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RESUMO 

 

Este trabalho trata de estudos de casos qualitativos dirigidos para a análise da produtividade e 

da qualidade em hospitais. Foram considerados cinco hospitais - três públicos e dois privados, 

todos de grande porte, localizados na região metropolitana da cidade de São Paulo – Brasil, que 

possuem programas, metodologias e/ou ferramentas da qualidade estabelecidos em seus 

processos, e que busquem a melhoria contínua. Analisa a influência que estes programas, 

metodologias e/ou ferramentas têm sobre os processos, produtos e serviços oferecidos, além de 

aspectos específicos da qualidade quando aplicados em sistemas de saúde do Brasil. Para esta 

análise, são apresentadas sete proposições. Para confirmar ou refutar as proposições da 

pesquisa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas em cada hospital, divididas em duas 

partes: a) pesquisa semiestruturada, realizada tomando como base a revisão da literatura 

pertinente e b) pesquisa semiestruturada, realizada tomando como base a metodologia da 

EFQM. Os resultados mostram que há uma convergência entre a aplicação de programas, 

metodologias e ferramentas da qualidade e a acreditação hospitalar. Indicam, também, que a 

acreditação é o principal meio pelo qual um hospital inicia e difunde a gestão da qualidade e 

que o apoio da alta direção influencia positivamente na disseminação de uma cultura de 

qualidade nas instituições. A conclusão da pesquisa mostra que as proposições não se 

confirmam de forma plena e duas variáveis de destaque na literatura não são empregadas. Foi 

proposta uma matriz de resultados, com o objetivo de indicar qual programa, metodologia ou 

ferramenta da qualidade deve ser empregada para atingir o efeito esperado, de acordo com a 

entrada aplicada. 

 

Palavras-chave: Administração hospitalar; Produtividade; Administração da qualidade; 

Gestão por processos; Desdobramentos de políticas da qualidade. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work is to qualitative case studies directed to the analysis of productivity and quality in 

hospitals. Were considered five hospitals - three public and two private, large all, located in the 

metropolitan region of São Paulo - Brazil, which have programs, methodologies and / or quality 

tools established in its processes, and seek continuous improvement. Analyzes the influence 

that these programs, methodologies and / or tools have on processes, products and services, as 

well as specific aspects of quality when applied to the Brazilian health systems. For this 

analysis, seven propositions were presented. To confirm or refute the propositions of research, 

semi-structured interviews were conducted in each hospital, divided into two parts: a) semi-

structured survey, conducted on the basis the review of the literature and b) semi-structured 

survey, conducted based on the methodology EFQM. The results show that there is a 

convergence between the application programs, methodologies and tools of quality and 

healthcare accreditation. Also, indicate that accreditation is the primary means by which a 

hospital starts and spreads the quality management and the support of senior management 

positively influences the spread of a culture of quality in institutions. The conclusion of the 

research shows that propositions it was not confirmed fully and two prominent variables in the 

literature it was not employed. Was proposed a payoff matrix, in order to indicate which 

program, method or quality tool must be used to reach the desired effect according to the applied 

input. 

 

Keywords: Hospital administration; Productivity; Quality management; Process management; 

Quality policy developments. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A tendência mundial para a padronização dos serviços de saúde, com o foco em 

programas de gestão da qualidade, e que direcione as necessidades dos sistemas produtivos de 

prestação de serviços de saúde, doravante denominado hospitais, às melhores práticas, tem 

causado forte impacto no modo como os serviços são oferecidos, haja vista a diversidade do 

público atingido.  

 

Há uma crescente pressão sobre os serviços de saúde de todo o mundo para aumentar a 

sua eficiência através da adoção de conceitos e metodologias mais comumente associados com 

a iniciativa fabril (RADNOR, HOLWEG e WARING, 2012), onde tais conceitos já estão 

validados.  

 

Segundo Mendes (2012), o conceito de qualidade em saúde envolve a relação direta 

entre prestadores de serviços e pacientes, na medida em que o serviço prestado se adapta às 

necessidades e expectativas de quem o recebe, deixando de ser apenas um atributo de produto, 

com a responsabilidade de um indivíduo, passando a abranger todos os processos da atividade 

das organizações, ou seja, ser um objetivo conjunto de todos os seus membros.  

 

Os programas de qualidade na área de saúde começaram a ser implantados, de forma 

esporádica e pontual, em alguns hospitais dos Estados Unidos, no início do século XX, cujo 

objetivo era melhorar a qualidade nos serviços e procedimentos hospitalares, através do 

monitoramento constante, visando atingir padrões mínimos pré-estabelecidos (CBA, 2015). 

 

Através do trabalho inicial do professor Ernest Amony Codman, cirurgião do Hospital 

Geral de Massachusetts, denominado “End Results Systems”, no qual monitorava e avaliava os 

procedimentos cirúrgicos realizados pelo hospital, uma série de avaliações começaram a ser 

realizadas em diversos hospitais dos Estados Unidos e constatou-se a necessidade da criação de 

um guia de padrões que contemplasse procedimentos mínimos de qualidade aceitáveis para os 

hospitais, o qual foi criado em 1926. O programa avançou e, em 1950, mais de 3.000 unidades 

hospitalares dos Estados Unidos já seguiam o guia com tais procedimentos, adotando-o como 

um padrão estabelecido (CBA, 2015).  
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Neste cenário de crescimento, o American College of Surgeons (ACS) enxergou a 

necessidade de maior difusão de seus procedimentos. Com isso, em conjunto com a Associação 

Americana de Clínicos, a Associação Médica Americana, a Associação Americana de Hospitais 

e a Associação Médica Canadense criaram, em 1951, a Joint Commissionon Accreditation of 

Hospitals (JCAH), entidade independente, não governamental e sem fins lucrativos, cuja 

missão é certificar hospitais nos quesitos de qualidade (CBA, 2015).  

 

A JCAH, com padrões bem fundamentados, se expandiu rapidamente pelos Estados 

Unidos, englobando diversos segmentos do setor de saúde. Em 1987, muda o nome para Joint 

Commissionon Accreditation of Health Care Organizations (JCAHO), passando não mais a 

exigir padrões mínimos de qualidade em serviços, mas padrões de excelência nas operações e 

serviços para os diversos segmentos da área de saúde, expandindo-se de forma global (CBA, 

2015). Em 1999, o hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi o primeiro hospital acreditado 

pela Joint Commission International (JCI), fora dos Estados Unidos (CBA, 2015).  

 

Seguindo a tendência mundial em padronização dos serviços de saúde foi criada no 

Brasil, em 1999, a Organização Nacional de Acreditação (ONA), cujo objetivo é o de 

disponibilizar meios para que os serviços de saúde constituídos atinjam os níveis de qualidade 

pré-estabelecidos pelos padrões internacionais convencionados.  

 

No anseio de atingir os melhores resultados nos serviços prestados, bem como obter um 

modelo de gestão padronizado e eficiente, que direcionasse as necessidades das organizações 

de saúde às melhores práticas, o governo federal brasileiro, por intermédio do Ministério da 

Saúde (MS), com a portaria GM/MS n˚538, de 17 de abril de 2001, em seu artigo 1º, reconheceu 

a Organização Nacional de Acreditação como instituição competente e autorizada a 

operacionalizar o desenvolvimento do processo de Acreditação Hospitalar no Brasil. Assim, a 

ONA passa a ser uma das organizações responsáveis pelo processo de acreditação das 

instituições de saúde no Brasil.  

 

A ONA define “acreditação” como sendo um sistema de avaliação e certificação da 

qualidade de serviços de saúde, que tem um caráter eminentemente educativo, voltado para a 

melhoria contínua, sem finalidade de fiscalização ou controle oficial/governamental, não 

devendo ser confundida com os procedimentos de licenciamento e ações típicas de Estado 
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(ONA, 2015). Em 2001, o Hospital Santa Paula, em São Paulo, foi a primeira instituição de 

saúde a ser acreditada pela ONA (ONA, 2015). 

 

O processo de acreditação hospitalar mostra que as instituições vêm passando por 

diversas mudanças nas suas operações e no modo como se relacionam com seus pacientes. A 

busca constante por um padrão de qualidade, seja no atendimento à sociedade ou em seus 

processos internos, gerando a procura por novos mercados, se intensifica e se expande, e 

influencia na reorganização e na reestruturação dos hospitais. Isso faz com que muitos hospitais 

se tornem estruturas complexas, que demandem uma administração moderna, atualizada e 

qualificada, tendo como foco a prestação de um serviço com qualidade. 

 

A intenção de implantar iniciativas de qualidade, com a necessidade de mudança na 

atitude e no comportamento dos trabalhadores, é de atingir um patamar de gestão focada em 

processos. Para Lipworth, Taylor e Braithwaite (2013), as políticas de saúde tentam melhorar 

a qualidade dos cuidados de saúde através da aplicação de uma vasta gama de intervenções nos 

sistemas de qualidade, incentivando serviços clínicos mais seguros e adequados para o paciente. 

Somente alterações em atitudes e comportamentos podem não ser suficientes necessitando, 

também, intervenções estruturais.  

 

A gestão da qualidade pressupõe uma filosofia de gestão participativa e descentralizada, 

focada no cliente (planos de saúde, investidores da área de saúde, a esfera governamental e a 

população em geral), e com forte incentivo ao trabalho em equipe como forma de motivar os 

trabalhadores e estimular a inovação e melhoria dos processos, o que pressupõe o compromisso 

de todos os gestores e trabalhadores envolvidos. Isso implica em uma mudança na cultura 

interna dos hospitais, além de maximizar a sua competitividade, por meio de novas ferramentas 

e metodologias que ajudam na melhoria contínua dos seus processos, e na prevenção de 

problemas, eliminando, desta forma, o custo de corrigí-los (MENDES, 2012). 

 

Além disso, os principais benefícios da gestão participativa e descentralizada são a 

melhoria da qualidade nos processos e maior conscientização dos trabalhadores em relação à 

qualidade. Contudo, a resistência dos trabalhadores, principalmente dos médicos – no caso dos 

hospitais, quanto à implantação dos programas de qualidade, é a maior dificuldade para sua 

execução (MAEKAWA, CARVALHO e OLIVEIRA, 2013). 
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Para Donabedian (1996) não só a qualidade é importante, bem como a garantia de 

qualidade. A participação dos trabalhadores na garantia de qualidade e na determinação de seus 

objetivos na construção de critérios e padrões para seus processos é fundamental para a 

obtenção dos melhores resultados. 

 

A qualidade na saúde passa, então, a ser encarada como o estágio em que os serviços de 

saúde, para indivíduos e populações, aumentam a probabilidade do alcance dos resultados 

desejados, e são consistentes com o conhecimento profissional. Desta maneira, não é mais 

adequado se concentrar, apenas, em garantia de qualidade, ou seja, na avaliação de produtos ou 

serviços, com expectativas ou padrões definidos. É importante, também, se concentrar em 

melhorias que forneçam ferramentas e métodos para melhorar o processo, o produto, ou o 

serviço, analisando suas insuficiências (VARKEY e KOLLENGODE, 2011). 

 

As dificuldades encontradas pelos hospitais em implantar programas de qualidade, 

associados a ferramentas e metodologias próprias tem distanciado essas instituições da 

prestação de serviços com excelência. Os sistemas de saúde, no mundo todo, são complexos, e 

se apresentam em grande variedade, tanto de aplicação quanto de funcionalidade, de tal forma 

a inibir uma perspectiva integrada e completa da qualidade em saúde. Por este motivo, constituir 

sistemas de qualidade é uma tarefa difícil, pois o entendimento sobre estes sistemas varia em 

diferentes situações, para diferentes atores. 

 

Com o sistema de saúde brasileiro, a dificuldade em se implantar programas de 

qualidade não é diferente, visto que o mesmo é diversificado, apresentando uma variedade de 

hospitais, quer sejam eles públicos, privados, filantrópicos ou universitários. Mesmo com esta 

grande variedade, eles têm recebido pouca atenção dos formuladores de políticas de saúde, 

principalmente quando o assunto é qualidade no atendimento ao cliente (LIZARELLI, 

MENDES e MOREIRA, 2012 apud FORGIA e COUTTOLENC, 2008).    

 

Tomando como base essa busca constante pela qualidade nos serviços oferecidos, um 

programa de qualidade abrangente, que foque em todos os setores da assistência ao paciente, se 

faz necessário (SZECSENYI et al., 2012). Porém, para concretizar estas ações e estabelecer um 

programa eficiente é importante saber o que avaliar e, principalmente, o que investigar, para 

depois estabelecer e aperfeiçoar o conceito de qualidade como aspecto central no processo 

decisório (PATTON, 1982; PERTENCE e MELLEIRO, 2010). 
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Segundo Revere e Black (2003), a razão de ocorrerem muitos erros em saúde talvez seja 

porque os programas não alcancem a meta mínima estabelecida. Embora os programas de 

qualidade encorajem a coleta e análise de dados, eles geralmente não são executados com o 

intuito de produzir um nível alto de detalhes para o entendimento da variação do processo. 

Como resultado, o desenvolvimento de um plano de melhoria sustentável se torna inviável.  

 

Considerando que os desperdícios são recorrentes, há o problema simultâneo do 

controle dos custos e da pressão para aumentar a qualidade na prestação de cuidados. Isso tem 

criado um desentendimento e incompreensão para o desempenho a potenciais compensações 

dessa aposta constante na qualidade (CAREY e STEFOS, 2011). 

