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RESUMO 

 

Gestão de Qualidade é um tema que vem se destacando cada vez mais na área da Saúde. 

Eficiência, melhoria no processo, planejamento, controle, dentre outros assuntos que estão em 

destaques nas instituições de saúde, pois através desses, está o sucesso da instituição. O 

objetivo principal dessas instituições de saúde é o atendimento ao paciente, mas o fato é que 

esse atendimento deve ser feito com qualidade, sem erros nos processos e eficiências nos 

resultados, já que um erro em uma determinada etapa pode ser fatal no atendimento ao 

paciente. Atualmente, nota-se que hospitais que tem foco na qualidade são hospitais visados 

pelas operadoras de saúde e pelos seus pacientes, fazendo com que os hospitais busquem cada 

vez mais a qualidade nos seus serviços, também como forma do diferencial no mercado. 

Serão destacadas nesse trabalho, as definições da Gestão de Qualidade e as ferramentas 

utilizadas para o alcance dessa qualidade, ferramentas de qualidade que são utilizadas em 

outras áreas e que foram inseridas na área de Saúde garantindo resultados positivos. Além 

disso, serão apresentadas as formas de avaliação que as instituições de saúde estão buscando 

para garantir a qualidade em seus serviços. Finalmente, será apresentado um estudo de caso 

de como uma instituição de Saúde da rede privada na cidade de São Paulo, está implantando a 

Gestão de Qualidade, além de serem apresentadas as conclusões do trabalho, mostrando a 

importância que essas instituições estão dando para a Gestão de Qualidade na Saúde. 

 

Palavras chaves:  Gestão de Qualidade em Saúde. Operadoras de Saúde. Ferramentas de 

qualidade .Formas de avaliação de qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

Quality Management is a topic that has stood out more in health. Efficiency, process 

improvement, planning, controlling, among other matters that are highlights in health 

institutions, for through these is the success of the institution. The primary purpose of these 

health facilities is patient care, but the fact is that this service should be done with quality, 

error-free processes and efficiencies in the results, since an error in a given stage can be fatal 

to the patient care. Currently, it is noted that hospitals that have quality in mind, are more 

searched by health insurance companies and their patients, causing hospitals to seek for more 

quality in their services, as a way to the differential in the market. This work will highlight the 

definitions of Quality Management and the tools used to achieve this quality, quality tools 

that are used in other areas that were inserted in the health to guarantee positive results. In 

addition, we present the forms of assessment that health institutions are seeking to ensure the 

quality of its services. Finally, we present a case study of how an institution's private network 

in São Paulo, is implementing Quality Management, in addition to presenting the conclusions 

of the work, showing the importance that these institutions are giving to the Quality 

Management in Health 

 

Keywords:  Quality Management in Health Carrier Health Quality Tools. Forms of quality 

assessment. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje, o tema Gestão de Qualidade é um assunto de grande importância no 

mercado de trabalho que estamos envolvidos. Abordar gestão de qualidade é falar de 

eficiência, melhoria no processo, planejamento e controle, enfim, uma melhoria contínua dos 

processos inseridos nas grandes, médias e pequenas corporações. Na Saúde, não é diferente. A 

gestão de qualidade deve ser discutida com ênfase e de forma consciente, pois é através da 

gestão de qualidade que a instituição consegue minimizar erros, melhorar o controle, dentre 

outros benefícios, e conseqüentemente, oferecer um melhor serviço a seus clientes 

Segundo Bonato (2007), no estabelecimento de Saúde, incorporar políticas e 

implantações de Sistemas de Qualidade é um grande desafio a ser enfrentado, pois envolvem 

diversos fatores que devem estar sintonizados entre si, como por exemplo: alocação de 

recursos, gestão da informação e gestão de pessoas. É necessário um incentivo e estímulo dos 

dirigentes e gestores para essa política ter sucesso e ser incorporada na rotina dos 

colaboradores, buscando-se a melhoria nos processos e procedimentos que a instituição está 

envolvida.  

Segundo Malik (2002), a qualidade na Saúde implica em diversas visões, já que 

existem particularidades intrínsecas a esse assunto, principalmente devido ao foco ser a 

assistência às pessoas que apresentam algum tipo de agravo. Esse pensamento se contrapõe 

àquele que considera qualidade como ausência de defeitos. Certamente, teremos muitos 

julgamentos diferentes possíveis a respeito da qualidade. 

De acordo com Garvin (2002), o conceito de qualidade deixou de ser voltada à 

inspeção, tornando-se, nos dias de hoje, tarefas relacionadas à qualidade como essenciais ao 

sucesso estratégico de uma organização. 

Atualmente, qualidade não significa apenas o controle dos processos, ou o uso de 

ferramentas e metodologias de gestão. De maneira mais ampla, gestão de qualidade significa 

o modelo de gestão que busca a eficiência e a eficácia organizacional. 

No ambiente da Saúde, um hospital que consegue planejar e controlar a qualidade se 

destaca no mercado. É um diferencial que a instituição busca para uma constante melhoria da 

gestão em Saúde. Melhoria que pode ser comprovada por certificações que garantem a 

qualidade dos processos impostos nos serviços prestados por essa instituição.  
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1.1 OBJETIVOS E DETALHAMENTO DA PESQUISA 

 

Com a necessidade das instituições de saúde para a melhoria contínua de sua gestão, a 

gestão de qualidade procura criar métodos e políticas para implantação de ferramentas para 

incorporar melhorias e padronizações nas rotinas da instituição, ou seja, busca um modelo de 

gerenciamento eficiente e eficaz para a organização conseguir ter um sucesso estratégico em 

seus objetivos.  

Atualmente, cabe destacar a importância da gestão de qualidade nas instituições, tendo 

em vista que uma instituição que trabalha com metodologias e políticas de qualidade inseridos 

em seu contexto se destaca no mercado competitivo que é apresentado atualmente.  

O objetivo desse trabalho é apresentar os conceitos da Gestão de Qualidade e onde ela 

está inserida na Saúde. Visa demonstrar que, através das ferramentas de qualidade, as 

instituições de Saúde, conseguem otimizar seus processos e controlar a organização de uma 

maneira eficiente e eficaz, garantindo um maior tempo na dedicação ao cuidado ao paciente. 

Além disso, pretende-se mostrar que as instituições de Saúde do Brasil estão se 

preocupando na busca da qualidade, aderindo a modelos e padrões de qualidade originados 

por organizações de Acreditação, tais como a JCI ou a ONA, procurando garantir a qualidade 

em seus serviços e garantir um diferencial diante do Mercado de Saúde.  

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em 6 capítulos, conforme explicado a seguir. 

O Capítulo 2, Gestão de Qualidade na Saúde, mostra uma breve introdução da 

qualidade no mercado de trabalho. Além disso, foca sobre a definição de Gestão de Qualidade 

na Saúde, o histórico do surgimento dessa gestão, nesse segmento e um breve detalhamento 

do assunto no mercado brasileiro. 

O Capítulo 3, Ferramentas de Qualidade, aborda sobre as Ferramentas de qualidade 

utilizadas para a implantação da gestão de qualidade no setor de saúde. 

O Capítulo 4, Formas de Avaliação, trata-se de um detalhamento sobre as formas de 

avaliação existentes no mercado da Saúde. 

O Capítulo 5, Estudo de Caso, trata de um estudo de como está sendo implantada a 

Gestão de Qualidade em um Hospital da Rede Privada na cidade de São Paulo, mostrando 

como esse hospital utiliza do ERP e as ferramentas de qualidade. 
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Por fim, o Capítulo 6, Conclusões, finaliza o trabalho, com as contribuições da 

pesquisa e desenvolvimento. 
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2 GESTÃO DE QUALIDADE 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar os conceitos de Gestão de Qualidade e a 

Gestão de Qualidade no setor da Saúde, além de apresentar os conceitos de gestão no 

ambiente da Saúde dos hospitais do Brasil. 

 

2.1 DEFINIÇÕES DE GESTÃO DE QUALIDADE 

 

Segundo Bonato (2007), qualidade pode ser entendida como “um conjunto de 

características relativas a determinado produto ou serviço, ou a um indivíduo, ou a um grupo 

deles”. Essas características conferem valor ao produto, serviço ou relações, ou seja, 

qualidade é tudo que agrega valor ao nosso trabalho ou às nossas relações e está diretamente 

ligada à produtividade da instituição. 

De acordo com Malik (2002), esses conceitos se desenvolveram dentro de um 

contexto industrial, com o objetivo da diminuição dos processos até o objetivo final. Somando 

a isso, após um tempo, o lucro era o foco e sua meta seria desenvolver um produto que fosse 

adequado à expectativa do cliente com menor custo, diminuindo as perdas e aumentando a 

produtividade. Garantindo assim a competitividade diante dos concorrentes, tornando a 

qualidade um diferencial para a empresa.  

Três autores foram de fundamental importância nesse processo e suas pesquisas 

contribuíram para um grande avanço nessa área:  

a) Deming (1990) que apontava a necessidade de seguir princípios de qualidade com 

ciclos de melhoria contínua como forma de conquistar essa transformação, além de 

enfatizar a importância do envolvimento e comprometimento dos gestores no 

processo;  

b) Juran (1997) que acreditava em uma tríade da qualidade composta por 

planejamento, controle e melhoria, empregada em toda a instituição e relacionada a 

todos os processos da empresa e, através de propostas e testes diários, garantiria 

aprendizado contínuo e constante melhoria do sistema e produto;  

c) Crosby (1980), por sua vez, entendia qualidade como estrutura imprescindível ao 

processo e não um padrão a ser alcançado, sendo uma ferramenta de grande 

importância à gestão.  
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Segundo Malik (2002), esses três autores são clássicos na área da qualidade, com os 

seus estudos apontando a qualidade associada à gerência, vista como um direcionador para a 

organização gerencial. Com o intuito de aumentar a eficácia, como conseqüência à melhoria 

do desempenho institucional, decorrente da racionalização de processos e do melhor uso de 

recursos, ao lado do aumento da produtividade. 

A aplicação de um modelo de controle de qualidade surge em 1930, nos Estados 

Unidos, tendo como destaque a II Guerra mundial a sua utilização. 

Os fundamentos da Gestão pela Qualidade Total baseiam-se: 

 Na busca do controle total, utilizando modelos matemáticos e estatísticos para 

prevenção de falhas e erros; 

 No planejamento estratégico da organização, de produtos, processos e 

melhorias/aprendizagem; 

 Na busca da radical redução de desperdícios, re-trabalho e custos; 

 No tempo certo e com tal adequação e qualidade, que gerem a total satisfação dos 

clientes. 

Segundo Bonato (2007), qualidade é um processo, que pode ser entendida a partir de 

conceitos de melhorias, tomando para si vantagens conforme representada na Figura 1, um 

ciclo que não tem fim na busca da melhoria da qualidade.. 

