a7QZkYc





Seu future chefe pode ver
não imaginava

https://www.youtube.com/watch?v=bPF2GZ_LUWQ





Pós Crise
a lição que fica

Não feche o “livro” da crise sem aprender e sem aprimorar seu treinamento.
Convoque uma reunião munido de relatórios e envolva todo o Comitê de Crise nesta reflexão.
A partir daí, avalie que tipo de ações corretivas devem ser tomadas não somente em relação ao 
estopim da crise mas, também, em relação ao processo de gerenciamento de crise.
Desenvolva uma estratégia de reinício (reconstrução da confiança), se necessário.

Em chinês, a palavra crise compõe-se de dois caracteres: um representa perigo 
e o outro representa OPORTUNIDADE.



Pratique a relação
promova o engajamento

Quem mantém essa relação aquecida, quem constrói um senso comum de 
transparência e mantém canais de comunicação internas ativos, poderá discutir 
essas e outras crises com franqueza e sinceridade.