 

De um modo generalizado, as metodologias da qualidade oferecem muitas 

oportunidades para os hospitais e suas iniciativas de melhoria contínua. Os trabalhadores de 

saúde devem estar cientes que a utilidade dessas iniciativas pode melhorar os resultados 

almejados e/ou reduzir os custos dos cuidados em saúde (VATS et al., 2012), tornando-se, 

então, uma tendência mundial no quesito qualidade hospitalar. 

 

Destacam-se as normas da International Organization for Standardization (ISO) e 

Occupational Health and Safety Assessment Services (OHSAS) e suas variações, a metodologia 

lean thinking (mentalidade enxuta), o programa Seis Sigma, a acreditação hospitalar, o modelo 

de excelência da European Foundation for Quality Management (EFQM) e a Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ). 

 

Saber o que se deseja de um sistema de gestão da qualidade é fundamental, já que sua 

execução geralmente demanda tempo e envolve investimentos e treinamentos adequados para 

as pessoas que deles se utilizam, deixando uma lacuna entre o que se deseja e o que realmente 

é implantado.  

 

Um fator que impacta na implantação das normas ISO é a variedade de aplicações: ISO 

9001, norma para certificação em sistemas de gestão de qualidade (ISO, 2015). ISO 14001, 

norma para certificação em sistemas de gestão ambiental (ISO, 2015). OHSAS 18001, utilizada 

para certificação em sistemas de saúde e segurança ocupacional (OHSAS, 2007). 
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As empresas focam na implementação das normas ISO, com seus processos e práticas, 

mas ignoram os mecanismos necessários para sua institucionalização, ou seja, no processo de 

torná-la parte integral e sustentável da organização, incorporando-as efetivamente à sua cultura 

e estrutura organizacionais (MAEKAWA, CARVALHO e OLIVEIRA, 2013; SHAW et al., 

2010b; ASIF et al., 2009).  

 

O mesmo ocorre com a norma OHSAS (SCHNEIDER et al., 2013; KARAPETROVIC 

e CASADESÚS, 2009; POMBO e MAGRINI, 2008; GONZÁLEZ, SARKIS e ADENSO-

DÍAZ, 2008), visto que os hospitais têm dificuldade em compreender os mecanismos e 

adaptações necessárias, normas aplicáveis a diversos ramos de atividade.  

  

Para tentar sanar o problema da dificuldade de implantar tais normas, de um modo geral, 

as instituições de saúde direcionam seus esforços em metodologias mais facilmente utilizáveis, 

e que tem aplicação mais consolidada.  

 

A metodologia lean empregada em hospitais, com foco nos processos essenciais e 

análise de cenários, tem como objetivo melhorar e padronizar processos centrados no paciente, 

agregando valor aos serviços oferecidos, aumentando a eficiência dos processos e a satisfação 

dos clientes, com a diminuição dos recursos desnecessários (MACFARLANE, 2014; 

BRACKETT, COMER e WHICHELLO, 2013; SEIDL e NEWHOUSE, 2012; VATS et al., 

2012; VATS, GOIN e FORTENBERRY, 2011; GROVE et al., 2010; MAZZOCATO et al., 

2010; YOUNG e MCCLEAN, 2008). Os principais métodos e técnicas para a sua execução são 

o método Plan, Do, Check, Act (PDCA), cujo objetivo é melhorar e controlar os processos, de 

forma contínua e sem interrupções (SEIDL e NEWHOUSE, 2012; VARKEY e 

KOLLENGODE, 2011), e as ferramentas Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) e 

Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA), que objetiva detectar falhas e 

aumentar a confiabilidade de um produto ou processo (SEIDL e NEWHOUSE, 2012).  

 

O programa Seis Sigma complementa as estratégias orientadas ao paciente, pois tem a 

capacidade de reduzir os erros identificados (SEIDL e NEWHOUSE, 2012; WOODARD, 

2005; REVERE e BLACK, 2003). Este programa almeja aumentar a eficiência das 

organizações na área da saúde, bem como assegurar a saúde dos pacientes, de tal forma que os 

cuidados recebidos sejam apropriados e fornecidos de forma eficaz (SEIDL e NEWHOUSE, 

2012; WOODARD, 2005; REVERE e BLACK, 2003).  



19 

 

A acreditação hospitalar visa propor um roteiro que oriente a gestão hospitalar aos 

requisitos mínimos para processos e resultados, criando uma escala de maturidade que avalia o 

grau em que práticas e procedimentos de trabalho são realizados e incorporados à rotina de 

atividades dos hospitais, apontando para dois objetivos principais: paciente e gestão 

(ALÁSTICO e TOLEDO, 2013; YOUSEFIAN et al., 2013; BRAITHWAITE et al., 2012; 

RUNNELS e CARRERA, 2012; AMERIOUN et al., 2011; FORTES, MATTOS e BAPTISTA, 

2011; SHAW et al., 2010a; SHAW et al., 2010b). 

 

O Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) tem como fundamento a excelência e busca 

expressar os conceitos reconhecidos internacionalmente pela prática encontrada em diversas 

organizações. Deste modo, identifica o valor de uma empresa através da cultura de gestão 

direcionada para resultados (FNQ, 2015). 

 

O Modelo de Excelência da EFQM propõe uma análise da qualidade nas instituições, 

tomando como base duas grandes áreas (EFQM, 2015): 

 

 Agentes facilitadores, que avaliam a liderança, as pessoas, as políticas e estratégias, 

as parcerias e recursos e os processos, produtos e recursos; e  

 Resultados, que avaliam os resultados das pessoas, os resultados dos clientes, os 

resultados da sociedade e os resultados-chave do desempenho. 

 

Cada subárea analisada recebe uma pontuação e o resultado final é mostrado em um 

gráfico tipo radar (EFQM, 2015). 

 

A barreira a ser vencida, portanto, se mostra nas relações de ganho de produtividade e 

profissionalismo nos sistemas de saúde, sendo a produtividade do profissional da saúde 

identificada não somente como parte do problema, mas também como a solução potencial, dada 

a importância percebida no engajamento pessoal e na execução das estratégias mais sutis que 

alinham a equipe com a política organizacional, evitando conotações potencialmente 

desagradáveis (MOFFATT, MARTIN e TIMMONS, 2014). 

 

Entretanto, há falta de evidências empíricas na literatura relacionando desempenho com 

tais certificações (JAAFARIPOOYAN, AGRIZZI e AKBARI-HAGHIGHI, 2011). Shaw et al. 

(2014) mostram que as metodologias de qualidade quando empregadas de forma isolada trazem 
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pouco resultado. Contudo, a acreditação hospitalar e as normas de certificação, quando 

empregadas de forma conjunta, promovem estruturas e processos que suportam a segurança do 

paciente e a organização clínica, mas têm efeito limitado sobre a prestação de assistência ao 

paciente baseada em evidências, ou seja, a prática clínica. 

 

A implantação, de forma conjunta, das metodologias e ferramentas da qualidade, sob 

um objetivo comum - a melhoria nos processos, produtos e serviços hospitalares - depende de 

uma análise mais profunda. 

 

Trabalhos apresentados pela literatura avaliam o uso de uma determinada metodologia, 

ou ferramenta, sem associá-las a um resultado abrangente sobre o tema. Isso causa, para os 

hospitais, pouca relação entre estas metodologias e como elas se relacionam com o ganho de 

produtividade e eficiência, com a melhoria dos processos, com a segurança do paciente, com a 

eliminação do desperdício – de qualquer natureza, com a geração de valor para a marca da 

instituição, entre outros fatores.  

 

As normas e metodologias apresentadas até aqui têm certa resistência de penetração na 

área de saúde, pois acompanharam a evolução da indústria manufatureira, voltada, 

principalmente, para produtos e processos. 

 

Com isso, se torna importante discutir os principais problemas encontrados pelos 

hospitais na tarefa de implantar os programas de qualidade, bem como mostrar a influência da 

qualidade nos serviços, e o modo como esses serviços são avaliados, com o intuito de direcionar 

para o melhor aproveitamento e resultados esperados. 

 

A partir disso, esta dissertação se fundamenta na seguinte questão: Quais os resultados 

obtidos pelos hospitais que implantaram iniciativas na área da qualidade? 

 

1.1 O sistema de saúde no Brasil  

 

Ao contrário da maioria dos países, o Brasil tem um sistema hospitalar altamente 

pluralista, composto por uma gama de arranjos financeiros, organizacionais e de propriedade, 

que abrangem tanto o setor público quanto o privado. O Brasil também é único em sua longa 
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tradição de financiar prestadores privados com recursos públicos (LA FORGIA e 

COUTTOLEN, 2009). 

 

Neste ambiente altamente diversificado, a variedade de classificação dos hospitais, e 

suas variações dentro do sistema de saúde, se distingue. Para citar somente os principais, sem 

considerar variações quanto ao tipo de atendimento e de financiamento, destacam-se 

(DATASUS, 2016): 

 

 Hospital geral; 

 Hospitais secundário e terciário; 

 Hospital especializado. 

 

Neste conjunto de variações e possibilidades, a qualidade é aceita como fator 

determinante para julgar o desempenho de um hospital. A melhoria da qualidade envolve três 

tipos de intervenção (LA FORGIA e COUTTOLEN, 2009):  

 

 Criar um ambiente de estímulo à qualidade, por meio de um marco regulatório e de 

incentivos financeiros;  

 Assegurar os meios e instrumentos para apoiar a qualidade ao nível do sistema de 

saúde;  

 Estimular trabalhadores a atuarem na linha de frente e a mudarem seu 

comportamento. 

 

A mudança do padrão epidemiológico e demográfico da população e os custos do 

processo também tem se constituído como obstáculos consideráveis para maiores e mais 

consistentes avanços no sistema de saúde brasileiro (VECINA NETO e TERRA, 2000). 

 

Questões institucionais, tais como alta rotatividade dos trabalhadores de saúde, o 

emprego do profissional em mais de uma instituição e falta de treinamentos adequados também 

influenciam. Para melhorar a qualidade da assistência ao paciente no Brasil, é necessário um 

investimento em cursos de formação de curta duração, especialmente nas áreas que possuem 

trabalhadores com baixa, ou nenhuma, qualificação (VICTORIA et al., 2016). 
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Com o objetivo de suprir estas demandas, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), 

um sistema público de assistência à saúde, definido pela Constituição de 1988 e instituído pela 

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, com a função primordial de promover a saúde pública no 

país, baseado nos princípios de universalidade, integralidade e descentralização dos serviços 

oferecidos (NISHIJIMA, CYRILLO e BIASOTO JUNIOR, 2010), sendo suas funções 

principais a regularização, a fiscalização, o controle e a execução dos processos relacionados 

ao sistema de saúde (CARVALHO, 2013). 

 

Esta decisão constitucional, tornando a saúde um direito de todos e um dever do Estado, 

gerou uma cobertura universal, integral e com equidade. No nível internacional, causou grande 

interesse por parte de outros países sobre a situação do Brasil, com base no progresso obtido 

com recursos limitados, o que foi determinante para um reconhecimento explícito dos avanços 

alcançados, representando uma divulgação importante para o SUS, o que explica a atração 

internacional para o modelo brasileiro (BUSS, FERREIRA e HOIRISCH, 2011).  

 

Segundo La Forgia e Coutollen (2009), os esforços isolados para a melhoria da 

qualidade são comuns no Brasil, mas ainda precisam se aglutinar em um movimento nacional 

pela melhoria da qualidade, sendo de extrema importância uma liderança nacional que 

estabeleça políticas e arranjos institucionais para apoiar a melhoria da qualidade em todo o 

sistema, e particularmente nos hospitais.  

 

Há razoável consenso na questão da gestão, sobre sua mudança, em como pensar mais 

nos modelos de cooperação e de parceria público-privado (PPP), modelos mediados pelo lucro. 

Além disso, incentivar e intensificar o uso da tecnologia da informação nos sistemas gerenciais 

que são produtores de eficiência (VECINA NETO, 2014). 

 

Em situações de aumento de demanda, existe a necessidade de produzir mais com a 

mesma quantidade de recursos. No entanto, em áreas de atuação não exclusivas do Estado, 

como a saúde, a ineficiência ocorre por causa da necessidade de isonomia para a contratação de 

recursos humanos e para a realização de aquisições. Por esse motivo, o Estado tem dificuldades 

em se igualar ao setor privado na capacidade de produção e de obtenção de resultados (VECINA 

NETO, 2013). 
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Isso deve ser prioritário para os gestores de saúde no Brasil, incluindo desenvolvedores 

de políticas públicas, pois precisam criar ambientes mais positivos, fortalecer as relações de 

trabalho, melhorar a oferta de formação e fortalecer o compromisso organizacional com a 

qualidade nos serviços oferecidos (NELSON et al., 2013). 

 

1.2 Objetivo 

 

Esta dissertação está situada no escopo de linha de pesquisas em Qualidade e Engenharia 

do Produto (QEP), do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (POLI/USP), e tem como finalidade analisar a influência dos 

programas, metodologias e ferramentas da qualidade nos serviços prestados pelos sistemas 

produtivos de prestação de serviços de saúde, doravante denominado nesta dissertação de 

hospitais.  

 

Esta pesquisa abrange instituições hospitalares que implantaram programas de 

qualidade através do uso de metodologias e ferramentas em seus processos. 