 

Figura 1 – Ciclo de Melhoria Contínua 

 

Algumas empresas produzem mais e com maior qualidade, não em detrimento à 

tecnologia empregada, mas sim, devido à cultura do seu modelo administrativo, relacionada 

ao envolvimento de seus recursos humanos empregados na participação do processo 

produtivo. 
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No Quadro I são representadas algumas mudanças aderidas no Japão do pré ao pós-

guerra, em relação aos paradigmas na implantação da qualidade. 

 

Quadro I 

Mudança de paradigma na implantação de qualidade no Japão 

  Pré-Guerra Pós-Guerra 

1. Trabalho Individual 1. Trabalho em grupo 

2. Política de controle e motivação externa 2. Política de solidariedade, confiança e 

motivação interna 

3. Relação de proteção, subordinação e medo 3. Relação de parceria, lealdade e co-

responsabilidade 

4. Administração burocrática baseada na 

autoridade 

4. Administração participativa com alto 

envolvimento dos funcionários 

5. Individualismo e alta mobilidade no trabalho 5. Visão corporativa e baixa mobilidade no 

trabalho 

6. Tensão nas relações com o empregador e 

falta de compromisso com o cliente 

6. Lealdade ao empregador e ao cliente 

7. Ênfase na tecnologia 7. Ênfase na dependência dos recursos 

humanos 

8. Ênfase na produtividade e no custo 8. Ênfase na qualidade e na satisfação do 

cliente 

9. Pensamento Vertical 9. Pensamento horizontal 

10. Visão perfeccionista limitada 10. Visão perfeccionista clara e absoluta 

Fonte: Bonato 2007, p39 

  

 O Quadro 1 representa o quanto os orientais precisavam mudar o seu modelo 

enfrentando novos desafios, para se recuperarem da destruição sofrida da II Guerra Mundial. 

Uma quebra de paradigma que trouxeram resultados positivos para o Japão. 

Após os resultados positivos dos países orientais no pós-guerra, é que os princípios de 

qualidade tiveram destaques nos Estados Unidos, sendo aplicados nas indústrias. 

No Brasil, adeptos da cultura americana, apenas nas últimas décadas, aderiram a estes 

princípios de qualidade, iniciando-se na indústria automobilística, migrando aos poucos para 

outros setores, e chegando a área da Saúde, por volta da década de 80.  
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2.2 GESTÃO DE QUALIDADE EM SAÚDE 

 

 “A Qualidade na atenção médica consiste na obtenção dos maiores benefícios com os 

menores riscos para o paciente, e ao menor custo.” (Donabedian, 1980). 

Na área industrial, a gestão de qualidade trabalha com dados mais objetivos como 

necessidade de aumento da produção, mercado, competitividade e lucratividade, enquanto a 

Gestão de Qualidade em Saúde tem como principal produto a atenção à saúde dos usuários, 

um tema controverso e embutido de subjetividade. Isso gera muita discussão.  

Na área da Saúde devem-se levar em conta os usuários, os profissionais envolvidos, os 

gestores, e outros (como fornecedores, financiadores, e etc.). Cada um destes grupos terá 

diferentes critérios de qualidade e pesos diferentes em sua inter-relação. E ainda, na atenção à 

Saúde devem-se considerar características, como produtos (por exemplo, os exames 

laboratoriais), serviços (como o atendimento médico) e os indivíduos (como os médicos, 

enfermeiros, pessoal de apoio e etc.).  

Nesse contexto, a relação entre os profissionais e os usuários constrói um elo de 

confiança entre as partes, gerando maior qualidade ao produto, conforme Malik (2002). 

Segundo Bonato (2007), a implantação da qualidade no estabelecimento de Saúde é 

uma tarefa difícil que envolve diversos fatores como a gestão de pessoas, gestão de 

informação, recursos materiais, dentre outros, tomando como fator principal o compromisso 

dos tomadores de decisão da instituição, com a premissa da melhoria contínua da gestão em 

saúde, através da incorporação de rotinas de trabalhos e reflexão no comportamento dos 

colaboradores buscando a melhoria nos processos e procedimentos.  

Verificou-se que para essa busca da qualidade na Saúde, se faziam necessários a 

valorização do talento humano e o trabalho em equipe dos colaboradores, visando a 

participação ativa nos processos de qualidade e a diminuição dos custos com perdas. Com 

esse trabalho em equipe, o grupo torna-se mais criativo do que trabalhando sozinho, trazendo 

maior comprometimento com as metas propostas pelo grupo. Essa valorização do talento 

humano possibilita resultados favoráveis e clima positivo para a Qualidade.  

Segundo Malik (2002), os conceitos relacionados à gestão de qualidade na Saúde não 

foram inicialmente bem recebidos no Brasil e em alguns países. Já nos EUA, onde a 

concorrência e a redução de custos eram o objetivo principal, a gestão de qualidade na Saúde 

teve sua rejeição inicial, mas logo foram sendo assimilados através de alguns instrumentos de 

gerenciamento.  

Segundo Bonato (2007), no início, foram tomadas algumas medidas drásticas, como, 

por exemplo, em 1918, criando-se um programa Nacional de Padronização Hospitalar, 
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responsável pelos princípios de qualidade na Certificação do Médico e a Acreditação
1
 das 

instituições, resultando nessa época, com um índice de 87% de reprovação dos candidatos na 

certificação médica.  

Berwick (1994) destaca que o cirurgião Ernest Armory Coldman publicou, em 1913 e 

1918, os primeiros trabalhos para que as organizações adotassem ações para assegurar a 

qualidade das intervenções médicas. Esse cirurgião trouxe conceitos do Taylorismo
2
 para a 

Saúde, aproximando a gestão da Saúde que, até então, era intuitiva, para um modelo 

organizado e de resultados. Com esse modelo de gestão, gerou-se o estabelecimento do 

modelo de Acreditação Hospitalar nos EUA, conduzido pela comissão Conjuntiva para 

Acreditação de Hospitais e Organização de Saúde. 

Segundo Malik (2002), novos elementos de regulação e controle, e efetivação crescente 

da vigilância à Saúde para aumento da segurança das condições de vida e saúde dos cidadãos 

são exemplos de elementos desenvolvidos no final do séc. XX, reforçando a responsabilidade 

e o envolvimento dos profissionais de saúde. 

A adoção da gestão de qualidade na área da Saúde segue alguns princípios e esforços: 

primeiramente, levantar as ações a serem implantadas e os potenciais ou facilitadores de um 

programa de qualidade. Em seguida, devem-se reunir as experiências e dar forma a um 

sistema de qualidade de abrangência institucional. Segundo Bonato (2007), entre os fatores 

que contribuíram para a busca da qualidade destacam-se:  

 A maior conscientização dos pacientes, como usuários diretos dos serviços de 

saúde. 

 Maior atenção para a Qualidade em todos os ramos da economia, ao reconhecer 

que esta é a chave para o êxito em longo prazo.  

 A necessidade de controlar os custos da Saúde. 

 

Kovner e Neuhauser (1990), apontam algumas informações para um programa efetivo 

de garantia de qualidade na área da Saúde, apresentadas no Quadro 2. 

 

 

 

 

                                                           
1
 É um reconhecimento formal que a instituição recebe por ter atendido os requisitos previamente definidos de 

um organismo de acreditação. 
2
 Expressão criada para designar um conjunto de idéias e princípios de gestão criados no final do Séc. XIX e 

início do Séc. XX pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor. 
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Quadro 2: Componentes ou fontes de informação de um sistema 

de qualidade.  

 Relatórios de avaliadores externos (vigilâncias sanitárias inclusive) 

Auditorias 

Relatórios de gerenciamento de riscos 

Relatórios dos departamentos clínicos 

Avaliação de determinados serviços e tipos de assistência 

Revisão de utilização de recursos 

Consultas de repetição 

Relatórios de manutenção preventiva 

Avaliação de medicina do trabalho 

Relatórios de morbidade e mortalidade 

Análise de diagnósticos de pacientes egressos 

Avaliação do uso de sangue e hemodevidados 

Avaliação do uso de laboratórios e relatórios do controle da 

qualidade 

Relatórios da farmácia e terapêutica 

Avaliação do perfil de uso de medicamentos 

Revisão de biópsias 

Registro de tumores 

Uso de antimicrobianos 

Avaliação nutricional 

Avaliação de enfermagem 

Avaliação do prontuário 

Informações sobre o credenciamento dos profissionais 

Fonte: Kovner (1990) p.93 

 

Através desses temas apresentados no Quadro 2, grupos de trabalhos foram sendo 

criados para a garantia de qualidade na assistência. 

Kovner e Neuhauser (1990) privilegiam a qualidade relacionada aos cuidados ou à 

assistência propriamente dita. Além do aspecto assistencial, há outros pontos importantes nas 

instituições de saúde: 

 Recursos humanos, com ênfase na seleção e no treinamento; 

 Segurança e adequação da estrutura física; 
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 Vigilância e controle de infecções hospitalares; 

 Planejamento e visão de futuro; 

 Logística e sistema de informações e de comunicação com os colaboradores 

internos e stakeholders
3
 em geral. 

 

De acordo com Berwick (1994), quando se trata de qualidade no produto, esta se 

diferencia pelo modo de produção. Em relação à Saúde, ou seja, o serviço, o destaque é feito 

pela forma de sua prestação, onde a interferência do cliente é relevante. O cliente observa 

todo o processo, podendo emitir a sua opinião a qualquer momento. Diante de estudos, 

observa-se que: 

 Dos clientes insatisfeitos, 96% não reclamam. 

 Cliente muito insatisfeito: conta para 14 pessoas. 

 Cliente muito satisfeito: conta somente para 4 pessoas. 

 Problema resolvido: 82 % dos que reclamam, voltam. 

 Custa cinco vezes mais conseguir um novo cliente. 

 

Cerca de 94% dos problemas de prestação de serviços decorrem de falhas no processo, 

enquanto os 6% restante são causados por motivos especiais, como pessoas, acidentes ou 

eventos raros, demonstrando realmente as necessidades de todas as etapas do processo e fluxo 

de trabalho através de métodos de qualidade. Mais uma vez, observa-se que as pessoas que 

movimentam essas organizações, das quais dependem desses indivíduos qualquer forma de 

mudança e tomadas de decisões para ajustes desses processos.  Tais ações podem ser 

observadas pela interação da enfermeira com o paciente, orientando-o sobre o que ele deve 

fazer, ou até mesmo ao farmacêutico, tomando os devidos cuidados na dispensação dos 

medicamentos. 

Segundo Costa (1996), atualmente os programas de qualidade nos setores da Saúde 

estão relacionados com o crescimento dos custos da assistência hospitalar. O objetivo de 

reforma no setor da Saúde é a redução desses custos diante de algumas políticas adotadas 

pelos governos dos países, estimulando a concorrência entre os hospitais. 

Diante da introdução a programas de qualidade, existem organizações hospitalares que 

ainda enfrentam alguns obstáculos. Segundo Campos (1998), é possível citar: 

                                                           
3
 Termo em inglês que designa uma pessoa, um grupo ou uma entidade envolvido a um projeto. 
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a) as leis de mercado não se aplicam bem ao setor em face das necessidades 

humanas e prioridades não-mercantis, que se impõem independentemente dos 

custos de produção, valor de mercado e preços praticados;  

b) a concorrência não é um elemento forte no ambiente destas organizações, pois 

este é um segmento cronicamente carente em alguns países;  

c) a variabilidade da assistência demandada é enorme e cada paciente se comporta 

subjetivamente de maneira diferente, o que dificulta uma rígida padronização do 

processo de trabalho em saúde e a racionalização da oferta de serviços;  

d) não há simetria de informação neste mercado, pois os clientes são geralmente 

leigos e não têm capacidade de julgar seu tratamento, nem suas necessidades, o 

que dificulta o exercício das suas opções de consumo;  

e) o consumo do serviço é imediato à produção e, portanto, não há tempo para o 

controle prévio da qualidade, nem estoque para inspeção final;  

f) a produção do serviço é executada por uma grande variedade de profissionais de 

diversos níveis de escolaridade e formação, com interesses corporativos distintos;  

g) a categoria médica apresenta forte resistência aos programas por sentir-se 

fiscalizada e tolhida na conduta clínica dos pacientes diante do controle externo;  

 

A intervenção dos programas de qualidade envolve toda a organização, começando 

pelo ato clínico e envolvendo todo o processo administrativo e a gestão profissionalizada. Os 

setores de faturamento, recepção, almoxarifado, e todas as outras áreas devem funcionar como 

objetos desse programa. Esses setores administrativos permitem que os setores operacionais 

não percam tempo resolvendo questões administrativas e deixando-os com atenção ao cuidado 

do paciente, garantindo melhores resultados. (Berwick, 1994).  

Segundo Bonato (2007), cabe aos gerentes e as equipes fazerem uma pausa e 

refletirem diante de algumas questões: O que este processo pretendia realizar? Como medir os 

resultados? Como rastrear seu desempenho de baixo para cima a partir desses resultados? E 

quem é responsável por fazer, avaliar e por em pratica ações baseadas nessas medições? 

As entidades interessadas pela garantia da Qualidade se esforçam para a criação de 

medidas para avaliar a competência clínica objetiva, tais como, as verificações genéricas para 

revisar os prontuários, criação de protocolos médicos, indicadores de desempenho, processos 

padronizados, dentre outros. 

Todos os colaboradores da instituição de saúde devem participar na busca da 

qualidade, através da troca de idéias, sugestões, fazendo com que todas as equipes de 

trabalhos estejam prontas para esse desafio. 
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2.3 GESTÃO DE QUALIDADE EM SAÚDE NO BRASIL 

 

Segundo Malik (2002), a história da gestão de qualidade no Brasil surgiu desde 1980, 

com os modelos utilizados em hotelaria ou modelos voltados à certificação e esforços. Em 

1990, a Acreditação foi trabalhada em diversos pontos do país, sob inspiração da Joint 

Commission
4
 e da Organização Pan-Americana de Saúde, gerando grupos responsáveis por 

sua difusão e implantação no ambiente hospitalar. Entre esses grupos, envolvidos com 

Acreditação, surgiu a Organização Nacional de Acreditação (ONA), aplicando seu modelo de 

avaliação para as entidades, por meio de treinamentos de profissionais, a fim de prepararem 

para avaliações externas. A International Organization for Standardization (ISO), outro 

modelo de avaliação externa, começou a partir do fim dos anos 1990, começando nas áreas de 

apoio de laboratórios e banco de sangue dentro e fora dos hospitais. Em 2000, o movimento 

pela qualidade na área da Saúde se tornou mais intensa. Nesse mesmo ano, em São Paulo, um 

estudo mostrou que 23% dos hospitais já tinham alguma atividade ou programa de qualidade. 

Esse estudo mostrou também que 48% desses programas eram programas não específicos da 

área, tais como 5S
5
 e ISO. Em 2003, o Ministério da Saúde estimulou o desenvolvimento de 

determinados programas específicos da área, havendo um aumento nesse número comparado 

com outros modelos externos. 

Berwick (1994) mostrou algumas questões presentes sobre qualidade no Brasil: 

  Poderia a indústria da Saúde, martelada pelas reações a seus crescentes custos e a 

seu desempenho variável, encontrar nos métodos de melhoria da Qualidade pelo 

menos uma resposta promissora a seus persistentes problemas? 

 Poderiam os hospitais, administrados por métodos de melhoria da Qualidade, 

também atingir novos níveis de eficiência, satisfação do paciente, segurança e 

efetividade clinica e lucratividade? 

 A administração da Qualidade não se aplica somente quando há um padrão, um 

produto uniforme? Como ela pode ajudar nos serviços médicos quando cada 

paciente é diferente? 

 Onde se encontra a linha de montagem na assistência à saúde? A Qualidade não é 

principalmente uma questão de o médico tomar a decisão correta? 

 A administração da Qualidade certamente ajudou sob as normas culturais do 

Japão, mas como ela pode funcionar na cultura individualista do Brasil? 

                                                           
4
 Organização sem fins lucrativos, com objetivo de desenvolver padrões de Qualidade em cuidados de saúde e 

avaliar instituições de saúde. 
5
 Ferramenta de qualidade difundida no Japão. 
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 Os médicos não gostam de ver a si mesmos como participantes de uma equipe nas 

organizações. Como a administração da Qualidade pode dar certo com os 

médicos? 

 A administração da Qualidade exige que ela seja medida. Como podemos 

possivelmente medir ou até mesmo definir algo tão sutil como “Qualidade” nos 

serviços de saúde? 

 O problema real não seria Qualidade, mas custo? O problema é que médicos e 

pacientes querem usar toda a tecnologia disponível enquanto o setor público e a 

indústria estiverem dispostos a pagar por ela. Uma qualidade mais elevada não 

significará custos mais elevados? 

 

Segundo Malik (2002), no começo, as operadoras não aderiram a esse modelo de 

qualidade como forma positiva, pois tinham o pensamento que isso aumentaria os custos e  

aumentariam os preços dos serviços prestados. Essa visão começou a ser mudada em 2002, 

quando algumas operadoras estavam remunerando seus prestadores diferenciadamente para os 

que possuíam algum programa de Acreditação. 

Além desses modelos de avaliação externa, alguns hospitais no Brasil aderiram ao 

sistema de indicadores, dentre eles, o Balance Scorecard (BSC
6
), que estava em destaque em 

2004. Esse sistema de qualidade está sendo adotado até hoje e sendo aperfeiçoado cada vez 

mais, dando riqueza em seus indicadores, dando a alta direção e a gerencia, um norte para 

tomar as decisões em suas entidades. 

Quanto às instâncias Federais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

implementou o chamado Hospitais Sentinela, fornecendo informações sobre produtos e 

tecnologias utilizadas no país.  Já a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
7
, tem 

trabalhado forte com modelos de regulação, com o objetivo de melhorar os serviços de saúde 

destinados à população. Quanto ao Ministério da Saúde, houve um projeto que estimulava 

uma aliança entre hospitais públicos e privados, em que grupos de hospitais de excelência 

ofereciam um know-how e supervisão para hospitais menos desenvolvidos.  

Pode-se notar que foram tomadas inúmeras iniciativas do país para o aumento da 

qualidade na gestão e prestação de serviços de saúde. 

 

 

                                                           
6
 Metodologia de gestão estratégica 

7
 Agência Nacional de Saúde Suplementar, é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde e 

responsável pelo mercado de Planos de saúde no Brasil. 
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3 FERRAMENTAS DE QUALIDADE 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar as ferramentas de qualidade que as 

organizações utilizam para auxiliar na busca de qualidade dos seus serviços. 

 

3.1 FERRAMENTAS DE QUALIDADE 

 

 Diante das situações complexas que as organizações de saúde enfrentam nos dias de 

hoje, como problemas relacionados aos recursos materiais e humanos existentes, insuficiência 

e inadequação de serviços, crescimento dos gastos e falta de recursos financeiros, essas 

organizações buscam ferramentas de qualidade para conseguir administrar, de uma maneira 

efetiva, os processos que estão envolvidos os seus serviços, esboçando estratégias e 

planejamentos para ações futuras aos problemas encontrados. 

 Segundo Bohomol (2006), ferramentas de qualidade podem ser entendidas como 

práticas que levam à manutenção ou melhorias da qualidade, com base nos dados e fatos. 

Podem ser consideradas como técnicas para definir, mensurar, analisar e propor soluções dos 

problemas encontrados nos processos dessas instituições e que interferem em seu 

desenvolvimento. São inúmeras ferramentas que devem estar envolvidas em todos os níveis 

da organização, operacional, técnico ou gerencial, fazendo parte do dia-a-dia das pessoas para 

subsidiá-las em seus inúmeros afazeres. 

Segundo Malik e Schiesari (2006), essas ferramentas de qualidade são utilizadas para 

lidar com os problemas e permitir a sua resolução de forma organizada, enxergando um 

problema como algo que precisa ser corrigido ou considerá-lo como uma oportunidade de 

melhoria. Além disso, através dessas ferramentas é possível perceber problemas que não são 

encontrados no dia-a-dia e que são percebidos quando se analisa com uma forma crítica sob a 

ótica da qualidade os processos inseridos na organização, percebendo-se que os problemas são 

muito mais relevantes do que o imaginado. 

Nesse capítulo serão abordadas e explicadas algumas dessas ferramentas. 
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3.1.1 Gerenciamento de Reuniões 

  

Segundo Bohomol (2006), a reunião é um processo de tomada de decisão coletiva, 

cujos envolvidos discutem sobre um determinado tema, com a pretensão de chegar a uma 

conclusão final atingindo as expectativas e objetivos de todos. Todavia, existem reuniões que 

não são claras, fazendo com que todos percam tempo.  

Para que a reunião seja adequada, deve-se ter um planejamento e uma metodologia. 

Nada de reunião em cima da hora. Deve-se agendar antecipadamente, escolher os integrantes 

cautelosamente, definir local e hora apropriado e os assuntos abordados deve estar claros 

antes mesmo da reunião, para que todos possam se preparar sobre o assunto, deixando a 

reunião objetiva. 

Recomenda-se, no final das reuniões, descrever todos os itens abordados em forma de 

ata e sugestões de melhorias com o intuito do que pode ser melhorado. Com isso, será 

possível ter reuniões eficazes que sejam proveitosas como uma ferramenta de tomada de 

decisão. 

Nas instituições de saúde, essas reuniões são freqüentes e devem ser bem gerenciadas, 

uma vez que todos os setores do hospital estão sempre ocupados. Nesse ambiente, essas 

reuniões são importantes para que os departamentos se entendam uns com os outros, pois 

dentro das organizações de saúde, cada departamento é totalmente dependente dos outros para 

que o processo final seja eficaz e eficiente. Se essa comunicação falha em algum ponto, o 

fluxo tende a ser falho do começo ao fim, trata-se de uma reação em cadeia. 