 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar quais os resultados obtidos pelos hospitais 

por meio da implantação de iniciativas e/ou programas da qualidade. A partir disso, estruturar 

uma matriz de apoio à decisão afim de obter os resultados esperados pelo hospital para a 

implantação de uma iniciativa e/ou programa específico. 

 

O objetivo geral pode ser desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

 

 Identificar as principais metodologias, técnicas e ferramentas da qualidade que estão 

sendo implantadas pelos hospitais e analisar os impactos dessa aplicação na rotina de 

trabalho; 

 Identificar os atores envolvidos na implantação e na aplicação dessas metodologias, 

técnicas e ferramentas, buscando listar as dificuldades encontradas.  

 

Serão exploradas as influências que os programas da qualidade, com suas metodologias 

e ferramentas, trazem para os hospitais, quando observados sob a busca pela excelência da 

qualidade em produtos e serviços, bem como a necessidade em mensurar os processos 
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realizados e os serviços oferecidos, cujo objetivo geral é relacionar os resultados esperados com 

a gestão da qualidade.  

 

1.3 Relevância e escopo da pesquisa 

 

A cultura de qualidade na área da saúde é recente no Brasil. O selo de qualidade da ONA 

foi introduzido há menos de 20 anos, enquanto que nos Estados Unidos procedimentos de 

qualidade existem há quase um século. Isto resulta em muitos hospitais sem estrutura suficiente 

para implantar programas de qualidade ou capazes de utilizar metodologias e ferramentas 

específicas, mesmo de forma pontual. 

 

A publicação de trabalhos relacionados com a qualidade em serviços hospitalares 

também é escassa. Segundo o portal CAPES (2015), em pesquisa realizada em 03/11/2015, 

englobando artigos no Brasil e no exterior, o tema qualidade hospitalar possui 316 trabalhos 

publicados, sendo o mais antigo de 1989. Sobre acreditação hospitalar são 67 trabalhos, e o 

mais antigo data de 1991. Sobre Seis Sigma são 6 trabalhos, e o mais antigo é de 2009. Sobre 

lean são 161 trabalhos, e o mais antigo é de 1996. Sobre FMEA são 57 trabalhos, e o mais 

antigo é de 1997. Sobre PDCA são 25 trabalhos, sendo o mais antigo de 1994. Foram utilizados 

na pesquisa os filtros que relacionam os temas de qualidade em serviços hospitalares com 

ferramentas da qualidade, em qualquer língua, sendo descartados os termos genéricos. 

 

O escopo desta pesquisa é verificar o que já é realidade, e o que está sendo implantado, 

sobre programas de qualidade em serviços na área hospitalar, bem como investigar os principais 

resultados atingidos, e qual a influência que os programas de qualidade têm sobre a melhoria 

dos serviços oferecidos.  

 

No Brasil, os hospitais procuram equalizar sua infraestrutura com os padrões 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, almejando a melhoria e padronização dos processos, 

produtos e serviços oferecidos à população atendida, com a utilização de metodologias e 

ferramentas de qualidade utilizadas na indústria, e adaptadas à realidade hospitalar.  

 

A carência da qualidade na assistência no dia a dia da instituição, bem como a pesquisa 

e o contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento dos trabalhadores e das instituições 

hospitalares se torna uma necessidade (AQUINO, GIAPONESI e SANTOS, 2008), além da 
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utilização de mecanismos eficientes que possam garantir qualidade aos padrões de saúde 

estabelecidos, sempre almejando a excelência em seus processos, produtos e serviços. Tudo 

isso considerando a complexidade de uma unidade hospitalar, que pode ser comparada como 

uma junção de várias empresas de prestação de serviços reunidas (MENEZES, 2013). 

 

Não é escopo, portanto, analisar as relações e políticas internas e externas dos hospitais, 

a relação dos mesmos com seus clientes/pacientes, os processos para a obtenção das 

certificações e como elas se deram dentro da instituição estudada. Também não é escopo 

analisar como os programas foram implantados, mesmo que os processos influenciem.  

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

O trabalho está estruturado em cinco partes: na parte introdutória são apresentados os 

motivos pelo qual a pesquisa foi realizada - lacuna, os assuntos que a embasam, a problemática 

do estudo proposto e a relação entre metodologias e ferramentas da qualidade em serviços. 

 

Na segunda parte, é realizada a revisão da literatura, onde os principais autores do 

assunto são discutidos, com o objetivo de fundamentar o trabalho teoricamente. 

 

Na terceira parte é apresentada a metodologia empregada, como é realizada a pesquisa 

de campo, como os dados são coletados - a partir das instituições hospitalares escolhidas para 

a pesquisa. 

 

Na quarta parte é feita a análise dos dados reunidos durante a pesquisa de campo. Nesta 

etapa, as informações são analisadas, procurando as relações e as influências da gestão da 

qualidade nos serviços oferecidos, com o intuito de identificar as semelhanças na abordagem 

proposta, e apresentar um estudo direcionado para o tema discutido. 

 

Na quinta parte é elaborada a conclusão do trabalho, onde é feita uma apuração dos 

dados coletados e da análise realizada. Também são incluídas as considerações finais e 

identificadas as limitações, bem como as lacunas para novas pesquisas.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nos últimos vinte e cinco anos as empresas, de um modo geral, vêm sofrendo diversas 

modificações em seus sistemas produtivos, e no modo como oferecem seus serviços. Os 

clientes, com perfis cada vez mais exigentes, avaliam não só o que lhe é oferecido, mas também, 

como é oferecido, sendo que cada um enxerga a qualidade com um referencial diferente. 

 

Nos hospitais isso ocorre da mesma forma, com algumas particularidades, já que os 

serviços oferecidos são essenciais para aquele período determinado. Com isso, o critério 

qualidade se torna fundamental, uma vez que estabelece uma relação de confiança e 

credibilidade entre paciente e hospital. 

 

Implantar e operar programas, metodologias e ferramentas da qualidade, com êxito, se 

torna fundamental. Mais que isso, se torna parte do processo em instituições que prezam pela 

segurança e credibilidade de sua gestão. 

 

Esta revisão de literatura busca discutir os principais tópicos relacionados à qualidade 

em saúde, a saber:  

 

 Serviços;  

 Práticas e normas de gestão em hospitais; e 

 Avaliação dos resultados, indicadores e ferramentas de desempenho.  

 

A partir disso, mostrar como os mesmos se associam ao tema proposto. 

 

2.1 Serviço 

 

Ao longo dos anos, as instituições vêm passando por diversas mudanças nas suas 

operações e no modo como se relacionam com seus clientes. A busca constante por um padrão 

de qualidade nos serviços oferecidos quer seja no atendimento à sociedade, quer seja em seus 

processos internos, fez com que a procura por novos mercados influenciasse na reorganização 

e na reestruturação de seus serviços. 
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Saber identificar a diferença entre produto e serviço é fundamental, uma vez que a 

percepção do cliente frente ao que lhe é oferecido se torna relevante na obtenção do mesmo.  

 

Segundo Kotler (1998), serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa 

oferecer a outra, que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de qualquer 

coisa. Sua produção pode estar ou não vinculada a um produto físico. Já um produto pode ser 

entendido como tudo que puder ser oferecido a um mercado para satisfazer seu desejo ou 

necessidade (KELLER e KOTLER, 2006), podendo ou não resultar em uma propriedade, desde 

que seja tangível. 

  

Para Wuri, Nizar e Indahati (2015), os serviços diferem dos produtos devido a 

características especiais:  

 

 Intangibilidade: não podem ser tocados;  

 Heterogeneidade: variam de acordo com o tempo ou o prestador de serviços; 

 Inseparabilidade: os atos de fornecimento e recepção não podem ser separados um 

do outro; e 

 Perecividade: serviços não utilizados em um determinado momento, não podem ser 

substituídos.  

 

Calabrese (2012) afirma que um serviço depende de dois grupos de ativos que 

influenciam tanto na qualidade quanto na produtividade do mesmo, e determinam o grau de 

intensidade em que podem ser oferecidos:  

 

 Os recursos humanos, que abrangem as habilidades, competências e motivações, 

tanto dos clientes quanto da força de trabalho; e  

 Os recursos organizacionais, que abrangem as tecnologias envolvidas nos processos, 

os dispositivos técnicos, o clima organizacional, a reengenharia e os modelos de 

negócio. 

 

Os serviços de saúde têm particularidades, quando comparados com serviços de outros 

setores da economia, dado que atendem necessidades com determinado grau de contingência. 

Segundo Pai e Chary (2013), isto se evidencia, pois: 
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 Saúde é um serviço necessário: o paciente chega com uma combinação de doença, 

dor, ansiedade, medo e stress; 

 Falta de controle: o paciente não está no controle da situação;  

 Rendição de confidencialidade: o paciente abdica da sua privacidade para o 

profissional da saúde; 

 Trabalho e habilidade intensivos: há uma variabilidade no desempenho de um quadro 

clínico para outro; 

 Necessidades distintas: as necessidades precisam ser adaptadas, personalizadas; e 

 Colaboração: a cooperação do paciente, tanto durante (respondendo a perguntas 

honestamente) quanto depois do encontro (tomando a medicação prescrita) são 

importantes para o sucesso do tratamento.  

 

Isso mostra que, na área da saúde, a dimensão dos serviços oferecidos é diferente. Os 

desafios econômicos e a crescente demanda da população, mais exigente com os serviços 

adquiridos, tem se intensificado, fazendo com que as políticas de saúde alinhadas com a 

qualidade, a inovação, a produtividade e a prevenção de riscos forcem um redesenho dos 

serviços de saúde, com o objetivo de melhorar a qualidade e a eficiência (BARNETT et al., 

2011). 

 

Quaisquer controles sobre o uso de serviços têm um potencial de influenciar, também, 

a qualidade do atendimento, uma vez que é através de quantidades adequadas do serviço 

oferecido que se obtém a melhoria que a moderna ciência médica pode oferecer. É possível, 

portanto, reduzir alguns componentes em alguns tipos de atendimento sem reduzir a sua 

qualidade (DONABEDIAN, 1985). 

 

Os serviços em saúde sempre buscam melhorar, recuperar e promover a saúde, bem 

como satisfazer as expectativas da população atendida, considerando os custos envolvidos no 

processo (FORTES, MATTOS e BAPTISTA, 2011; WHO, 2000). 

 

No mundo todo, a área de saúde enfrenta um dilema devido aos padrões de qualidade 

nos serviços oferecidos, ao mesmo tempo em que está sob forte pressão para minimizar custos 

devido à conjuntura econômica menos favorável em várias regiões (GUIMARÃES et al., 2015).  
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Calabrese (2012) afirma que a alta produtividade do serviço oferecido, bem como uma 

elevada qualidade percebida pelo cliente, são dois propulsores de bons desempenhos em 

empresas de serviços – diminuindo a pressão sobre as mesmas, e eles ocorrem, 

simultaneamente, como consequência de uma sinergia de diversas competências dos 

trabalhadores tais como motivação, eficiência organizacional, disponibilidade de recursos e o 

emprego das tecnologias da informação. 

 

A qualidade dos serviços de saúde deve ser equacionada não em termos gerais, mas sim, 

em relação a dimensões específicas, para que a satisfação do paciente seja uma avaliação 

pessoal dos serviços de saúde (ROCHA et al., 2013). 

 

O refinamento dos serviços objetiva explorar o desenvolvimento das pessoas envolvidas 

no processo, de tal forma que os recursos disponíveis se aprimorem, buscando a melhoria 

contínua e a melhor relação custo x benefício (CALABRESE, 2012), o que caracteriza uma alta 

eficiência produtiva dos serviços oferecidos, além do reconhecimento dos clientes frente aos 

bons serviços disponibilizados. 

  

2.2 Práticas e normas de gestão em hospitais 

 

Avaliar a qualidade em um produto, processo ou serviço demanda o conhecimento das 

necessidades básicas do cliente, objeto do fornecedor.  

 

Segundo Donabedian (1969) a dificuldade em definir qualidade é que a mesma não é 

uma propriedade homogênea, mas um conjunto de características. Clientes, médicos e 

enfermeiros olham para diferentes características, ponderando-as de modo diferente. Como um 

prognóstico para qualquer avaliação, se torna necessário chegar a um acordo sobre os aspectos 

que serão avaliados, com seus respectivos critérios. 

 

A descrição do conceito de qualidade, aplicado a programas específicos, e associado às 

metodologias e ferramentas da qualidade são determinantes para que o máximo desempenho e 

aproveitamento sejam alcançados. São, ainda, fundamentais para que o entendimento entre 

cliente e fornecedor atinja o grau máximo de satisfação, tanto por quem fornece quanto por 

quem adquire o produto ou serviço considerado.  

 



30 

 

Compreender a diferença entre programa, metodologia e ferramenta se torna necessário. 

De modo simples, um programa abrange um conjunto de instruções necessárias para a execução 

de determinadas tarefas e operações associadas. A metodologia está relacionada ao programa, 

e determina o modo como o mesmo deve ser operacionalizado, ou seja, o modo como os 

processos devem ser realizados. As ferramentas são os instrumentos utilizados para que a 

metodologia possa ser colocada em prática, ou seja, são os elementos transformadores. 

 

Em sistemas de saúde esses três elementos podem atuar de forma isolada ou conjunta. 

Segundo Young e Mcclean (2008), é importante reconhecer que existe uma tensão entre o rigor 

de uma abordagem acadêmica e a melhoria ideal, que começa com o que existe na vida real e 

procura melhorar em relação ao contexto da prática cotidiana, onde os sistemas de saúde são, 

cada vez mais, desafiados a oferecer a melhor assistência, para mais pessoas, usando menos 

recursos, e de forma mais convincente. 

 

A utilização de programas, metodologias e ferramentas da qualidade para os serviços de 

saúde são enfatizados pela busca constante da qualidade e melhoria contínua dos processos, 

produtos e serviços. O programa de gerenciamento total da qualidade (Total Quality 

Management – TQM) e de melhoria e controle da qualidade (Control Quality Improvement - 

CQI) estão associados a metodologias como o lean e o PDCA, a programas como o Seis Sigma, 

a acreditação hospitalar e a normas de qualidade - famílias ISO e OHSAS, e ferramentas da 

qualidade.  

 

2.2.1 Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais 

 

Segundo Varkey e Kollengode (2011), o fator ‘qualidade em saúde’ é o grau em que os 

serviços de saúde para indivíduos e populações aumentam a probabilidade dos resultados 

desejados, e são consistentes com o conhecimento profissional atual. Assim, o foco da melhoria 

se dá em torno da liderança, da identificação de um núcleo ou equipe que serão os iniciadores 

da mudança, com foco para a melhoria contínua da qualidade, desde que haja integração de 

conceitos com o objetivo de realizar medidas adequadas. Para Grove et al. (2010), o apoio da 

gestão deve se estender por toda a organização, que será obrigada a implementar futuras 

iniciativas, e garantir que elas sejam sustentáveis. 
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As organizações de saúde em todo o mundo sempre tiveram como objetivo atender os 

pacientes. Na prática, no entanto, elas nem sempre colocam as necessidades e preferências dos 

pacientes como foco da organização. Isto enfatiza a diferença entre fazer tudo ou fazer o que 

realmente adiciona valor aos pacientes (LOCOCK, 2003), ou seja, a relação direta entre o que 

o hospital pode oferecer ao paciente e o que ele realmente entende como ‘valor’ adicional aos 

serviços oferecidos.  

 

Brackett, Comer e Whichello (2013) asseveram que, apesar da diferença na definição 

de valor, o foco no cliente permanece o mesmo, onde muitas organizações optam por adotar 

estratégias lean como premissa de que a implementação de valor adicional nos processos vai 

conseguir atingir os resultados esperados.  

 

Os métodos lean, quando aplicados, ajudam a avaliar o valor de cada passo no processo 

atual, bem como medir e identificar a variação de um processo para a condução de resultados 

positivos e repetíveis, através da análise de cenários que podem ser usados para identificar 

desperdícios e oportunidades para melhorias (VATS, GOIN e FORTENBERRY, 2011), de tal 

forma que melhorar a assistência aos pacientes deve ser a premissa do processo de melhoria. 

 

Segundo Woodard (2005), os programas de qualidade adotam o gerenciamento como 

uma solução viável para a melhoria da qualidade. Entretanto, os hospitais têm pouca 

familiaridade com as métricas do CQI e do TQM, fazendo com que os mesmos careçam da 

capacidade técnica para melhorar a qualidade de cuidados de saúde, se utilizando de arranjos 

para suprir a necessidade dos programas de qualidade e de melhoria. 

 

As instituições hospitalares se organizam com soluções incompletas, mas que, por hora, 

satisfazem uma necessidade básica. Assim, o uso de metodologias e ferramentas da qualidade, 

de forma pontual, abrange um universo mínimo e aceitável, o que os hospitais denominam 

‘programa de qualidade’, onde associam metodologias e ferramentas utilizadas de forma 

dispersa como um padrão a ser seguido, sem o devido cuidado na análise dos resultados 

esperados. 

 

O uso da metodologia lean tem como base os fundamentos do fluxo de valor e da 

redução do desperdício, visando o redesenho dos processos. O desafio encontra-se na busca 
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pela melhoria constante e sustentada, ou seja, aquela que se mantém ao longo do tempo 

(GROVE et al., 2010).  

 

O programa Seis Sigma abrange a detecção de defeitos em partes por milhão - de fácil 

entendimento para a manufatura, mas de difícil compreensão para o setor de serviços - onde o 

objetivo é o de limitar a variação do processo, assim como incentivar a melhoria da eficiência 

e dos resultados. As ferramentas e metodologias utilizadas durante o processo, utilizado no Seis 

Sigma, ajudam a identificar medidas padrão para monitorar continuamente o desempenho e 

alcançar resultados significativos no longo prazo. Suas definições e medidas podem levar às 

práticas clínicas que exigem uma avaliação das provas, e podem ser usadas para ajudar nas 

mudanças dos desenhos dos processos, ou para identificar estratégias para manter a 

sustentabilidade dos mesmos (SEIDL e NEWHOUSE, 2012). O programa Seis Sigma também 

é capaz de focar nos processos de cada componente do serviço medido, melhorando suas 

abordagens (REVERE e BLACK, 2003).  

 

O mesmo raciocínio vale para o PDCA, que é um fluxograma de melhoria de processos, 

utilizado como um modelo para melhorar pequenas etapas do processo considerado, de forma 

contínua (SEIDL e NEWHOUSE, 2012). Além disso, o PDCA e o programa Seis Sigma quando 

associados à metodologia lean tem maior impacto no rendimento dos serviços oferecidos 

(YOUNG e MCCLEAN, 2008).  

 

Seidl e Newhouse (2012) afirmam que as metodologias não funcionam sem o uso de 

ferramentas adequadas. O FMEA é uma das ferramentas mais utilizadas, devido ao seu fácil 

manuseio, e representa uma perspectiva da avaliação do risco, utilizado para identificar 

problemas nos processos atuais, com o intuito de detectar possíveis problemas futuros que 

possam surgir, sendo da prática clínica ou não, propondo alterações e soluções imediatas. A 

análise de causa raiz (RCA) também é utilizada para identificar as questões clínicas que exigem 

uma profunda revisão da evidência. 

 

A JCAHO considera a ferramenta FMEA e o programa Seis Sigma instrumentos 

relevantes para a análise e controle de dados (REVERE e BLACK, 2003). As medidas a serem 

realizadas, em qualquer processo de melhoria são fundamentais, pois são elas quem dá suporte 

para que a melhoria seja implantada com sucesso. 
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Varkey e Kollengode (2011) enfatizam que o processo de implantação de uma melhoria 

não é tarefa simples, e propõem um guia para que as mesmas tenham sucesso na implantação: 

 

 Identificar o potencial alvo de oportunidade; 

 Sintetizar as informações sobre a prática ideal; 

 Sintetizar as informações sobre a prática atual; 

 Identificar as razões para as discrepâncias entre a prática ideal e a atual; 

 Desenvolver uma estratégia para a melhor prática; 

 Avaliar a eficácia e a relação custo x eficácia da melhor estratégia prática; e 

 Determinar se a estratégia de melhoria deve ser implementada e como ela pode ser 

melhorada. 

 

Ainda segundo Varkey e Kollengode (2011), a adoção de estratégias para a prática da 

melhoria contínua tem forte relação com as práticas individuais, sendo as pessoas as 

responsáveis pela melhoria de processos. Logo, para que os processos atinjam os resultados 

esperados, consideram fundamentais:  

 

 Treinamento; 

 A opinião dos líderes, ou seja, a liderança deve estar inserida nos processos; 

 Auditoria interna e externa; 

 Educação do paciente; e 

 Incentivos financeiros. 

 

A perspectiva do paciente representa os consumidores do serviço de saúde, onde a 

satisfação e as necessidades dos mesmos são as principais prioridades na obtenção de qualidade 

de serviço de um hospital (WURI, NIZAR e INDAHATI, 2015). Assim, a capacidade de 

coordenar a assistência ao paciente, através de serviços contínuos, produz melhorias, cujos 

resultados geram menor custo (MACFARLANE, 2014). 

 

A eficiência do hospital altera a forma da qualidade estrutural e a relação da satisfação 

do paciente como variável moderadora. Uma relação positiva entre eficiência e qualidade é 

encontrada de modo significativo com programas de qualidade (GOK e SEZEN, 2013). 
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Como consequência dessa necessidade de atingir alta produtividade, os hospitais 

investem nas culturas organizacionais como fator para mudança do patamar de qualidade, 

devido ao fato de serem únicas na forma como são gerenciadas, mudando os estilos de gestão 

em serviços de saúde (SEREN e BAYKAL, 2007).  

 

A padronização dos processos de avaliação vem ao longo dos anos evoluindo e 

aprimorando a identificação de critérios, indicadores e padrões cada vez mais significativos 

para os vários serviços hospitalares (CORREIA, BARBOSA e QUINTILIANO, 2009). 

 

A acreditação hospitalar veio para suprir esta necessidade. Ela foi criada como uma 

metodologia de avaliação dos riscos ocorridos em ambientes hospitalares com o intuito de 

proteger o profissional que atuava nessas unidades. A metodologia é comumente apresentada 

como um dispositivo, cujo modus operandi propicia produção de qualidade nos hospitais e 

serviços de saúde (FORTES, MATTOS e BAPTISTA, 2011).  

 

Amerioun et al. (2011) afirmam que a acreditação hospitalar é um processo no qual um 

grupo ou organização se torna capaz de realizar serviços especiais de uma forma padrão, e é 

realizada por especialistas e pessoas experientes através da análise da qualidade dos processos 

organizacionais, e de acordo com o seu desempenho, com base em padrões confirmados e 

escritos. 

 

Os processos de melhoria resultantes não são restritos a uma instituição, e abrangem o 

universo dos hospitais, de tal forma que a qualidade dos cuidados hospitalares pode ser 

comparada através de sistemas de acreditação hospitalar comumente conhecidos e considerados 

no mundo todo, entre os quais se destacam os da ACI, ACH e JCI.  

 

As normas de acreditação hospitalar da JCI são pioneiras e adotadas como referência. 

Foram exclusivamente desenvolvidas para avaliar as hospitais e são reconhecidas como uma 

metodologia de acreditação hospitalar completa, em todo o mundo (YOUSEFIAN et al., 2013). 

 

No Brasil, o principal programa de acreditação hospitalar é o elaborado pela ONA, 

seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, e que contempla as necessidades mínimas 

necessárias para a manutenção da qualidade nos hospitais. 
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De modo diferente ao que ocorre com a metodologia lean e o programa Seis Sigma – 

que podem ser implantados sem a necessidade de um órgão acreditador, a acreditação hospitalar 

é uma certificação obtida junto a um órgão e, por este motivo, necessita de um investimento 

para a obtenção do selo de ‘acreditado’. Segundo Runnels e Carrera (2012), os altos custos 

associados a processos de credenciamento faz com que os hospitais optem por um selo cujo 

órgão acreditador seja nacional. 

 

Isto mostra que a acreditação hospitalar está se tornando cada vez mais internacional, e 

os programas, tais como aqueles oferecidos por países em desenvolvimento, estão assimilando 

esta experiência global, além de contribuir com melhorias incrementais em sistemas e processos 

de qualidade em saúde ao redor do mundo, fazendo com que haja uma crença generalizada de 

que a acreditação hospitalar floresce como um programa para a alta qualidade em assistência 

(BRAITHWAITE et al., 2012). 

 

Devido a acreditação hospitalar ainda não estar enraizada como uma metodologia de 

qualidade completa, muitas instituições adotam normas complementares para seus programas 

de qualidade. A eficiência dessas associações não implica, necessariamente, que as instituições 

estarão mais propícias a atingir as metas de qualidade total. 

 

2.2.2 Certificações da qualidade em hospitais 

 

Há diferenças sistemáticas entre normas e metodologias da qualidade, principalmente 

sob o ponto de vista da gestão da qualidade, entre hospitais que foram acreditados ou 

certificados (ISO, 2015). 

 

Maekawa, Carvalho e Oliveira (2013) afirmam que a implantação da norma ISO 9001 

traz muitos benefícios para a instituição que se propõe a desenvolver seus conceitos e funções, 

onde a “melhoria na eficiência produtiva” está altamente relacionada à “melhoria na 

organização interna”, e vice-versa.  

 

Com a padronização dos processos técnicos e administrativos e a definição de 

responsabilidades, as empresas tornam-se mais organizadas internamente, geram-se menos 

retrabalhos e desperdícios, ocorre aumento na produtividade e na qualidade de produtos e 
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serviços, ou seja, aumento da eficiência produtiva (MAEKAWA, CARVALHO e OLIVEIRA, 

2013). 

 

Para Shaw et al. (2010b), hospitais que tem certificação ISO ou acreditação hospitalar 

são mais seguros e melhores, sob o ponto de vista da qualidade, quando comparado com aqueles 

que não têm nem acreditação hospitalar e nem certificação. A acreditação hospitalar tem maior 

impacto do que a certificação ISO, quando analisados sob o ponto de vista da gestão, da 

segurança do paciente e da prática clínica, pois os critérios da ISO não são explícitos para o uso 

em hospitais, mas sim, para sistemas de gestão da qualidade em geral. 

 

A acreditação hospitalar, quando analisada de forma isolada,  mostra benefícios em 

áreas muito específicas, sem generalização. Já a certificação ISO, isoladamente, mostra pouco 

benefício. A combinação da acreditação hospitalar e certificação mostram menos benefícios em 

padrões organizacionais baseados em evidências, mas benefícios significativos em serviços 

especializados, segurança do paciente e padronização clínica (SHAW et al., 2014). 