 

3.1.2 Brainstorming 

 

A palavra originada do inglês que significa tempestade de idéias ou tempestade 

cerebral. Segundo Malik (2002), o brainstorming é uma ferramenta destinada a gerar idéias, 

sugestões criativas, possibilitando uma discussão organizada dos problemas entre a equipe. O 

intuito é avaliar todas as idéias e opiniões de um determinado problema e no final chegar-se a 

alguma solução. Todos devem saber ouvir e respeitar o próximo sem julgá-lo, para que não o 

iniba de sua participação. 

Segundo Gimald (1994), o brainstorming baseia-se em dois princípios. O primeiro é a 

suspensão de julgamento, onde nenhuma idéia deve ser desprezada e as pessoas devem ser 

estimuladas a participar. Só depois de todas as idéias consideradas é que se fará o julgamento 

de cada uma. O segundo princípio é a de que quanto maior o número de idéias, maiores é a 

chance da solução dos problemas. 
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Alguns passos devem ser observados para o seu sucesso: 

 reunir o grupo; 

 convidar uma pessoa a fazer as anotações, utilizando um quadro branco ou flip-

chart; 

 escolher um problema comum ao grupo relacionado à rotina de trabalho das 

pessoas; 

 fazer perguntas a respeito do problema; 

 estimular a exposição e livre discussão das possíveis causas pelos participantes; 

 verificar a necessidade de quantificar as causas do problema; 

 comprovar numericamente a relevância dessas causas, discutindo possíveis 

soluções. 

 

 Bohomol (2006) mostra uma situação hipotética para o uso dessa ferramenta: imagine 

a existência de inúmeras queixas realizadas pelos cirurgiões referentes ao atraso de seus 

pacientes, em um centro cirúrgico. Reúnem-se os profissionais do centro cirúrgico e das 

clínicas para analisar o problema e conseguir encontrar uma possível solução: 

Possíveis causas: 

 A internação do paciente foi realizada com atraso. 

 Demora na realização do preparo. 

 Falta de macas para o transporte. 

 Congestionamento no transporte vertical. 

 Profissionais em outras tarefas. 

 Falta de pessoal. 

 Inabilidade na manipulação das macas e transfers. 

 Solicitação do paciente com atraso. 

Com esses dados, será possível destacar as causas mais prováveis e atuar em uma 

solução. 

 

3.1.3 GUT 

 

 Segundo Bohomol (2006), GUT é um acróstico
8
 das palavras gravidade, urgência e 

tendência, que permite orientar as decisões mais complexas, verificando entre muitos 

                                                           
8
 Formas textuais onde a primeira letra de cada frase formam uma palavra. 
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problemas, qual deles deverá ser solucionado primeiro. Para saber qual problema tem 

prioridade sobre o outro, três perguntas devem ser respondidas: 

 Qual a gravidade do desvio? Indagação que exige outras explicações. Que efeitos 

surgirão em longo prazo, caso o problema não seja corrigido? Qual o impacto do 

problema sobre as coisas, pessoas, resultados? 

 Qual a urgência de se eliminar o problema? A resposta tem relação com o tempo 

disponível para a sua resolução? 

 Qual a tendência do desvio e seu potencial de crescimento? Será que o problema 

se tornará progressivamente maior? Será que sua tendência é diminuir e 

desaparecer por si só? 

 

Segundo Gimald (1996), uma escala de pontuação é apresentada para se definir a 

prioridade na tomada de decisão. Essa escala varia de 1 (sem gravidade, sem urgência e sem 

nenhuma tendência de piora) até o 125 (extremamente grave). Para se chegar nesse número, 

executa-se a multiplicação do GxTxU. 

Sabe-se que esses conceitos são subjetivos, nem sempre havendo o consenso de todos. 

Devendo ter um treinamento na utilização dessa ferramenta e avaliações criteriosas nos 

resultados obtidos. 

Segundo Ramos, Bohomol, Santos et al (1996), essa ferramenta permite simplificá-la 

em uma variação de 1 a 27. Podemos utilizar o exemplo do capítulo anterior, para entender o 

uso dessa ferramenta: 

Tabela 1 - GUT 

 

Segundo Gimald (1994),  G U T Total 

Internação realizada com atraso 1 1 2 2 

Demora no preparo 2 2 1 4 

Falta de macas 3 2 2 12 

Congestionamento no transporte 

vertical 
2 2 3 12 

Profissionais em outras tarefas 1 2 3 6 

Falta de pessoal 3 3 3 27 

Inabilidade na manipulação das macas 3 3 3 27 

Solicitação com atraso 2 2 3 12 

Fonte: Bohomol (2006), p46 
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Com a utilização do GUT, Tabela 1,  será possível priorizar a resolução dos problemas 

de dimensionamento de pessoal e a necessidade de treinamento na manipulação das macas. 

 

3.1.4 Diagrama de Pareto 

 

Segundo Malik (1998), Diagrama de Pareto é uma ferramenta que permite determinar 

os problemas e prioridades de soluções. Sua apresentação é em gráfico de barras ou 

histograma direcionando a atenção a problemas realmente importantes, de modo a assinalar a 

ordem das prioridades. 

Pareto é o nome dado pelo Dr. Joseph Juram em homenagem ao economista italiano 

Vilfredo Pareto (1848-1923), que realizou um estudo sobre a distribuição das riquezas, onde a 

minoria possuía a maior parte da riqueza, estabelecendo-se a Lei de Pareto, no qual a 

desigualdade econômica é inevitável em qualquer sociedade. 

Juran aplicou esse conceito à Qualidade, obtendo-se ao que se conhece hoje como a 

regra de 80/20. Esse conceito diz que quanto se tem um problema com muitas causas, deve-se 

decidir quais são os 20% das causas que resolve os 80% do problema e quais são os 80% das 

causas que resolvem apenas 20% do problema, cita Sales (2005). 

De acordo com Malik (1998), para a execução do Diagrama de Pareto, devem ser 

contemplados alguns passos, seguindo as necessidades: 

 Selecionar o problema a ser comparado.  

 Selecionar uma unidade de medida (peso, valor, ligações, queixas, etc). 

 Reunir os dados necessários em categorias. 

 Comparar a freqüência da medida em cada categoria. 

 Listar as categorias da esquerda para a direita no eixo horizontal, em ordem 

decrescente de freqüência, agrupando na categoria “outros” os itens de valores 

muito baixos. 

 Desenhar, para cada categoria, um retângulo cuja altura represente a freqüência 

naquela classificação. 

 

Para o entendimento dessa ferramenta, Bohomol (2006), exemplifica uma situação do 

relatório do SAC de um hospital, que expõe queixas e os elogios durante o período de 

internação, de acordo com a tabela 2: 
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Tabela 2 – Queixas durante o período de internação 

 

Queixas Número 

Atraso na cirurgia 2 

Tricotomia mal feita 1 

Não foi dada a medicação no 

horário 
10 

Atraso na infusão do soro 5 

Soroma e Flebite 4 

Total 22 

Fonte: Bohomol (2006), p46 

 

 Colocando-se em ordem decrescente de freqüência (F) e a freqüência acumulada 

(F.Ac.) e o devido percentual, segue de acordo com a tabela 3: 

 

Tabela 3 – Número de queixas recebidas pelo SAC, no mês X 

 

Número de queixas recebidas pelo SAC, no mês X 

Relatório so SAC F % F.Ac %AC 

Não foi dada a medicação no horário 10 45 10 45 

Atraso na infusão do soro 5 23 15 68 

Soroma e Flebite 4 18 19 96 

Atraso na cirurgia 2 9 21 95 

Tricotomia mal feita 1 5 22 100 

Fonte: Bohomol (2006), p46 

 

A partir dessas tabelas (tabela 2 e tabela 3), é possível concluir o Diagrama de Pareto 

conforme figura 2, logo abaixo: 
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Figura 2: Diagrama de Pareto 

Fonte: Bohomol (2006), p46 

 

Diante dessa figura 2, é possível verificar o(s) problema(s) mais freqüente(s) e agir 

sobre eles. 

 

3.1.5 Diagrama Causa e Efeito 

 

 Segundo Malik (1998), o Diagrama de Causa e Efeito, é conhecido também como 

Diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe,  mostrando a relação entre uma característica de 

qualidade (efeito) e os fatores que a influenciam (causas), conceituado por Kaoru Ishikawa e 

utilizado como ferramenta nos círculos da qualidade. 

 Esse diagrama serve para identificar, explorar, ressaltar e mapear fatores que afetam 

um problema, identificando as várias causas de um mesmo efeito. 

 Para se esboçar esse diagrama, traça-se uma seta indicando o problema à direita. 

Desenha-se os ramos como se fosse uma espinha de peixe, representando as principais causas 

potenciais, agrupando em algumas regras, sendo essas mais conhecidas como 6M, 4M e 4P, 

sendo essas letras representadas pelo conjunto de possíveis causas potenciais (Máquina, 

Matéria prima, Mão de Obra, Método, Medição e Meio ambiente ou Política, Procedimentos, 

Pessoal e Planta).  

 Segundo Malik (1998), é necessário seguir alguns passos para o alcance dos objetivos 

propostos. 

 Todos os envolvidos no problema devem participar da elaboração do diagrama, a 

fim de garantir que todas as causas sejam consideradas; 

 Nomear um coordenador de grupo; 
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 Não criticar nenhuma idéia; 

 Estimular o intercâmbio de idéias; 

 Garantir a visibilidade, usando quadros e figuras grandes; 

 Não sobrecarregar o diagrama – quando necessário, fazer mais de um; 

 Construir um diagrama para cada problema específico. Jamais se deve analisar 

dois problemas em um mesmo diagrama; 

 Não deixar dúvidas sobre nenhuma das causas. 

 

Como exemplo do problema apresentado no atraso de pacientes na entrada no Centro 

cirúrgico, temos um diagrama na figura 3, com regra dos 4M: 

 

 

Figura 3 – Diagrama de Ishikawa 

 

Com base nesse diagrama, é possível determinar as ações a serem tomadas, 

considerando os recursos que devem ser utilizados e o tempo disponível. 

 

3.1.6 W2H: Plano de Ação 

 

 Segundo Campos (1992), o plano de ação é a base para a concretização da melhoria. 

Esse plano é o planejamento das ações a serem implementadas e serve também como 

referência às decisões a serem tomadas e permite o acompanhamento do projeto. A 

ferramenta 5W2H, detalhada no Quadro 3, permite que esse plano de ação seja estruturado, 

visualizando de forma clara as necessidades para a implantação do projeto. No Quadro 4, 

segue uma aplicação dessa ferramenta. 
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Quadro 3: A ferramenta 5W2H - Plano de Ação 

Why 
Por que o projeto ou tarefa escolhida deve ser realizada 

(justificativa)? 

What O que será feito (etapas)? 

How Como deverá ser realizada cada tarefa ou etapa (método)? 

Where Onde cada tarefa será executada (local)? 

When Quando cada uma das tarefas deverá ser executada (tempo)? 

Who  Quem realizará as tarefas (responsabilidade)? 

How 

Much 
Quanto custará cada etapa do projeto (custo)? 

Fonte: Malik e Schiesari (2006), p132 

 

Quadro 4: Exemplo de Aplicação da ferramenta 5W2H 

Exemplo: Parte de um plano de ação em torno do problema instrumental 

cirúrgico insuficiente 

O quê? Por quê? Como? Quando? Onde? Quem? Quanto 

Custa? 