 

Shaw et al. (2014) asseveram que a acreditação hospitalar tem um efeito positivo sobre 

a prática profissional, mas apenas alguns exploram o impacto do serviço no nível em que a 

gestão da qualidade necessita, ou seja, um pré-requisito para o exercício profissional, de tal 

modo que a combinação entre acreditação hospitalar e certificação seja um fator poderoso de 

gestão da qualidade em nível de serviços. 

 

A combinação da acreditação hospitalar e normas ISO é um destes indicadores, pois 

mostra que a gestão da qualidade no nível dos serviços fornece características exclusivas e 

benéficas que eles não compartilham, além de características próprias e individuais que se 

complementam, de tal forma que os hospitais atinjam resultados significativos na gestão dos 

serviços oferecidos (SHAW et al., 2014). 

 

Nesta linha de acreditação e normas ISO, há uma familiaridade generalizada com o lean 

no acúmulo de benefícios, quando ele é aplicado, especialmente nas áreas de segurança, atraso, 

cuidados médicos e redução de custos. No entanto, há evidências de que a melhor opção é o 

uso da metodologia lean ao lado de outras metodologias, de forma mais ampla (YOUNG e 

MCCLEAN, 2008). 
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A associação de metodologias da qualidade a programas específicos para a área da saúde 

se torna tendência, e este compartilhamento de atitudes e experiências pode proporcionar 

resultados significativos, por serem complementares. Enquanto a acreditação hospitalar foca 

em estrutura, processos e resultados, tanto a metodologia lean quanto o programa Seis Sigma 

tem uma perspectiva mais voltada para a melhoria contínua, análise de riscos e de dados, com 

base nos processos executados, proporcionando um diagnóstico mais personalizado da situação. 

As normas de qualidade, quando aplicadas, segmentam diferentes setores, direcionando – os 

para a gestão da qualidade. 

 

A redução dos custos e desperdícios de materiais também é importante na avaliação da 

qualidade hospitalar. Para Macfarlane (2014), as operações sustentáveis buscam reduzir o 

desperdício operacional, os custos variáveis, produzidos por descontinuidades no cuidado ao 

paciente, variações na prática entre prestadores de serviços e retrabalho resultante da 

inadequada comunicação. 

 

Operacionalizar e normatizar os processos que recebem certificação específica se torna 

uma necessidade, as empresas atuam em um ambiente complexo, com intensas mudanças 

tecnológicas e constantes alterações nos padrões de exigências dos consumidores. Assim, se 

torna necessário desenvolver e implantar instrumentos tecnológicos e gerenciais que gerem 

consistentes vantagens competitivas para sua distinção positiva (MAEKAWA, CARVALHO e 

OLIVEIRA, 2013). 

 

Devido a estas novas exigências dos consumidores, que prezam tanto por bom 

atendimento e qualidade nos serviços oferecidos, quanto pelo cuidado que a instituição tem 

quanto ao descarte de material, a ânsia por um sistema de gestão ambiental também se destaca. 

Com isso, é importante definir resíduos de serviço de saúde (RSS): 

 

  É o resíduo resultante de atividades exercidas por estabelecimentos 

geradores (prestadores de assistência médica, odontológica, 

laboratorial, farmacêutica, instituições de ensino e pesquisa 

relacionadas à assistência humana e animal) que, por suas 

características, necessitam de processos diferenciados no manejo, 

exigindo ou não tratamento prévio para a disposição final (CUSSIOL, 

2008). 
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Embora as empresas avaliem o impacto ambiental que causam, muitas delas começam 

a padronização de seu sistema de gerenciamento pela qualidade (ISO 9001), depois adotam o 

sistema de gestão ambiental (ISO 14001) e a norma de saúde e segurança ocupacional (OHSAS 

18001), nesta ordem, respectivamente (KARAPETROVIC e CASADESUS, 2009). 

 

Isso faz com que um dos principais desafios da gestão ambiental para resíduos de serviço 

de saúde consista na implantação e aperfeiçoamento de sistemas que realizem o monitoramento 

e o controle dos processos de manejo destes resíduos (SCHNEIDER et al., 2013). 

 

Para Karapetrovic e Casadesús (2009), a norma OHSAS 18001 tem como característica 

atraente a sua forte compatibilidade com o padrão de qualidade ISO 9001 e o sistema de gestão 

ambiental ISO 14001, fazendo com que elas contribuam não só para a integração dos diferentes 

sistemas de gestão, como também facilitem a adoção generalizada da OHSAS 18001.  

 

Schneider et al. (2013) enfatizam a especificidade da organização hospitalar, como a 

limitação de recursos e a tendência de aumento dos gastos em saúde, que exigem a adoção de 

modelos de gestão que respondam satisfatoriamente à pressão da sociedade por melhor 

qualidade e maior amplitude no atendimento à saúde, bem como por garantia de um ambiente 

de qualidade que a preserve, de tal modo que o momento atual exige novos modelos de 

gerenciamento e, consequentemente, novas formas e ferramentas de gestão ambiental, 

incluindo maior responsabilidade social. 

 

Segundo Karapetrovic e Casadesús (2009), antes da implantação da norma de gestão 

ambiental, quatro questões devem ser respondidas: 

 

 Há padronização do escopo entre as normas implantadas? 

 Qual a sequência de implantação? 

 Qual o tempo necessário para realizar tal implantação? e  

 Há escopo de integração do sistema implantado com os demais sistemas (caso haja 

outros sistemas)? 

Para Pombo e Magrini (2008), os ganhos obtidos com a implantação do sistema de 

gestão ambiental são consideráveis, entre os quais se destacam: 

 



39 

 

 Redução no uso de matérias-primas;  

 Redução no consumo de energia;  

 Melhoria da eficiência dos processos;  

 Redução da geração de rejeitos e de custos de disposição; e  

 Melhoria do gerenciamento de rejeitos, utilizando processos como a reciclagem e a 

incineração para tratar resíduos sólidos e utilizando técnicas mais eficientes para o 

tratamento de efluentes líquidos. 

 

González, Sarkis e Adenso-Díaz (2008) salientam que a organização se beneficiará com 

a implantação destes sistemas: 

 

 Na redução de custos; 

 Com um melhor atendimento das necessidades dos clientes; 

 Na gestão de melhorias; 

 Na melhoria da imagem da instituição junto à sociedade; 

 No aumento da responsabilidade social; 

 Com a redução do consumo de energia; 

 Com maior eficiência nos processos; 

 Na redução de geração de rejeitos; 

 No uso de técnicas mais eficientes de tratamento de efluentes líquidos; e 

 No incremento da vantagem competitiva.  

 

Saber discernir entre o que deve ou não ser parametrizado, e adotado como padrão de 

qualidade, faz a diferença em um mercado cada vez mais competitivo. Além disso, fatores que 

avaliam o desempenho, associados aos programas de qualidade, são cada vez mais valorizados.  

 

O modo como tais parâmetros são medidos, dentro de um padrão pré-estabelecido, e 

que não seja engessado, rígido, não é uma tarefa simples, visto que se trata de medir serviço, o 

que está muito além do processo implantado. 

2.2.3 Gestão de riscos 

 

Considerando o erro como um componente impossível de ser eliminado da realidade 

humana e, que o erro está associado ao risco, o risco também não pode ser inteiramente 
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eliminado. É essencial, então, promover condições de trabalho ideais, ou seja, implementar 

processos capazes que fazem com que o erro seja o menor possível (VERBANO e TURRA, 

2010). Assim, entre os diferentes aspectos da gestão clínica, a gestão de risco é crucial, uma 

vez que aborda o impacto do risco clínico sobre os processos aos quais os pacientes estão 

submetidos (CAGLIANO, GRIMALDI e RAFELE, 2011). 

 

A estratégia de gestão de risco varia de acordo com a dinâmica de influências 

subjacentes ao processo considerado. Semelhanças entre os fatores causais, de eventos díspares, 

sugerem que as abordagens da gestão de risco podem ser adotadas de acordo com a situação, 

ou seja, para cada evento uma tratativa diferente (AKPIEYI, TUDOR e DUTRA, 2015). 

 

Para Verbano e Turra (2010), a correta implementação da gestão de risco na área da 

saúde requer o desenvolvimento de uma cultura de segurança, da aplicação dos princípios de 

confiabilidade e de uma gestão da qualidade eficiente. Para tanto, o processo de gestão de risco 

prevê quatro fases:  

 

 Identificação dos riscos através da reconstrução do perfil de risco corporativo;  

 A avaliação e quantificação dos riscos;  

 O tratamento das medidas analisadas e ferramentas para a mitigação do risco; e  

 O planejamento, que se encerra com a criação da fase operacional, e que prevê a 

aplicação e o controle do programa, em um círculo vicioso. 

 

A perspectiva sistêmica não é a única característica para uma metodologia de sucesso 

na gestão de risco clínico. A prevenção de riscos requer a compreensão dos processos, cujo 

objetivo é eliminar as barreiras administrativas, físicas e individuais (CAGLIANO, 

GRIMALDI e RAFELE, 2011).  

 

Compreender o risco como parte integrante nas decisões em saúde é importante, pois 

leva as pessoas a assimilarem quais métodos mudam a maneira pela qual interpretam as 

informações, e avaliam uma estrutura para identificar quais são os melhores métodos para o 

propósito da comunicação de risco (HARRISON et al., 2014). 
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Outra abordagem para a gestão do risco está vinculada à segurança do paciente, que 

pode ser definida como a maneira em que os riscos sobre o dano não intencional e inevitável 

são tratados nas organizações de saúde. Isso inclui evitar, prevenir, e melhorar os resultados 

adversos decorrentes dos processos de cuidados de saúde (VLAYEN, 2011). 

 

Verbano e Turra (2010) consideram que o risco clínico pode ser minimizado por meio 

de iniciativas de gestão de risco implementadas no nível organizacional regional dos sistemas 

de saúde. Estas iniciativas, para serem eficazes, devem incidir em todas as áreas em que o risco 

pode surgir durante o processo de cuidado clínico do paciente, de tal modo que a promoção da 

cultura de segurança não seja apenas uma declaração de intenções, mas uma estratégia 

sistemática de comunicação e formação, o que exige uma investigação preliminar, a fim de 

saber as condições iniciais e, portanto, agir sobre aspectos específicos para melhoria. 

 

2.2.4 Humanização no atendimento 

 

Os modelos de trabalho da prática médica caminham ora no sentido de conservação 

do modelo tradicional, ora no sentido de um novo modelo, ora na convivência conflitiva ou 

complementar entre eles. Destacam-se, neste processo, os movimentos do cotidiano do trabalho 

em saúde, como as relações entre pessoas, o envolvimento e a corresponsabilização dos 

gestores, trabalhadores de saúde e dos usuários na atenção à saúde, bem como o vínculo, 

acolhimento e humanização das práticas assistenciais (FERTONANI et al., 2015). 

 

O conceito de humanização é amplo e abrange um conjunto de conhecimentos, 

práticas, atitudes e relações. Envolve a efetiva participação de trabalhadores, gestores, usuários 

e movimentos sociais para que as experiências compartilhadas possam proporcionar melhorias 

na qualidade do atendimento de saúde (SEOANE e FORTES, 2014). Isso faz com que a 

humanização dos cuidados em saúde tenda a se estabelecer como política estruturante de todas 

as outras no campo da saúde e que passa pela questão do exercício da cidadania (NORA e 

JUNGES, 2013). 

 

Para Alonso (2013), a humanização dos serviços de saúde deve ser analisada sob a 

filosofia do cuidado integral, que permite observar a construção de um processo das práticas 

clínicas sem o embasamento profissional. O atendimento humanizado pode proporcionar 
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maiores relações interpessoais entre pacientes e trabalhadores mostrando-se, em alguns casos, 

mais relevante que as intervenções tradicionais.  

 

Andrade e Bosi (2015) afirmam que a humanização está intimamente relacionada à 

atitude dos trabalhadores de saúde. A escuta, o olhar, o respeito e o diálogo são aspectos 

apontados pelos pacientes como indicadores de adesão e continuidade do tratamento.  

 

A percepção do bem-estar e da beneficência dirigida ao paciente inclui atitudes que 

vão além do simples tratamento, quando observada sob o ponto de vista da humanização. Tal 

prática é vista como um processo, cujo objetivo é proporcionar o bem-estar a todos os presentes 

– pacientes, familiares e trabalhadores, no contexto dos cuidados de saúde (FORTES e 

ORTONA, 2015). 

 

Segundo Maestre (2013), existem diversas razões pelas quais opta-se por um 

tratamento humanizado, entre as quais destacam-se: 

 

 É um modelo baseado na autonomia do paciente, com muitas nuances, que devem 

ser exploradas em um ambiente de grande vulnerabilidade e dependência; 

 É um trabalho psicossocial, pois auxilia o paciente a entender a sua situação frente à 

enfermidade; 

 É realizada em conjunto com o meio a que o paciente está inserido, dada sua 

complexidade. Isto significa que o paciente e sua família fazem parte do processo. 