Realizar 

inventári

o do 

material 

existente

. 

Verificar 

disponibili

dade de 

material. 

Contagem do 

instrumental e 

caixas. 

Junho. Central de 

material 

esterilizad

o. 

Equipe da 

central. 

20 horas 

de toda 

a 

equipe. 

Revisar 

as 

caixas. 

Há caixas 

com 

material 

inadequado

. 

Listagem de 

material por 

cirurgia com 

participação 

das equipes 

cirúrgicas. 

Julho e 

agosto 

Centro 

cirúrgico 

e central. 

Cada 

membro da 

equipe 

responsável 

por uma 

especialidad

e. 

20 a 40 

horas 

por 

especiali

dade. 

Fonte: Malik e Schiesari (2006), p132 
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O 5H2W, conforme visto nas tabelas, é uma ferramenta muito prática de ser utilizada e 

serve tanto para projetos como para planos de ações de determinados problemas simples de  

serem tratados. 

 

3.1.7 Fluxograma 

 

 Segundo Brassard (1996), o fluxograma é a representação gráfica que mostra todas as 

etapas de um processo. Ideal para se estudar o processo atual e planejar um processo proposto. 

Utiliza símbolos de fácil entendimento para representar as etapas: início, fase do processo, 

decisão e fim. A Figura 4 apresenta o fluxograma de uma rotina do hospital, o agendamento 

por telefone. 

 

Paciente liga solicitando vaga

Atendente da central indaga se o 

paciente tem encaminhamento 

médico

Atendente da central verifica se há 

vaga na especialidade solicitada

Atendente fornece ao paciente 

senha, data e horário de 

atendimento e orienta para 

comparecer no dia com o 

encaminhamento

A central emite uma listagem (três 

listas por dia) onde constam a 

senha e o nome do paciente. Deve 

fornecer cópia para a recepção

Na data, o paciente comparece na 

recepção do ambulatório onde são 

verificados, na listagem do dia, 

nome, senha e se o paciente tem 

encaminhamento médico

O recepcionista encaminha o 

paciente para o registro

O escriturário fornece ficha de 

atendimento para o paciente

O paciente se dirige ao consultório 

para o atendimento

Orienta para procurar um serviço de 

saúde perto do seu domicílio para 

solicitar encaminhamento

Orienta para ligar no dia seguinte

Não

Não

Não

Fonte: MALIK, A. M. et. Al. Relatório de consultoria: políticas de qualidade. São Paulo: FGV-Epos, Projeto Reforsus, 

Modernização Administrativa em Hospitais, 2002.  

Figura 4 – Exemplo de Fluxograma 
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 Através desse fluxograma, o atendente segue um padrão do atendimento, evitando 

erros e distrações no agendamento. 

 

3.1.8 Os 5S 

 

 Segundo Malik (2002), os 5S é uma ferramenta muito utilizada no Japão e bem 

recebido nos hospitais brasileiros. Os 5S são: 

 Seiri: senso de organização (os itens e materiais de cada posto de trabalho devem 

ser identificados e mantidos apenas os necessários e os demais armazenados 

depois de identificá-los corretamente); 

 Seiton: senso de ordem (determina-se o lugar para as coisas de uso mais 

freqüente, empregando-se técnicas de comunicação visual, facilitando a 

visualização); 

 Seiso: senso de limpeza (concretização de tudo que foi identificado na fase de 

organização); 

 Seiketsu: senso de padronização (verificar continuamente o grau de utilização do 

espaço físico); 

 Shitsuke: senso de autodisciplina (tornar tal prática um hábito). 

 

Essa ferramenta é uma maneira sistemática de colocar ordem nos serviços e setores. 

Essa prática foi adotada, como por exemplo, no setor de Recursos Humanos do Hospital 

Português, com o objetivo de executar seus trabalhos em um ambiente de ordem, limpeza e 

segurança. 

 

3.1.9 Ciclo PDCA e as Ferramentas da Qualidade 

  

 Conhecido como Ciclo PDCA que são as iniciais das palavras em inglês Plan, Do, 

Check e Action é também chamado como o Ciclo de Deming ou ciclo de Shewhart. Foi 

concebido como plano de ação para colocar em prática os 14 princípios propostos por Deming 

para a administração da qualidade. 

 Segundo Bohomol (2006), é uma ferramenta que visa à melhoria contínua dos 

processos dentro da instituição e é incentivado nas instituições que trabalham com programas 

de qualidade como ISO, Acreditação ou Certificação de Qualidade. 

 Um Ciclo PDCA pode ser rodado quantas vezes forem necessárias para assegurar a 

melhoria do processo estudado.  
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 Segundo Brassard (1996), no ciclo PDCA, ilustrado na Figura 5, planejar significa 

definir as metas e os métodos que permitirão atingi-las, identificando os problemas a elas 

relacionados e as dificuldades existentes para cumpri-las. Fazer corresponde a execução do 

plano de ação. Preparação de pessoas para realização das novas tarefas, ou alterar as que já 

eram feitas. Necessário treinamento. Avaliar é analisar os resultados com o planejado, 

verificando se o plano de ação eliminou o problema, possibilitando o avanço para a próxima 

etapa. Consolidar significa criar um mecanismo para que a resolução do problema seja 

permanente, criando-se um padrão de trabalho a ser seguido e sempre que possível revê-los. 

 

Fonte: http://www.qualidadebrasil.com.br/artigo/qualidade/conhecendo_o_pdca 

Figura 5 – Ciclo PDCA 

 

 Segundo Bohomol (2006), inúmeras ferramentas de qualidade podem ser usadas pelos 

gestores para o alcance de um trabalho rápido e eficiente. Diante do quadro 5, logo abaixo, 

representasse cada fase do ciclo, as ações específicas e as sugestões de ferramentas utilizadas. 

 

Quadro 5 - Ferramentas de Qualidade no Ciclo PDCA 

Ciclo Ação Ferramentas 

P 

Identificar o 

Problema 
Brainstorming; gráficos; fotografias; 5W2H 

Observar Pareto;GUT 

Analisar Brainstorming; Diagrama de Ishikawa 

Planejar a Ação Brainstorming; 5W2H; Fluxograma 

D Agir Treinamento; reuniões; divulgação; cronograma 

C  Verificar Pareto; gráficos, relatórios. A causa foi bloqueada? 

A Consolidar 5W2H. Treinamentos, Manuais, fluxograma, reflexão. 

Fonte: Bohomol (2006), p 54 

 

 Foram apresentadas algumas das ferramentas que podem ser incorporadas no dia a dia 

de trabalho de cada gestor que se ajuste a sua dinâmica de trabalho, na busca das soluções  
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adequadas e dos melhores resultados. Ferramentas de fácil entendimento que estão 

relacionadas ao conhecimento e à habilidade que se adquire em utilizá-las. 
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4 AS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar as formas de avaliação utilizadas pelo 

mercado da Saúde para auxiliar na implantação da qualidade na instituição de saúde. 

 

4.1 AS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

 Segundo Helito (2006), a organização hospitalar é considerada um sistema complexo e 

único, onde todas as áreas estão interligadas, uma dependendo da outra, desde o processo 

inicial até o final. Nesse processo, não se avalia um setor isoladamente, mas se faz necessário 

avaliar a instituição como um todo. Ter qualidade é “fazer a coisa certa já da primeira vez”. 

 Segundo Helito (2006), com o objetivo de desenvolver e avaliar a qualidade, buscando 

uma padronização para que todos sigam uma única orientação, foram criados programas que 

visam “acreditar” as organizações de saúde. 

 Segundo Bonato (2007), o termo Avaliação, para a Real Academia Espanhola, 

significa “assinar o valor de uma coisa”. O conceito de avaliação está muito ligado à idéia de 

medição, mas são conceitos diferentes. A medição é o ato de verificar a extensão e 

qualificação de algo. A avaliação, faz referência ao ato de verificar o valor desse algo, sendo 

que pode-se medir sem valorar, e valorar sem medir. Segundo Kaufman e English (1979), 

“avaliação consiste em analisar as discrepâncias entre o que é e o que deve ser”. 

 O Quadro 6 mostra um resumo das metodologias da qualidade abordadas por Bonato 

(2003). Esse quadro aborda os tipos de avaliação e suas características. 
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QUADRO 6 – Metodologias da Qualidade 

Tipo de Avaliação Instrumento Caracterização Área de Abrangência 

Acreditação 

JC (Joint 

Comission) 

São usados padrões ótimos para a verificação 

dos hospitais, através de indicadores 

quantitativos clínicos e banco de dados 

incorporados ao processo de acreditação. 

Institucional 

CBA 

(Consórcio 

Brasileiro de 

Acreditação) 

São usados padrões mínimos para a 

verificação dos hospitais, através de 

indicadores quantitativos que estão em fase de 

construção e testagem em hospitais federais do 

Rio de Janeiro. 

Institucional 

MBAH 

(Manual 

Brasileiro de 

Acreditação 

Hospitalar) 

Busca classificar os hospitais em níveis, 

estabelecidos a partir de padrões conforme os 

itens de verificação. O instrumento construído 

estabelece o padrão e o item de verificação que 

devem ser considerados. 

Institucional 

Certificação 

ISO 

(International 

Stand 

Organization) 

Permite garantir o sistema de qualidade, 

através da verificação das normas 

estabelecidas pela ISO. 

Setorial 

Selo 

Programa do 

CQH (Controle 

de Qualidade 

Hospitalar) 

Baseia-se no registro e análise de dados e 

aferição da adequação dos serviços às suas 

normas e critérios. 

Institucional 

Premiação 

PNQ (Prêmio 

Nacional de 

Qualidade) 

Busca estimular a melhoria da Qualidade e 

produtividade da gestão das organizações 

produtoras de bens e serviços, estabelecendo 7 

critérios e itens de avaliação que permitem o 

diagnóstico baseado em metas de pontuação, 

sendo que este instrumento não é prescritivo. 

Institucional 

PQGF (Prêmio 

de Qualidade 

do Governo 

Federal) 

É um instrumento de transformação da Gestão 

Pública, no campo específico da promoção da 

Qualidade, dos serviços prestados aos 

cidadãos. 

Institucional 

PNGS (Prêmio 

Nacional da 

Gestão em 

Saúde) 

Trata-se de um instrumento dirigido a 

instituição de forma global, visando promover 

um alto diagnóstico e diagnóstico interno e 

externo com apontamento do que se pode 

melhorar. 

Institucional 

Fonte: BONATO, V.L.,2003. Programa de Qualidade em Hospitais do Município de São 

Paulo. Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Prática em Saúde Pública da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo para obtenção de Grau de 

Doutor. 

 

 Nos próximos capítulos serão abordados cada uma dessas metodologias. Cada uma 

delas segue sua particularidade e cada instituição escolhe com qual pretende trabalhar. 
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4.1.1 Acreditação Hospitalar 

 

 Segundo Bonato (2007), a acreditação é um método de avaliação externa da Qualidade 

no setor de Saúde, com a tentativa de assegurar a excelência dos procedimentos médicos e 

garantir a segurança das ações de saúde, ou seja, “conceder reputação a; tornar digno de 

confiança”. Qualquer hospital pode participar do processo de acreditação voluntariamente, 

através de uma instituição oficial credenciada para esse fim, na busca da melhoria contínua da 

Qualidade na Instituição. 

 Segundo Helito (2006), acreditação é conhecida como o procedimento de avaliação 

dos recursos institucionais, voluntários, periódico e reservado. A acreditação possui padrões 

com o objetivo de atuar sobre o modelo de prestação de serviços que regulam e garantem a 

qualidade da assistência. 

 Segundo Bonato (2007), a Acreditação Hospitalar é uma maneira de regular e definir 

padrões de qualidade nos serviços de saúde, que modificam ao longo do tempo.   

 Segundo Carvalho (1979), as vantagens da existência dos padrões mínimos de 

organização dos hospitais eram: 

 Para os pacientes: recebiam uma assistência eficiente através da melhor 

organização do Corpo Clínico, da assistência de pessoal competente e de serviços 

complementares de diagnostico e tratamento. 

 Para os médicos: os hospitais assegurariam um ambiente de trabalho adequado; 

com prática orientada. 

 Para os hospitais: a padronização daria os princípios fundamentais a um melhor 

funcionamento de toda a instituição. 

 Para os residentes e corpo de enfermagem: os hospitais ofereceriam melhor 

experiência, sob supervisão, em vista da organização, equipamento e pessoal 

existentes. 

 Para a comunidade: confiança no hospital e a vontade de ser atendido por ele, 

caso viesse a necessitar da atenção hospitalar (CARVALHO, 1979). 

 

Segundo Hayes e Shaw (1994), a existência de um Programa de Acreditação 

Hospitalar no ambiente da Saúde proporciona quatro efeitos relevantes nos hospitais: 

 

 Busca Voluntária da Qualidade: O processo voluntário encoraja as instituições 

à busca da melhoria contínua da Qualidade com um compromisso de uma 

instituição mais eficiente e eficaz. 
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 Construção de equipe: construção e preparação de equipe são de extrema 

importância. Todos os funcionários e profissionais envolvidos devem estar 

motivados para alcançar os melhores resultados. 

 Função educativa para a equipe de funcionários, profissionais e aplicadores: 

Oferece às instituições a oportunidade de revisar seus processos, olhando de uma 

nova maneira, observando o que pode ser melhorado. 

 Instrumento útil de gerenciamento: a acreditação pode servir como um 

instrumento de gerenciamento. A auto-análise ou auto-avaliação proporciona uma 

base para o desenvolvimento organizacional. 

 

Segundo Bonato (2007), a avaliação de determinado programa de saúde pode ser feita 

com diferentes olhares técnicos, onde um determinado avaliador poderá valorizar 

determinados aspectos relacionados à sua formação técnica. Sendo assim, a avaliação não é 

neutra, sendo que o avaliador influencia na avaliação. 

A seguir serão apresentados a acreditação Joint Commission International, o 

Consórcio Brasileiro de Acreditação e o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. 

 

4.1.1.1 Joint Commission International - JCI 

 

 Segundo Bonato (2007), a Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organization (JCAHO), é uma organização sem fins lucrativos, formada por profissionais de 

diversas áreas. O objetivo dessa organização é desenvolver padrões de Qualidade em cuidados 

de saúde e avaliar as instituições de saúde quanto à adequação desses padrões.  

 Segundo fontes da JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (1998), atualmente são 

mais de 18000 prestadores de serviços em saúde nos EUA certificados pela JCAHO, e atua 

em mais de 35 países. 

As características da Acreditação envolvem: 

 Programas educacionais e publicações facilmente disponíveis.  

 Processo participativo durante a visita. 

 Organização durante todo o processo representada por um membro designado. 

 Avaliadores respeitados por anos de experiência em suas áreas e pela formação 

teórica. 

 Método de avaliação e processo decisório justos. 
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 Agenda programada com horários rígidos e cumprida para maximizar o uso do 

tempo dos representantes do hospital e da equipe. 

 Relatórios públicos de desempenho dos hospitais. 

 

As organizações participam da J. C. I. para: 

 Melhorar a assistência ao paciente. 

 Fortalecer a confiança da comunidade. 

 Oferecer consultoria profissional e aumentar a cultura do staff. 

 Obter suporte técnico. 

 Estimular programas internos de melhoria da Qualidade. 

 Estimular o envolvimento do staff. 

 Preencher os requisitos de alvará em muitos Estados. 

 Ser reconhecida pelas companhias de seguros e outras. 

 Atrair referências profissionais. 

 Obter maiores facilidades junto a financiadores. 

 Melhorar o acesso e reduzir o custo da cobertura do seguro de responsabilidade 

civil. 

 Apressar os pagamentos de terceiros. 

 

Os padrões da Joint Commission são voltados para a melhoria contínua dos processos 

de cuidado do paciente, contemplando os direitos e deveres de cada indivíduo. Os 

profissionais responsáveis devem ser qualificados e os processos bem definidos. 

 

4.1.1.2 Consórcio Brasileiro de Acreditação – CBA 

 

 No Brasil, em 1997, foi criado o Consórcio Brasileiro de Acreditação de Serviços de 

Saúde – o CBA, através da união de quatro instituições (Fundação CESGRANRIO, UERJ, 

Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Academia Nacional de Medicina), tendo como objetivo o 

desenvolvimento de avaliações e ações de aprimoramento da Qualidade. 

 Segundo Helito (2006), a CBA representa a Joint Commission Internacional no Brasil, 

utilizando-se do Manual de Padrões de Acreditação Internacional, onde se evidencia a alta 

qualidade técnica e de gestão. 
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4.1.1.3 Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar – MBAH 

 

Segundo Bonato (2007), o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar é um 

instrumento para estimular a melhoria da Qualidade e dos hospitais brasileiros, através da 

análise de indicadores. O manual visa a avaliação da Qualidade institucional e é composto por 

seções e subseções. Nas subseções existem os padrões definidos segundo três níveis, do mais 

simples ao mais complexo. E para cada nível são definidos itens de verificação que 

direcionam o processo de visita e a preparação dos hospitais para a acreditação. Está voltado 

para a área de resultados dos serviços prestados, sendo um avanço importante na busca da 

melhoria dos serviços de saúde. 

 O processo de avaliação é composto por duas etapas: a pré-visita, relacionada com a 

preparação da instituição, tomando conhecimento do processo; e a visita, que ocorrerá após a 

solicitação do hospital à instituição acreditadora. 

 

4.1.2 Certificação 

 

 Segundo Prazeres (1996), a Certificação é a atividade que comprova a qualificação de 

itens, materiais, serviços, dentre outros. Essa certificação da qualidade deverá ser executada 

por entidade especificamente designada para tal, com base em padrões estabelecidos e 

documentados, podendo ou não resultar na emissão de certificados. 

 

4.1.2.1 International Stand Organization – ISO 

 

 Segundo Helito (2006), A International Standard Organization (ISO) é uma 

organização que também avalia os programas de qualidade de produtos e ou serviços de 

empresas no Brasil. A organização tem sede em Genebra e a finalidade das normas ISO é 

ajudar as organizações a documentar com eficácia e aplicar na sua instituição essas normas de 

qualidade. 

 Segundo Bonato (2007), no setor de saúde, encontram-se 167 instituições certificadas, 

e segundo dados da ABNT (2002), houve a emissão da nova versão da norma ISO. Dentre as 

mudanças, passa-se a ter focos: o gerenciamento por processos, com indicadores de eficiência 

e eficácia; satisfação do cliente; melhoria contínua. 
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4.1.3 Selo 

 

 Segundo Bonato (2007), possuir um selo significa estar certificado, em conformidade 

com alguma normal. Uma organização que possui um Selo de Qualidade significa que 

trabalha de acordo com normas, procedimentos e regulamentos exigidos na obtenção da 

qualidade esperada, e seu produto ou serviço está adequado às exigências estabelecidas. 

 

4.1.3.1 Controle de Qualidade Hospitalar – CQH 

 

 Segundo Bonato (2007), o CQH é um sistema de informação que visa a avaliação da 

qualidade do atendimento médico-hospitalar, baseado em alguns critérios. Diante das normas 

e procedimentos do CQH, pretende-se a busca da melhoria contínua da qualidade diante dos 

seguintes objetivos: 

 Estimular o comprometimento da alta direção dos hospitais com a busca da 

melhoria contínua da Qualidade. 

 Sensibilizar os trabalhadores de saúde para a necessidade de mudança cultural, no 

sentido de incorporar ações de melhoria contínua da Qualidade do atendimento. 

 Estimular o pessoal das instituições de saúde à participar de palestras, cursos e 

reuniões sobre temas referentes a Qualidade hospitalar. 

 Estimular a formação de equipes multiprofissionais para controle da Qualidade 

nos hospitais, voltadas para a auto-avaliação (CQH – Manual de Orientação aos 

Hospitais – 1994). 

 

Segundo Bonato (2007), o CQH possui um sistema que permite avaliar a situação de 

cada um dos participantes frente às suas expectativas internas e da comunidade usuária. 

 

4.1.4 Premiação 

 

Segundo Bonato (2007), a premiação é uma recompensa por um determinado trabalho, 

estimulando que a empresa sempre busque a melhoria contínua na qualidade de seus produtos 

e serviços. Desta forma, garante melhoria da competividade, troca de informações sobre 

métodos e sistemas de gestão que alcançaram sucesso.  

Criado em 1992, o Prêmio Nacional da Qualidade representou um diferencial para a 

melhoria da gestão pública, estimulando e preparando o setor público dentro de um mercado 

competitivo mundial. As estratégias desse programa de Qualidade têm a finalidade de 
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reconhecer e premiar as organizações públicas, que devem comprovar, diante de uma 

avaliação, o seu desempenho institucional diante da qualidade. 

 

4.1.4.1 Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ 

 

 Segundo Bonato (2007), o Prêmio Nacional da Qualidade é um reconhecimento a 

excelência na gestão das organizações sediadas no Brasil, através da Fundação Nacional da 

Qualidade – FNQ. Tem um intuito de promover pratica da qualidade e produtividade das 

empresas produtoras de bens e serviços. Alguns dos critérios de excelência utilizados são: 

 Melhorias incrementais e revolucionárias. 

 Estratégia de decisões organizacionais. 

 Desempenho financeiro. 

 Inovação e criatividade. 

As organizações candidatas ao Prêmio devem seguir alguns critérios e fornecer 

informações sobre seu sistema de gestão, processos e resultados alcançados. O PNQ tem sido 

uma metodologia inspiradora e estimuladora para a organização de outros prêmios setoriais, 

tais como o Premio de Qualidade do Governo Federal – PQFG e o Prêmio Nacional da Gestão 

em Saúde – PNGS. 