As equipes são adaptadas para diferentes modelos familiares; 

 É um modelo cuja estrutura nuclear não se baseia, exclusivamente, no profissional 

de saúde. Ele trabalha com um conjunto de fatores que o auxiliam no serviço 

oferecido, tais como infraestrutura e apoio da equipe médica; 

 O modelo de cuidados paliativos tem redefinido os conceitos de eficiência, sucesso 

e fracasso nos cuidados de saúde;  

 Tão importante quanto dominar os procedimentos e princípios da humanização é 

entender que o cuidado deve estar associado à ética profissional; 

 Equipes que trabalham com a humanização entendem que este procedimento faz 

parte de um processo global, e que o tratamento tradicional não deve ser abandonado; 
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 Os cuidados humanizados são considerados uma prática de assistência e diálogo, que 

se caracteriza pela originalidade, sem cópias e nem repetição; 

 Os trabalhadores que utilizam a humanização estão conscientes da dimensão 

profunda que tem com os pacientes; e 

 O objetivo é fazer com que o paciente aceite sua condição. Neste sentido, a 

maturidade da equipe atua contra a leviandade, a superficialidade e até mesmo a 

frieza da medicina tradicional, excessivamente mecanizada. 

 

No Brasil, a humanização da assistência à saúde é uma demanda atual e crescente, que 

emerge da realidade na qual os usuários dos serviços de saúde queixam-se de maus-tratos e 

falta de atendimento adequado às necessidades humanas (NUNES et al., 2013). Porém, por ser 

um processo que envolve a articulação dos distintos níveis de gestão do sistema de saúde, exige 

boas condições de infraestrutura, habilidade técnica-científica e ética profissional. Tais 

elementos devem perfazer o trabalho coletivo a fim de propiciar uma assistência que seja, de 

fato, humanizada. Torna-se, portanto, complicado esperar da equipe de saúde uma assistência 

humanizada quando as condições são precárias e há sobrecarga de trabalho, o que acaba por 

diminuir a qualidade da assistência e, consequentemente, dificulta o processo de humanização 

(CASSIANO et al., 2015). 

 

 As implicações práticas da teoria da humanização, quando aplicadas na promoção da 

saúde, são potencialmente vastas e complexas. No entanto, as dimensões de humanização 

podem ser uma atividade útil para informar os estágios iniciais de promoção da saúde em 

projetos que sofrem algum tipo de intervenção (NORTON, 2015).  

  

 É importante que se crie uma cultura de envolvimento e de atenção para com os 

trabalhadores, para que todos sintam que, apesar das dificuldades, é importante não perder a 

sintonia com o outro, o que se considera o grande desafio da humanização, pois parece certo 

que, apesar do desenvolvimento tecnológico, o cuidado com o próximo é cada vez mais 

importante e, como se trata de um processo, deve fortalecer a relação profissional-paciente 

(SEOANE e FORTES, 2014). 

2.3 Avaliação dos resultados 

  

Como em qualquer outro processo de validação de um sistema de gestão, durante a 

implantação de um sistema de gestão da qualidade deve ser questionado a quem deseja 
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implantar tal sistema, como os processos são realizados e quais parâmetros são considerados 

para medir o desempenho, tanto das equipes envolvidas nos processos, quanto dos próprios 

processos.  

  

As instituições que implantam sistemas de qualidade afirmam que suas metodologias 

são eficazes e eficientes na produção de padrões apropriados para a indústria de saúde. No 

entanto, as evidências para apoiar estas afirmações requerem cuidados e prudência, pois é 

necessário avaliar se as metodologias utilizadas para fundamentar o padrão em uso, ou os 

padrões nos quais devem trabalhar e se estruturar, são compreensíveis, realizáveis e de 

confiança na tomada de decisões (GREENFIELD et al., 2012). 

 

Pesquisadores têm sugerido que percepções sobre os trabalhadores estão relacionados 

aos indicadores de qualidade, como resultado positivo da avaliação de desempenho sobre o 

nível organizacional da empresa ou organização a que pertencem (CROOK et al., 2011; YING, 

KUNAVIKTIKUL e TONMUKAYAKAL, 2007). 

 

A participação no processo promove uma cultura de qualidade e segurança que 

ultrapassa as fronteiras organizacionais. As percepções sobre a motivação dos trabalhadores 

podem ser aplicadas na promoção pessoal e na aprendizagem, superando tais fronteiras e 

melhorando os serviços. Os resultados podem ser aplicados na melhoria do envolvimento 

profissional e em atividades de qualidade e segurança (GREENFIELD, PAWSEY e 

BRAITHWAITE, 2011). 

  

Os sistemas de gestão da qualidade geram reações adversas em muitos trabalhadores, 

quer seja pela dificuldade de implantação técnica, ou pela dificuldade de aceitação do 

profissional envolvido no processo. 

 

Para Greenfield, Pawsey e Braithwaite (2011), muitas organizações veem isso como 

uma necessidade que acarreta benefícios, tanto para a organização, quanto na motivação dos 

trabalhadores em suas atividades diárias. Logo, necessita ter trabalhadores empenhados 

positivamente nos processos estabelecidos. 

 

Para Kralewski et al. (2008), tais benefícios incluem os trabalhadores nos processos, 

pois os mesmos têm a oportunidade de refletir coletivamente, e individualmente, sobre a sua 
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prática e evolução. A participação, coletiva ou individual, incentiva e premia os interesses 

pessoais em toda a organização, e contribui para um desenvolvimento da cultura organizacional.  

 

Considerar os fatores que impactam na qualidade dos serviços prestados pelos 

trabalhadores de saúde envolvidos nos processos é fundamental, uma vez que não são, apenas, 

indicadores que direcionam para isso. Associado ao fator ‘risco’ há o elemento ‘segurança do 

paciente’. Definir e mostrar como o mesmo abala tais serviços é importante para o entendimento 

das métricas consideradas no processo. 

  

A dimensão da segurança passa a ser um fator que contribui para o desenvolvimento de 

uma cultura de segurança, onde as organizações devem adotar um modelo de cultura de 

segurança que destaca múltiplas dimensões, introduzidas através da utilização de questionários 

e, por criação ou adoção, de novas metodologias ou ferramentas (HALLIGAN, ZECEVIC, 

2011). 

 

A cultura organizacional é um fator crítico para o desenvolvimento da segurança do 

paciente e na implantação de bem-sucedidas iniciativas de melhoria da qualidade, já que 

enfatiza o trabalho em equipe e está diretamente relacionada com a percepção do clima de 

segurança. Os grupos orientados à cultura organizacional e às atitudes de segurança do paciente 

resultam em melhores resultados nos processos de iniciativas de qualidade (SPEROFF et al., 

2010). 

 

O clima de segurança é encontrado nas práticas de qualidade para estabelecer um 

ambiente no qual os esforços de resultados específicos permitem a melhoria da qualidade do 

processo, de tal modo que práticas voltadas para os objetivos trazem um resultado específico, 

que está relacionado com a maior qualidade de atendimento ao paciente (BOYER, GARDNER 

e SCHWEIKHART, 2012). 

 

Os valores e percepções compartilhados, adequados em matéria de segurança para os 

trabalhadores da linha de frente, em conjunto com a liderança, permitem um clima onde o 

trabalho e as práticas podem ser realizadas com maior eficácia e confiabilidade (VOGUS, 

SUTCLIFFE e WEICK, 2010), através do uso de ferramentas e metodologias adequadas.  
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Apesar de existir uma literatura emergente que analisa o impacto das operações e uso 

de tais ferramentas e metodologias na área da saúde, o mesmo ainda se dá de forma escassa, de 

tal modo que poucos hospitais as utilizam, sendo a exceção e não a regra, uma vez que tal uso 

facilitaria oferecer um serviço de alta qualidade para seus pacientes, mesmo considerando-o 

complexo, dinâmico e altamente personalizado (BOYER, GARDNER e SCHWEIKHART, 

2012).  

 

Cada vez mais, o fator “paciente” se torna parte do processo. A opinião do mesmo passa 

a ser uma importante fonte de informação, mesmo no contexto de questões complexas (LUDT 

et al., 2013), sendo que eles são capazes de identificar questões relacionadas com cuidados 

importantes (ZHU et al., 2011).  

 

Segundo Pine et al. (2012), envolver múltiplas partes interessadas das organizações para 

compartilhar e divulgar informações, e estimular e apoiar os esforços para criar e utilizar bases 

de dados híbridos faz com que se desenvolvam as melhores práticas de captura, transmissão, 

integração e validação, usando dados com diferentes capacidades de informação e propondo 

soluções para problemas básicos de produtividade em processos, a saber:  

 

 Carga de dados para análise, que abrange todos os encontros com o paciente e seus 

requisitos; 

 Comunicação interna, que generaliza a capacidade devido à abrangência de 

informação para a população atendida; 

 Integração com sistemas eletrônicos, que produzem resultados precisos e que 

capitalizam informações coletadas para outros fins; e  

 Padronização e transmissão de dados coletados, que baixam o custo das operações, e 

tem ampla aplicabilidade. 

 

As adversidades ainda são muitas, e causadas por diferentes atores. Segundo Duygulu e 

Kublay (2011), as dificuldades encontradas com os cuidados de saúde estão além de mudanças 

nos processos do sistema tradicional. Para garantir a qualidade e a produtividade nos serviços 

de saúde, uma liderança robusta é necessária, sendo que os trabalhadores de saúde precisam ter 

apoio da coordenação para garantir a continuidade da assistência ao paciente. Assim, podem 

fazer a diferença no processo do serviço de saúde como um determinante crucial para o 
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desenvolvimento da autonomia dos trabalhadores da saúde buscando, sempre, a melhoria da 

qualidade na liderança como parte de seu desenvolvimento profissional. 

  

Apesar dos investimentos relacionados a estes processos não condizerem com a 

realidade econômica da maioria das instituições hospitalares, em particular as brasileiras, 

sucessivas iniciativas de reorganização têm sido implantadas nos sistemas de saúde, com o 

objetivo de melhorar os processos, a eficiência e a eficácia dos mesmos (DUBOIS et al., 2013), 

apesar de sofrer muita resistência por parte dos trabalhadores envolvidos. 

 

Dent e Goldberg (1999) argumentam que as pessoas não são resistentes às mudanças 

por elas mesmas, mas sim, devido ao baixo “status”, baixa remuneração e baixo conforto. Van 

Dijk e Van Dick (2009) reforçam esta ideia, e sugerem que isto é conceitualizado como uma 

resistência às mudanças adotadas pelo empregado e baseada na identidade, bem como na 

relação de “status” do grupo ao qual estão envolvidos.  

 

Para Oreg e Berson (2011), muitas das falhas têm sido atribuídas ao modo como o 

gerenciamento dos serviços e processos é realizado e não, particularmente, aos trabalhadores, 

o que tem causado esta resistência.  

 

Dubois et al. (2013) sugerem que as organizações de saúde deveriam investir em um 

conjunto de intervenções que não são restritas às mudanças, e que fossem incluídas nas 

estratégias que englobam desenvolvimento e recursos, com o intuito de promoverem atitudes 

de mudança em prol das pessoas.  

 

Os líderes envolvidos no processo abraçam uma nova geração de liderança, e focam na 

prática, na evolução do paciente, e na medição do desempenho como os principais motivadores 

do processo de melhoria (LEE, 2010). 

 

Para Winters-Van Der Meer et al. (2013), as diferenças existentes nas culturas 

corporativas e nas características dos cuidados de saúde podem ser um resultado da cultura 

local, influenciando em uma tendência mais positiva ou negativa quando se trata de cuidados 

em saúde.  
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Trabalhar com indicadores de qualidade de longo prazo nas organizações pode resultar 

em um melhor desempenho em vários fatores, entre eles a influência da região no desempenho 

da qualidade, as diferenças culturais corporativas, as características dos cuidados de saúde e a 

cultura local, todos influenciando nos processos dos cuidados da saúde (WINTERS-VAN DER 

MEER et al., 2013). 

 

2.3.1 Indicadores de desempenho em hospitais 

 

A importância dos indicadores se fundamenta devido aos mesmos mostrarem como 

determinados parâmetros são medidos e avaliados, quando comparados com um valor padrão 

pré-estabelecido. Com isso, se torna fácil o entendimento de quando um produto ou serviço 

atende ou não o mínimo estabelecido pelo órgão competente que rege suas diretrizes. 

 

Para o setor de saúde, os indicadores são fundamentais, já que expõem como o serviço 

é oferecido para a população atendida. Segundo Lara, Lasmar e Xavier (2010), os indicadores 

são importantes, pois tem a função de: 

 

 Conscientizar, estimular e capacitar os hospitais para a utilização dos indicadores 

como ferramenta; 

 Gerenciar processos;  

 Criar referenciais adequados, objetivando a execução de análises comparativas e 

processos de melhorias; e 

 Caracterizar o setor saúde na elaboração de análises setoriais, disponibilizando um 

banco de dados estruturado para subsidiar ações coletivas e estabelecer benchmarks. 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2016) determina quais os 

indicadores mínimos que devem ser utilizados em uma unidade hospitalar, com o objetivo de 

padronizar a comparação, entre estas instituições, no Brasil: 
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Quadro 1 - Indicadores. 

Indicador Definição 

Censo médio diário.  Número de pacientes médio, por dia, em um hospital. 

Duração média da internação. 
Tempo médio, em dias, que os pacientes internados 

ficaram no hospital. 

Porcentagem de ocupação. 
Leitos ocupados dentre os leitos oferecidos ou 

disponíveis. 

Coeficiente de mortalidade hospitalar. 
Proporção dos pacientes que morrem durante a 

hospitalização. 

Coeficiente especifico de mortalidade hospitalar. 
Proporção dos pacientes que morrem após 48 horas de 

internação. 

Coeficiente de necropsia. Proporção de necropsias realizadas no hospital. 