 

4.1.4.2 Premio de Qualidade do Governo Federal – PQGF 

 

 Segundo Bonato (2007), O PQGF faz parte do plano do governo Federal para o 

incentivo à Qualidade dos setores públicos, sendo desenvolvido desde 1991, estimulando a 

administração pública para uma gestão empreendedora. Um dos desafios do PQGF é a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão e tornar o cidadão mais exigente em 

relação aos serviços públicos a que tem direito.  

Quando a organização é premiada, passam a ser modelos de excelência e tornam 

referência para os demais segmentos.  

 

4.1.4.3 Prêmio Nacional da Gestão em Saúde – PNGS 

 

 Segundo Bonato (2007), o PNGS foi criado em 2003, por uma iniciativa do Programa 

de Controle da Qualidade Hospitalar (CQH), com o intuito de incentivar as organizações de 

saúde na busca da melhoria contínua de seus sistemas de gestão. Um prêmio que reconhece as 

organizações que se destacam pela utilização de práticas de gestão. Seu público alvo são 
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organizações de Saúde, tanto privadas ou públicas, em todo o território nacional. Ao 

participar do PNGS a organização obterá como principais benefícios: 

 Compreender os requisitos para a excelência do desempenho. 

 Medir e identificar para melhorar o desempenho. 

 Integrar as necessidades de todas as partes interessadas no seu sucesso. 

 Identificar de forma sistemática pontos fortes e oportunidades de melhoria. 

 Promover cooperação interna entre setores, processos e as pessoas da força de 

trabalho. 

 Comparar com referenciais de excelência. 

 Reconhecimento e divulgação do nome da organização, quando premiada. 

Podemos observar no Quadro 7, um comparativo desses três prêmios: 

 

Quadro 7 – Comparativo das Metodologias de Qualidade 

F
u

n
d

a
m

en
to

s 

PNQ PQGF PNGS 

Pensamento Sistêmico; 
Aprendizado Organizacional; 
Cultura de inovação; 
Liderança e constância de propósitos; 
Orientação por processos e informações; 
Visão de Futuro; 
Geração de valor; 
Valorização de pessoas; 
Conhecimento sobre o cliente e o 
mercado; 
Desenvolvimento de parcerias; 
Responsabilidade social; 

Constitucionais: 
Publicidade; 
Impessoalidade; 
Moralidade; 
Eficiência; 
Legalidade; 
 
Gerenciais: 
Aprendizado organizacional; 
Agilidade; 
Gestão participativa; 
Valorização das pessoas; 
Inovação; 
Visão de Futuro; 
Foco em resultados; 
Gestão baseada em processos e 
informações; 
Controle Social. 

Segue os 

mesmos 

Fundamentos 

do PNQ. 

C
ri

té
r
io

s 
e 

it
en

s 

1. Liderança 
2. Estratégias e planos 
3. Clientes 
4. Sociedade 
5. Informações e conhecimento 
6. Pessoas 
7. Processos 
8. Resultados 

1º Bloco: Planejamento 
1. Liderança 
2. Estratégias e planos 
3. Cidadâos e sociedade 
2º Bloco: Inteligência da Organização 
4. Informação e conhecimento 
3º Bloco: Execução 
5. Pessoas 
6. Processos 
4º Bloco: Controle 
7. Resultados 

Segue os 

mesmos 

Fundamentos 

do PNQ. 

  

 Diante desse quadro 7, podemos ver as diferenças e semelhanças entre os 3 prêmios, 

principalmente em relação aos fundamentos. 
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4.2 IMPLANTAÇÃO DA QUALIDADE NOS HOSPITAIS  

 

 Segundo Bonato (2007), foi realizada pesquisa com oito instituições hospitalares 

públicas e privadas. Esse estudo permitiu avaliar que a implantação de ações de qualidade, 

necessariamente passa pela análise da situação atual, processos atuais, meios de comunicação, 

envolvimento de colaboradores e o comprometimento da alta direção. Em relação aos dados 

qualitativos, compreenderam variáveis como a caracterização dos hospitais, estratégias de 

melhoria e o mecanismo de qualidade dos hospitais pesquisados. Quanto às questões 

quantitativas, abordou-se sobre a escolha do método de Qualidade, tempo de implantação e 

resultados obtidos. 

 Nessa pesquisa, foram retratadas as ferramentas de qualidade adotadas para 

implementar a estratégia de melhoria de Qualidade, dentre elas a Metodologia de Avaliação, 

Certificação, Acreditação e a Premiação adotadas, sendo que os métodos mais utilizados 

foram o PDCA e ISO. 

 Diante dos resultados abordados por Bonato (2007), temos que das oito instituições, 

65% dos hospitais, estão recentemente no processo de implementação de estratégias de 

qualidade. Em 5 hospitais, foram relatados o envolvimento de todos os colaboradores em 

momentos diversos e em 2 deles, coube às lideranças a responsabilidade sob essa 

implantação. Em relação às ferramentas utilizadas, foi demonstrado que a mais utilizada foi o 

ciclo PDCA, sendo que em um deles, o uso dessa ferramenta aliou-se à ISO e à JCI. Um dos 

hospitais, além de utilizar o PDCA, utilizou o 5S e debates internos com subsídios de leituras 

dirigidas, com o foco de administração e qualidade. Duas outras instituições utilizaram 

metodologias próprias e ferramentas específicas de cada área. Um dos hospitais, que utilizou a 

gestão de estratégia com o objetivo de direcionar as ações de Qualidade, enquanto o outro 

hospital refere à utilização do Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar e o do Consórcio 

Brasileiro de Acreditação Hospitalar. 

 Para os gestores entrevistados, parece não haver diferença entre os conceitos de 

Metodologia e Ferramenta, sendo que alguns desses hospitais utilizavam as formas de 

avaliação, como ferramenta e metodologia para a implantação da Qualidade. 

 Em relação aos oito hospitais, apenas um deles não buscou ajuda de consultoria 

externa, enquanto os demais optaram pelo apoio de consultoria nacional. Essa busca de apoio 

externo demonstra o quanto às instituições vem se preocupando com a evolução de sua 

estrutura, organização e funcionamento, sendo essa evolução lenta, onde a consultoria externa 

ajuda a alavancar os processos. 
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O quadro 8 representa uma pesquisa dos hospitais da ANAHP (Associação Nacional 

de Hospitais Privados), da distribuição das acreditações feitas nesses hospitais.  

 

Quadro 8 - Acreditações em Instituições Hospitalares 

Tipo de Acreditação Brasil 

Organização Nacional de Acreditação - ONA 148 

Joint Commission Internacional - JCI 14 

Accreditation Canada - AC 11 

National Integrated Accreditation for Healthcare Organization - NIAHO 2 

Fonte: ANAHP Pesquisa com hospitais associados, 2010 

  

 Podemos ver diante desse quadro, que o número de hospitais acreditados é alto, sendo 

que esse número tende a aumentar a cada ano devido à nova visão de importância que esses 

hospitais do Brasil estão tendo quanto a Gestão de Qualidade. 

 Dentre as prioridades institucionais apontadas por Bonato (2007), em todos os 

hospitais, os passos iniciais na implementação da certificação se relacionam com a 

“Conscientização da Alta Direção” e a “Organização do Planejamento do Trabalho”. Outro 

passo importante destacado é a padronização, pois sem essa padronização não existe gestão de 

processos, tarefas ou atividades. Para os pesquisados, “a certificação no segmento hospitalar, 

traz credibilidade e confiança do cliente para com a organização e junto à comunidade, que 

agregado ao marketing institucional, gera aumento de clientes, em busca dos serviços nela 

prestados”. 
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5 ESTUDO DE CASO: COMO ESTÁ SENDO IMPLANTADA A 

GESTÃO DE QUALIDADE EM UM HOSPITAL DA REDE PRIVADA 

NA CIDADE DE SÃO PAULO  

 

 
 A área da Saúde, em termos tecnológicos, é uma das áreas do mercado que está mais 

atrasada perante as outras e que procura correr contra o tempo para o desenvolvimento de 

novas práticas e soluções. 

Após estudos e pesquisas realizadas durante este trabalho, é notável o 

desenvolvimento tardio da gestão de qualidade na Saúde e como também seus ERP
9
's.  

Antigamente, sem a utilização do ERP no setor da Saúde, era quase impossível,  além 

de trabalhosa, a mensuração de indicadores operacionais e gerenciais para a implantação de 

uma gestão de qualidade de forma adequada. Processos manuais, perdas de dados durante as 

etapas, erros, retrabalhos, entre outros problemas, não geravam dados confiáveis para uma 

tomada de decisão adequada. De fato, era necessário que se tivesse uma padronização, 

automatização dos processos e um controle de todas as etapas do serviço para que se pudesse 

agir e garantir um serviço de qualidade. 

Nos últimos períodos, é notável uma forte evolução nas instituições de saúde, se 

preocupando em estarem alinhadas com as tecnologias. As vantagens da implantação de um 

ERP em uma organização de saúde a favor da Gestão de Qualidade são inúmeras, podendo 

citar algumas delas: 

 Otimização no Processo de tomada de decisão; 

 Reduzir o tempo dos processos gerenciais; 

 Eliminação de redundância de atividades; 

 Automatização dos processos; 

 Minimização de erros de processos manuais; 

 Otimização de fluxos e processos de trabalho; 

 Qualidade nas informações; 

 

Nesse estudo de caso, observa-se que apenas foi possível a implantação de uma Gestão 

de Qualidade depois da implantação adequada do ERP. Antes, da implantação do ERP nessa 

instituição, não havia como implantar uma gestão de qualidade sem indicadores, com 

                                                           
9
 Termo em Inglês que significa Enterprise Resource Planning, em português, Sistemas Integrados de Gestão 

Empresarial. São sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um 
único sistema. 
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processos manuais e com erros operacionais. Um fluxo totalmente sem padronização, que 

gerava retrabalho diante dos colaboradores.  

A partir do momento que foi implantado o ERP, inúmeras vantagens foram observadas 

nessa instituição. O controle do hospital, cada vez mais, estava na mão dos gestores e da alta 

direção a ponto de tomarem decisões eficazes e com menor tempo possível. Não se  despendia 

mais o tempo em buscar os motivos dos erros e onde eles ocorreram. Esses dados já estavam 

representados em indicadores e o tempo era gasto para a análise e ações dos mesmos 

indicadores tais como: 

 Percentual de glosas
10

 geradas por mês: motivos de glosas das contas 

hospitalares, focando na redução dessas perdas; 

 Índice de infecção hospitalar; 

 Número de atendimentos por mês x Especialidade x Perfil do Cliente: 

identifica as especialidades que mais estão atendendo no hospital x perfil de pacientes; 

 Número de Cirurgias x Especialidade: identifica as especialidades e restrições 

de certas cirurgias, proporcionando ações, como por exemplo, aumento de salas 

cirúrgicas ou equipamentos; 

 Faturamento por Origem: identifica a origem do faturamento e pode atuar nas 

áreas para um aumento de produção. 