Taxa de mortalidade neonatal hospitalar (TxMNeH). Óbitos de recém-nascido com até 28 dias. 

Taxa de mortalidade pós-operatório (TxMPO). Óbitos ocorridos no período pós-operatório. 

Taxa de cesarianas (TxCe). Partos cirúrgicos. 

Taxa de ocupação hospitalar (TxOH). Pacientes/dia. 

Taxa de produtividade hospitalar (TxPH). 
Internações/ano x média de permanência x números de 

leitos existentes/ano. 

Taxa média de permanência (TxMP). Total de pacientes ao dia. 

Taxa de mortalidade hospitalar (T x MH). Número de óbitos. 

Taxa de mortalidade operatória. Número óbitos ocorridos durante o ato cirúrgico. 

Taxa de pacientes com infecção hospitalar (Tx). Número de infecções ocorridas. 

Taxa de complicação hospitalar. Número de pacientes com complicações. 

Taxa de intercorrência obstétricas (TxIO). Número de intercorrências obstétricas. 

Renovação/rotatividade. Produtividade: utilização do leito hospitalar. 

Intervalo de substituição. 

Produtividade: tempo médio que um leito permanece 

desocupado entre a saída de um paciente e a admissão 

do outro. 

Trabalhadores/leito. 
Produtividade: inclui todos os trabalhadores do 

hospital. 

Adaptado de ANVISA (2016) 

 

A avaliação do desempenho dos serviços de saúde se baseia na efetividade, no acesso, 

na eficiência e na adequação dos serviços prestados. Assim, objetiva descrever o processo de 

seleção dos indicadores utilizados como sendo uma síntese dos resultados para cada dimensão 

considerada, de tal forma que o comportamento dos indicadores utilizados não seja uniforme 

(VIACAVA et al., 2012).  
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Mesmo com esta variação entre diferentes casos, Bittar e Dos (1996) afirmam que há 

homogeneidade entre os indicadores de desempenho hospitalares, destacando os dados obtidos 

por produção, recursos humanos, taxa de ocupação por leito, taxa de infecção hospitalar, corpo 

clínico, rotatividade e a relação de funcionário/leito. 

 

Lara, Lasmar e Xavier (2010) complementam Bittar e Dos (1996) com indicadores na 

área que abrange a receita hospitalar, tais como a composição dos gastos e dos investimentos, 

enquanto Vieira et al. (2011) destacam erros em processos administrativos, em comunicação, 

em sistemas informatizados e terceirização. 

 

2.3.2 Ferramentas para avaliação de desempenho em hospitais 

 

Segundo Lee (2012), os cuidados em saúde não são, apenas, mais uma indústria de 

serviços: está entre as que mais crescem, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em 

desenvolvimento, aumentando o bem-estar das pessoas. Devido a isso, os cuidados em saúde 

estão recebendo muita atenção ao redor do mundo.  

 

Como a qualidade no atendimento e no serviço são prioridades, as organizações de 

saúde estão aumentando seus esforços para melhorar a qualidade dos serviços prestados, com 

o objetivo de aumentar o desempenho, impondo seu fortalecimento e progresso (MORENO-

RODRÍGUEZ et al., 2013). 

 

A aplicação de ferramentas específicas para a avaliação de melhorias em processos de 

qualidade tem se tornado cada vez mais frequente, para que as avaliações sejam cada vez mais 

bem-sucedidas. Isso facilita a análise da dimensão da capacidade em avaliar cada instituição 

hospitalar, dentro de suas características próprias, ou seja, a capacidade de avaliar diferentes 

processos em diferentes domínios.  

 

Andersen, Rovik e Ingebrigtsen (2014) afirmam que há uma demanda crescente para a 

avaliação dos fatores de adaptação dos serviços de saúde, tais como a experiência, o apoio 

administrativo, a competência, a comunicação, o alinhamento entre as partes, os sistemas de 

informação, a melhoria contínua, o foco no cliente, a participação do pessoal, os recursos, os 

dados médicos, o trabalho em equipe, a formação, a cultura organizacional, a gestão, enfim, 

todo o processo nos hospitais.  
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Como os clientes normalmente procuram a mais elevada qualidade dos cuidados na 

escolha de tratamentos, os hospitais se esforçam para melhorar a qualidade do atendimento, a 

segurança, e a satisfação do paciente, com os recursos que estão disponíveis (MORENO-

RODRÍGUEZ et al., 2013). 

  

Para saber qual o melhor método a adotar para avaliar processos dentro de uma 

instituição hospitalar deve-se levar em consideração características intrínsecas da instituição, 

ou aquelas que mais se adaptam a uma ferramenta específica. Segundo Escrig e Menezes 

(2015), os modelos de excelência estão centrados, principalmente, nas relações entre operações 

e resultados, evidenciando as correlações entre práticas e resultados. 

 

Yepes-Baldó, Romeo e Berger (2013), consideram quatro os modelos de excelência 

principais utilizados em avaliações de qualidade em instituições hospitalares: 

 

 European Foundation for Quality Management - EFQM, que avalia a satisfação dos 

trabalhadores em medidas de percepção. Esta dimensão inclui satisfação dos 

trabalhadores em relação a diversos aspectos, tais como motivação, sentimento de 

pertencimento, comunicação, relações pessoais, formação, desenvolvimento de 

carreira, igualdade de oportunidades, saúde e segurança;  

 Performance Assessment Tool for Hospitals - PATH, que avalia satisfação pessoal 

na dimensão de orientação pessoal, mas está relacionada exclusivamente a satisfação 

no trabalho. Além disso, avalia clima, oportunidades de aprendizagem e de formação 

continuada, valores no trabalho e implicação nas atividades de promoção da saúde, 

bem como iniciativas de segurança; 

 International Society for Quality in Healthcare - ISQua, que avalia o 

desenvolvimento de carreira, satisfação, saúde e segurança como indicadores de 

qualidade do capital humano. Ele também inclui dimensões relacionadas ao 

envolvimento, participação e supervisão, e o bem-estar dos trabalhadores; e 

 Joint Commission International - JCI, que avalia o monitoramento de satisfação 

pessoal e de saúde, bem como medições de programas de segurança. 

  

 Dois outros modelos diferentes também avaliam o desempenho em hospitais:  
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 Organização Nacional de Acreditação – ONA, que é próprio para avaliação de 

desempenho, baseado no modelo da JCI, mas adaptado para a realidade brasileira, 

considerando uma divisão de níveis para a obtenção do selo de acreditado, de acordo 

com o nível de estrutura, processo e gestão hospitalar em que o hospital se encontra 

(ONA, 2015); e 

 Accreditation Canada International – ACI, que avalia os padrões de alto 

desempenho em qualidade e segurança (IQG, 2015), através do método Qmentum 

International, construído sobre a filosofia da melhoria da qualidade, transferência de 

conhecimento e desenvolvimento de capacidades, visando um profundo impacto em 

toda a organização avaliada (ACI, 2015). 

 

 Para identificar as relações de trabalho e o nível destas relações com o desenvolvimento 

profissional nas instituições hospitalares, o modelo da EFQM é o mais indicado. Os modelos 

PATH e ISQua estão mais voltados para as avaliações pessoais. Os modelos da JCI, ONA e 

ACI se relacionam com a acreditação e serão tratados neste termo.   

 

2.3.2.1 O Modelo de Excelência da EFQM e as normas de qualidade 

 

Um consenso crescente é o de que as características de gestão e recursos são as bases 

de conhecimento atual, e carecem de especificações sobre quando e como os diferentes 

facilitadores trabalham, fazendo com que os resultados derivem da capacidade de mudança 

nesses ambientes (ANDERSEN, RØVIK e INGEBRIGTSEN, 2014).  

 

O Modelo de Excelência da EFQM segue esta tendência mundial, pois acredita que o 

aumento da produtividade e da eficiência provém do capital humano (EFQM, 2015; 

BARAIBAR et al., 2014; MORENO-RODRIGUEZ et al., 2013; YEPES-BALDÓ, ROMEO e 

BERGER, 2013; SHORTELL et al., 2000). 

 

Este modelo não adota um padrão do que fazer e como fazer, mas fornece um quadro 

para que as organizações sejam autoavaliadas, olhando para as oportunidades de melhoria em 

seus serviços, resultando em um quadro de melhoria contínua para seus clientes, dentro de uma 

abordagem segura (MOELLER, O’REILLY e ELSER, 2000).  
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O Modelo de Excelência da EFQM visa atingir os melhores resultados. Para isso, as 

organizações necessitam das habilidades dos trabalhadores, associados a fatores de liderança e 

estratégia, o que mantém as pessoas focadas. Recursos e processos também devem ser 

considerados, pois objetivam os melhores resultados (ESCRIG e MENEZES, 2015). 

 

Para atingir este objetivo, o Modelo de Excelência da EFQM é baseado em nove 

critérios de avaliação. Estes nove critérios são subdivididos em 32 subcritérios, que resultam 

em 102 perguntas (Anexo 2), todos com um peso sobre a avaliação considerada (EFQM, 2015): 

 

 Liderança: 10% 

 Desenvolvendo e modelando o caminho; 

 Envolvimento da liderança em melhores sistemas de gerenciamento; 

 Envolvendo pessoal dos líderes com clientes, parceiros e comunidade;  

 Reforço da cultura de excelência pela liderança; e 

 Líderes campeões na mudança organizacional. 

 Política e estratégia: 10% 

 Considerações das necessidades dos “stakeholders”; 

 Coleta e uso de informação de desempenho, pesquisa e aprendizado; 

 Metodologia para desenvolvimento, medição e revisão da política e estratégia; e 

 Garantia de que a política e estratégia sejam traduzidas em ações. 

 Pessoas: 10% 

 Planejamento, gerenciamento, melhorias e sustentabilidade de recursos humanos; 

 Identificação e desenvolvimento de conhecimento e competências; 

 Autonomia e envolvimento de pessoas; 

 Diálogo entre pessoas e a organização; e 

 Recompensas e reconhecimentos pessoais. 

 Parcerias e recursos: 10% 

 Gerenciamento de parcerias externas; 

 Gerenciamento de finanças; 

 Gerenciamento de ativos fixos; 

 Gerenciamento da informação e conhecimento; e 

 Avaliação de novas tecnologias e processos. 

 Processos, produtos e serviços: 10% 
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 Processos são sistematicamente desenhados e gerenciados; 

 Processos são melhorados usando inovação para atender as necessidades dos 

clientes; 

 Gerenciamento e aprimoramento das relações com o cliente; 

 Produtos e serviços são produzidos, entregues e disponibilizados conforme os 

padrões; e 

 O feedback dos clientes é utilizado para o desenho de produtos e serviços. 

 Resultados dos clientes: 15% 

 Medição da percepção dos clientes sobre a organização - usos e resultados; e 

 Medição interna utilizada para monitor o desempenho e prever a satisfação dos 

clientes. 

 Resultados das pessoas: 10% 

 Medição da percepção dos trabalhadores quanto à organização - uso e resultados; 

e 

 Medição interna utilizada para monitorar o desempenho e prever a satisfação dos 

trabalhadores. 

 Resultados na sociedade: 10% 

 Medição da percepção da sociedade/comunidade quanto à organização - uso e 

resultados; e 

 Medição interna utilizada para monitorar o desempenho e prever a satisfação da 

comunidade. 

 Resultado dos indicadores de desempenho: 15% 

 Medição dos indicadores de desempenho planejados pela organização; e 

 Definição dos indicadores de desempenho. 

 

Isso mostra que o modelo da EFQM assume uma relação casual entre os habilitadores e 

os resultados, com base na premissa da excelência e dos melhores resultados gerados. A 

excelência dos habilitadores pode ser interpretada como uma abordagem geral que as 

organizações adotam quando eles implementam as melhores práticas do modelo, os quais 

devem refletir o respectivo peso a que estão associados. A excelência dos resultados deve 

refletir as expectativas dos stakeholders, bem como suas necessidades e os resultados desejados 

(ESCRIG e MENEZES, 2015). 
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Gómez, Costa e Lorente (2011) afirmam que o Modelo de Excelência da EFQM começa 

a ser valorizado como a próxima "etapa lógica" na jornada da qualidade, no quadro de uma 

filosofia de melhoria contínua.  

 

Para Sajedi et al. (2013), o Modelo de Excelência da EFQM é uma estrutura não 

prescritiva que reconhece muitas abordagens para alcançar a excelência sustentável. Este 

modelo reconhece que há muitas abordagens para alcançar a excelência sustentável, em todos 

os aspectos do desempenho, se baseando na premissa de que os resultados excelentes com 

respeito ao desempenho, aos clientes, as pessoas e a sociedade são conseguidos através de 

parcerias, recursos e processos. Ele mostra que inovação e aprendizagem ajudam a melhorar os 

habilitadores do processo, que por sua vez levam aos melhores resultados (GÓMEZ, COSTA e 

LORENTE, 2011). 

 

Escrig e Menezes (2015) sustentam que o Modelo de Excelência da EFQM leva as 

organizações a almejarem, sempre, o nível de excelência em suas operações. Isso faz com que 

as melhores práticas, a autoavaliação, o benchmarking e o gerenciamento da qualidade 

contribuam para a implantação da melhoria contínua. 

 

A maioria dos modelos de excelência possui abordagens técnicas e genéricas. Como 

consequência da necessidade de desenvolver o gerenciamento da qualidade nos sistemas de 

saúde, o Modelo de Excelência da EFQM começou a ser implantado principalmente na Europa 

(MOELLER, O’REILLY e ELSER, 2000).   