 Percentual de perda de materiais e medicamentos: identifica o motivo dessas 

perdas, sejam elas por quebras ou vencimentos, para tomar providências quanto a 

treinamentos ou armazenamento de estoque; 

 Percentual de prescrições médicas e checagens de medicamentos pelo sistema: 

verifica a utilização efetiva do sistema, automatizando processos médicos e da 

enfermagem, visando administrar os medicamentos na dose, freqüência, horário e 

paciente certo, tendendo os erros de medicação a zero 

  Indicadores de Reclamação do cliente: identifica os motivos e foca em que 

atuar; 

 Indicadores de tempos de processos: atua diante desses indicadores verificando 

os “gargalos” e atua nessas etapas buscando otimização de tempo, principalmente em 

atendimento do pronto socorro que o atendimento deve ser rápido e eficaz; 

 Percentual de ocupação de leitos: identifica a baixa ocupação de leitos e atua 

para a capacitação de novos pacientes; 

                                                           
10

 Abater o valor de uma fatura. No âmbito hospitalar, esse termo é utilizado quando a operadora de saúde 
(convênio) abate o valor de um determinado procedimento da conta enviada pelo prestador de saúde (ex: 
Hospital) 
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 Indicadores de Performance: identifica médicos que mais atendem na 

instituição e cria planos de ações com eles; 

 

Esses são apenas alguns indicadores que a instituição possui que foram gerados graças 

ao ERP. Através desses indicadores, a instituição conseguiu implantar algumas das seguintes 

ferramentas de Gestão de Qualidade: 

 Gerenciamento de Reuniões: Ocorrem semanalmente para análise dos 

indicadores gerenciais da instituição ou até mesmo podem ocorrer pontualmente diante 

de assuntos e/ou problemas. 

Como exemplo é possível citar:  reunião para melhoria do atendimento no pronto 

socorro: ajustes de fluxos, otimização dos processos demorados, aquisição de novos 

recursos humanos, dentro outros; reunião para implantação de novos leitos de UTI: 

aquisição de novos colaboradores, equipamentos, organização da planta física, dentro 

outros. 

 

 Brainstorming: Utilizado sempre para soluções de problemas ou algum assunto 

relacionado para algum novo projeto, por exemplo: Como resolver a questão dos 

atrasos na saída do paciente do hospital após a alta. Para um novo centro médico, 

quais especialidades devem ser contempladas. Essas duas questões são 

disponibilizadas em um fórum de discussão e todos dão suas sugestões e idéias. Essas 

sugestões são anotadas, analisadas e colocadas em prática. 

 

 Diagrama de Pareto: Através dos indicadores, é possível descobrir os 

problemas que a instituição está passando e priorizar as soluções. Por exemplo, pode-

se pensar em: Análise das reclamações dos pacientes internados, priorizando as que 

tiveram maior freqüência.   

 

 Diagrama de Causa e Efeito: Muito utilizado pela instituição, verificando quais 

as causas de um determinado problema e agindo de forma consciente para a solução 

do mesmo.  

Com exemplo, é possível citar: demora no atendimento do Pronto Socorro. Demora na 

alta do paciente. 

 

 5W2H: Com o uso da ferramenta 5W2H, a planilha e as perguntas que 

compõem essa ferramenta, permite que o plano de ação para um determinado projeto 
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seja de maneira estruturada, apontando de forma totalmente clara todos os elementos 

da implementação. 

Como exemplo, tem-se: Projeto de implantação do prontuário eletrônico no pronto 

socorro.  

 

 Fluxograma: Utilizado em todos os processos nas áreas do hospital. Feito um 

fluxograma para determinado processo e disponibilizado para todos terem 

conhecimento: 

Fluxo de agendamento de exames. Fluxo para autorização para materiais OPME 

(órteses, próteses e materiais especiais). Segue um exemplo do fluxo de atendimento 

do pronto socorro, abaixo na figura 6: 

 

 

Figura 6: Fluxo de atendimento do pronto socorro 

 

 Ciclo PDCA: Algumas vezes utilizado para resolver/controlar um problema no 

processo. Por exemplo, o aumento do tempo na realização de exames de laboratório e 

imagem. Divergência de saldo em estoque. 

 

Baseado nessas ferramentas, já foram realizadas nessa instituição duas formas de 

avaliação e que foram concluídas com sucesso, são elas a ONA nível 3 e Acreditação 

Canadense. Nesse momento, a instituição está buscando a Acreditação da Joint Comission e 

está prestes a alcançar estando na última etapa do processo. Para essa acreditação, já foram 

feitas duas visitas dos consultores analisando a instituição. O foco dessas visitas contempla 

ações como as informações do prontuário do paciente, informações da segurança de dados, 

responsabilidades e deveres da instituição em relação ao paciente, dentre outros. O manual da 



53 
 

  

Joint Comission foi dividido em 19 capítulos, com temas distintos. Para cada capítulo foi 

determinado um grupo de pessoas para estudá-los e avaliar seu conteúdo. Os grupos foram 

divididos contendo pessoas de todas as áreas da instituição, desde médicos, enfermeiros, 

funcionários do financeiro, faturamento, informática, dentre outros. A quantidade de pessoas 

de cada grupo está entre 3 a 15 pessoas, dependendo da complexidade dos temas.  

Em um segundo momento, esses grupos analisaram se o hospital está correspondendo 

aos padrões definidos no manual. Cada capítulo possui uma quantidade de itens a ser 

implantado, e esses itens recebem conceitos entre C: Conforme, PC: Parcialmente Conforme e 

NC: Não conforme. Os grupos atuam nas mudanças necessárias para que os itens PC e NC 

estejam de acordo com o manual. Para a avaliação final, o hospital deverá contemplar 90 % 

dos itens conformes, sendo que cada capítulo deve ser contemplado em 80 % de 

conformidade. Para que a instituição consiga atingir esse objetivo, os grupos estabelecem 

planos de ações como treinamentos, palestras, padronização, vigilância e monitoração desses 

itens. 

Percebe-se que para essa implantação, a dependência do ERP é alta, a ponto de todos 

os indicadores e atuação em cima dos problemas e ações a serem corrigidas, partem do 

sistema. 

É fato, que para uma instituição de saúde que pretende alcançar uma acreditação, 

precisa ter um ERP a seu favor, pois é o ERP que te dará uma diretriz, através de indicadores, 

fluxo de processos, relatórios, dentre outros, de como a organização deve agir para a 

qualidade de seu serviço. Porém, é importante lembrar que um ERP não consegue resolver 

todos os problemas da instituição sozinha. O ERP servirá apenas para um apoio ao serviço e 

se o mesmo não for implantado de forma consciente, ou se os dados que são inseridos estão 

destorcidos, ou se o fluxo operacional não está adequado, ou se tem indicadores e não saber 

como agir diante deles, entre outras situações, realmente, não há sistema que garanta um 

serviço prestado de qualidade. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 No decorrer deste capítulo serão apresentadas as conclusões obtidas com o 

desenvolvimento deste trabalho. O item 6.1 traz os aspectos gerais sobre a Gestão de 

Qualidade na Saúde. Finalmente, o item 6.2 descreve as contribuições do trabalho. 

 

6.1 ASPECTOS GERAIS 

 

 Segundo Bonato (2007), observa-se que a busca de um conceito único para Qualidade 

é muito difícil, principalmente na área da Saúde. Algumas valorizam a produtividade e o 

equilíbrio da organização, outras mais voltadas ao desenvolvimento humano. A instituição 

escolhe determinada teoria para colocar em prática da Qualidade aquela que mais se associa 

aos valores e crenças da organização. 

 Ainda segundo Bonato (2007), vale lembrar que as referências literárias sobre 

Qualidade são limitadas. Sendo que devem ser revistas com atenção, para colocá-las em 

prática com definições claras e consensuais.  

 Observa-se um grande aumento do número de hospitais que buscam a Gestão de 

Qualidade em alguma das formas de avaliação conhecidas no mercado e citadas durante esse 

trabalho (JCI, ONA, ISO, Prêmios, dentre outros). Essas instituições buscam na Qualidade 

uma maneira de otimizar seus processos, eliminação de perdas, eliminação de retrabalho, 

enfim, uma maneira eficaz e eficiente em se trabalhar na instituição. Porém, observa-se que 

além desses benefícios, as instituições estão buscando processos de certificações, pois 

percebem uma pressão do próprio mercado, já que outras concorrentes já possuem essas 

qualificações. O próprio mercado de saúde, que no começo não estava interessado com essas 

certificações, hoje atua de maneira diferente. O próprio cliente (paciente) ou a operadora de 

saúde (convênio) observam vantagens na utilização de prestadores de saúde (hospitais e 

clinicas) com processos e serviços de qualidade. 

As instituições de saúde, só conseguem implantar uma Gestão de Qualidade eficaz, ou 

entrar em um processo de certificação, com o apoio da alta direção e dos colaboradores. 

Através desse apoio, a instituição inteira deverá estar apta a mudanças que interferem o seu 

dia a dia. Treinamentos, novas rotinas de trabalhos, novas linhas de pensamentos, reavaliação 

dos processos, dentre outros, fazem parte dessas mudanças e todos devem apoiar e colaborar 

para melhoria do serviço. 
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São várias as formas de avaliação e as ferramentas de Gestão de Qualidade que as 

instituições podem implementar. Porém, o grande desafio está em selecionar as mais 

adequadas às necessidades institucionais, devendo a organização estudar e entender todas elas 

antes de sua implantação e não se equivocar na escolha. Para essa escolha, segundo Malik 

(2002), é preciso aliar a identificação das necessidades e objetivos organizacionais ao 

conhecimento das possibilidades existentes. Hoje é possível escolher a forma mais rápida, 

simples e com maior possibilidade de acerto, uma vez que o número de instituições que 

passam por essas experiências, cresce cada vez mais. 

Segundo Malik (2002), ter um programa ou iniciativa de qualidade não é garantia de 

sucesso assistencial nem de melhores resultados financeiros. Porém, observa-se que esses 

programas costumam ser acompanhados com visões de longo prazo, reduzindo muitos 

problemas oriundos da prestação da assistência. Hoje em dia, qualidade depende muito da 

gestão. O limite daquilo que se pode fazer, só depende dela própria, tanto em termos de 

investimentos, financeiros ou não. 

 

6.2 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

 

 Este trabalho buscou mostrar a nova visão das instituições de Saúde na busca da 

Gestão de Qualidade. Diante dos conceitos apresentados, são evidenciados os benefícios da 

implantação dessa Gestão de Qualidade através de ferramentas de qualidade ou programas de 

certificação nas instituições. 

O estudo de caso apresentado proporciona uma visão geral de como uma instituição se 

prepara e quais são as etapas para um programa de certificação. Demonstra os principais 

desafios, estruturas, organização e planejamento dessa instituição para o sucesso dessa 

acreditação. 

Além disso, foi ressaltada, nesse estudo de caso, a grande importância que o ERP trás 

para a Gestão de Qualidade, dentre os principais benefícios, como os indicadores 

apresentados para uma correta tomada de decisão.  

Gestão de Qualidade na Saúde é um tema que está sendo valorizado a cada vez mais e 

já é uma tendência positiva no mercado de saúde. 
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