 

Segundo Baraibar et al. (2014), o Modelo de Excelência da EFQM foi adotado em 

organizações de saúde que progridem em ritmos diferentes, atingindo diferentes graus de 

aplicação. Isso gera uma forte associação entre o modelo de melhoria da qualidade e o Modelo 

de Excelência da EFQM. Os resultados da dimensão “trabalho” são interpretados como prova 

de uma relação entre uma cultura de qualidade em uma organização e um maior envolvimento 

dos trabalhadores, aumentando os níveis de satisfação.  

 

Muitas organizações de saúde começam a aplicar o Modelo de Excelência da EFQM 

fazendo uma autoavaliação inicial, já que o processo é um catalisador para a condução da 

melhoria, e abrange, de forma sistemática e regular, as atividades e resultados de uma 

organização referenciada contra o modelo (EFQM, 2015). 
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A melhoria da qualidade dos serviços é uma das principais fontes de vantagem 

competitiva em organizações de saúde. A gestão da qualidade na área da saúde faz com que 

aumente o desempenho neste setor, impondo às organizações seu fortalecimento e progresso 

(MORENO-RODRIGUEZ et. al., 2013).  

 

Favaretti et al. (2015) complementam que o Modelo de Excelência da EFQM é capaz 

de fornecer, para sistemas de saúde, uma infraestrutura abrangente para modelar sistemas de 

gestão corporativa e clínica, com o objetivo de conectar os processos e consolidar a ligação 

entre a ação gerencial e melhoria da qualidade. 

 

Moeller, O’reilly e Elser (2000) consideram o Modelo de Excelência da EFQM futurista 

para as organizações de saúde, pois, a autoavaliação evidencia o posicionamento da organização 

e quais seus objetivos futuros, através da avaliação de processos, da identificação de prioridades 

e do benckmarking, todos motivadores da melhoria contínua. 

 

Moreno-Rodriguez et al. (2013) complementam que o processo de autoavaliação 

oferece às organizações a oportunidade de aprender sobre seus pontos fortes e fracos, sobre o 

que significa excelência, sobre o progresso com a excelência, o quão longe ela ainda pode 

alcançar e como ela se compara com outras organizações. De forma resumida, o Modelo de 

Excelência da EFQM favorece a avaliação de sistemas de serviços em saúde pois: 

 

 Fornece uma infraestrutura abrangente para modelar sistemas de gestão corporativa 

e clínica, com o objetivo de conectar os processos e consolidar a ligação entre a ação 

gerencial e melhoria da qualidade; 

 Aponta para as melhores práticas, para a autoavaliação, e o gerenciamento da 

qualidade, contribuindo para a implantação de processos de melhoria contínua; 

 É um modelo validado e consolidado, principalmente na Europa; 

 O quesito “trabalho” é interpretado como prova de uma relação entre uma cultura de 

qualidade e um maior envolvimento dos trabalhadores, aumentando os níveis de 

satisfação; 

 Destaca o posicionamento da instituição e seus objetivos futuros, através da 

identificação de prioridades e do benckmarking; e 



57 

 

 O processo de autoavaliação oferece às organizações a oportunidade de aprender 

sobre seus pontos fortes e fracos. 

 

As motivações para implantar a ISO podem gerar resultados distintos em função do grau 

de comprometimento dos dirigentes, da conscientização em relação a deficiências empresariais 

existentes e da disponibilidade de recursos financeiros, físicos e humanos (MAEKAWA, 

CARVALHO e OLIVEIRA, 2013). 

 

Muitos países não têm um programa nacional de certificação específico para a área da 

saúde. Assim, eles enfrentam um paradigma: adotar padrões de outros países ou passar por uma 

avaliação externa da ISO. Entretanto, sendo a ISO uma norma reconhecida e acessível no 

mundo todo, estes países adotam as normas da família ISO em suas instituições hospitalares, 

mesmo não sendo uma avaliação direcionada para a área da saúde (SHAW et al., 2010b).  

 

 Para Shaw et al. (2010b), a promoção da mudança e o desenvolvimento profissional 

mostram uma associação positiva e consistente, quando a acreditação é considerada em 

conjunto com as normas da família ISO. Entretanto, uma minoria de hospitais as implementam 

em conjunto, a menos que seja obrigatório. O impacto das normas de qualidade nos sistemas 

de saúde poderia ser muito maior se houvesse uma evidência mais robusta de seus benefícios 

em estrutura, processo ou resultado nos cuidados hospitalares.  

 

Comparando o Modelo de Excelência da EFQM e as normas da família ISO e OHSAS, 

tem-se o apresentado no Quadro 2: 
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Quadro 2 - Comparativo entre o Modelo de Excelência da EFQM e normas das famílias ISO (9001/2008) e 

OHSAS (14001/2007). 

Modelo EFQM Normas das famílias ISO e OHSAS 

Pontos fortes Pontos fortes 

Reconhece as alianças estratégicas e as necessidades dos 

stakeholdes; 

Avalia o capital humano; 

Utilizado para pesquisas qualitativas; 

Muito utilizado para avaliar serviços; 

Foco em resultados, a partir de habilitadores chave; 

Busca a excelência sustentável; 

Baseado na autoavaliação; 

Incentiva o benchmarking e o gerenciamento da qualidade, 

através da implantação da melhoria contínua; 

Respeita a diversidade da instituição onde será aplicado; 

Permite modelar sistemas de gestão corporativa e clínica; 

Posiciona a organização quanto a seu estado atual e futuro, 

dentro de um planejamento estratégico, mostrando os pontos 

fortes e fracos. 

Mundialmente difundido; 

Auditorias internas e externas; 

Maior aceitabilidade pelo mercado; 

Diferencial competitivo. 

Pontos fracos Pontos fracos 

Questionário muito longo; 

Possui interpretação aberta da avaliação, o que dificulta a 

comparação com outras instituições, para os mesmos ramos 

de atividade; 

Pouco impacto nos serviços em saúde; 

Parcialidade na avaliação; 

Limitações para atingir a excelência; 

Processos burocratizados; 

Elaborado pelo autor. 

  

Levando em consideração a realidade das instituições hospitalares brasileiras, onde a 

pressão por resultados é cada vez maior, o modelo a ser adotado para avaliação de desempenho 

deve considerar um viés importante: a satisfação dos trabalhadores medida sob a óptica da 

percepção, ou seja, a capacidade de assimilar o que faz sentido em uma avaliação abrangente. 

  

A análise do capital humano direciona para fatores como satisfação e liderança, 

identificação e comprometimento, satisfação com participação, bem-estar pessoal, 

desenvolvimento de carreira, oportunidades e motivação, o que demonstra a validade e a 

confiabilidade do método estabelecido, quando aplicado a organizações de saúde, 

proporcionando uma melhor compreensão das percepções dos trabalhadores, sendo um 

instrumento para avaliação e acreditação hospitalar organizacional, ou seja, melhora a 

qualidade do recurso através da análise dos trabalhadores, além de outras percepções 
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relacionadas à força de trabalho e empreendedorismo de cada um (YEPES-BALDÓ; ROMEO; 

BERGER, 2013). 

 

Os critérios relacionados a facilitadores e resultados são muito abrangentes. Eles 

refletem sobre como uma avaliação pode ser realizada, dentro de um universo amplo da 

instituição considerada. 

 

Cabe avaliar quais as melhores características a serem adotadas, dada a regionalização 

e as particularidades de cada hospital, bem como considerar o que realmente se deseja avaliar 

dentro do panorama considerado.   

 

2.4 Resumo do quadro teórico 

 

Neste capítulo foram apresentados os principais construtos para serviços em saúde, e as 

respectivas referências que embasam este trabalho, mostrando como os mesmos se relacionam.  

  

Em síntese: 

 

 Programas de qualidade em serviços da saúde; 

 Qualidade em serviços da saúde; 

 Produtividade em serviços da saúde; 

 Serviços; 

 Gestão e liderança; 

 Gestão de riscos; 

 Humanização no atendimento; 

 Segurança do paciente; e 

 Gestão ambiental. 

 

 O Quadro 3 exibe um sumário destas referências teóricas. 
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Quadro 3 - Constructos e suas referências. 

Constructo Referencial teórico 

Programas de qualidade em serviços da saúde. Revere e Black (2003); Gok e Sezen (2013), Donabedian (1969). 

Metodologias da qualidade. 
Greenfield et al. (2012); Vats et al. (2012); Vats, Goin e Fortenberry (2011); Asif et al. (2009); Correia, 

Barbosa e Quintiliano (2009). 

Metodologias da qualidade e criação de valor. Brackett, Comer e Whichello (2013); Seidl e Newhouse (2012); Mazzocato et al. (2010); Locock (2003). 

Compartilhamento de metodologias da qualidade.  Shaw et al. (2014); Shaw et al. (2010b); Young e Mcclean (2008). 

Acreditação hospitalar. 

Alástico e Toledo (2013); Yousefian et al. (2013); Braithwaite et al. (2012); Runnels e Carrera (2012); 

Amerioun et al. (2011); Fortes, Mattos e Baptista (2011); Jaafaripooyan, Agrizzi e Akbari-Haghighi 

(2011); Shaw et al. (2010a). 

Normas de gestão. Maekawa, Carvalho e Oliveira (2013). 

Qualidade em serviços da saúde. 

Andersen, Røvik e Ingebrigtsen (2014); Lipworth, Taylor e Braithwaite (2013); Menezes (2013); Moreno-

Rodríguez et al. (2013); Mendes (2012); Szecsenyi (2012); Varkey e Kollengode (2011); Pertence e 

Melleiro (2010); Donabedian (1985); Patton (1982). 

Produtividade em serviços da saúde.  

Moffat, Martin e Timmons (2014); Dubois et al. (2013); Pine et al. (2012); Crook et al. (2011); Duygulu e 

Kublay, (2011); Greenfield, Pawsey e Braithwaite (2011); Kralewski et al. (2008); Ying, Kunaviktikul e 

Tonmukayakal (2007). 

Serviços. Wuri, Nizar e Indahati (2015); Keller e Kotler (2006); Kotler (1998). 

Serviços em saúde. 
Guimarães et al. (2015); Wuri, Nizar e Indahati (2015); Macfarlane (2014); Pai e Chary (2013); Rocha et 

al. (2013); Calabrese (2012); Barnett et al. (2011); Fortes, Mattos e Baptista (2011). 

Avaliação de desempenho. Yepes-Baldó, Romeo e Berger (2013); Modelo de Excelência da EFQM (2015); ISO 9001 (2008). 

Indicadores de desempenho.  Viacava et al. (2012); Vieira et al. (2011); Lara, Lasmar e Xavier (2010); Bittar e Dos (1996). 

 “continua” 
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Constructo Referencial teórico 

Gestão e liderança. 
Winters-Van Der Meer et al. (2013); Oreg e Berson (2011); Grove et al. (2010); Lee (2010); Van Dijk e 

Van Dick (2009); Seren e Baykal (2007); Dent e Goldberg (1999). 

Gestão de riscos. 
Akpieyi, Tudor e Dutra (2015); Harrison et al. (2014): Cagliano, Grimaldi e Rafele (2011); Vlayen (2011); 

Verbano e Turra (2010). 

Humanização no atendimento. 

Andrade e Bosi (2015); Cassiano et al. (2015); Fertonani et al. (2015); Fortes e Ortona (2015); Norton 

(2015); Seoane e Fortes (2014); Alonso (2013); Maestre (2013); Nora e Junges (2013); Nunes et al. 

(2013). 

Segurança do paciente. 
Harrison et al. (2014); Ludt et al. (2013); Boyer, Gardner e Schweikhart (2012); Halligan e Zecevic (2011); 

Zhu et al. (2011); Vogus, Sutcliffe e Weick (2010); Speroff et al. (2010). 

Gestão ambiental. 
Schneider et al. (2013); Karapetrovic e Casadesús (2009); González, Sarkis e Adenso-Díaz (2008); Pombo 

e Magrini (2008). 

Elaborado pelo autor.                                                                                                                                                                                                                                 “conclusão”
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a influência dos programas, metodologias 

e ferramentas da qualidade nos serviços de saúde e verificar quais os ganhos obtidos pelos 

sistemas produtivos de prestação de serviços de saúde, em termos de resultados. 

 

Para atingir este objetivo, e considerar a possibilidade de replicabilidade da pesquisa, 

foi desenvolvida a estrutura metodológica mostrada na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Estrutura metodológica da dissertação.Elaborado pelo autor. 

 

Realizar uma pesquisa, em qualquer campo de atuação, se refere a algo que necessita de 

um estudo aprofundado, ou que as teorias atuais ainda não são capazes de responder. Desta 

maneira, construir uma pesquisa estruturada, com base nas lacunas encontradas na literatura, e 

com o confronto crítico de novas ideias, tem como objetivo a geração de resultados pertinentes 
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ao tema proposto, além da possibilidade de replicabilidade da pesquisa (SANDBERG e 

ALVESSON, 2011). 

 

Segundo Sandberg e Alvesson (2011), para se realizar uma pesquisa, primeiro, deve ser 

definida a área da pesquisa, ou seja, o que se deseja pesquisar e quais os objetivos a serem 

atingidos. Em seguida, esclarecer o domínio da pesquisa, quais os objetos que devem ser 

estudados e, finalmente, decidir o tipo de questão de pesquisa. 

 

Para Eisenhardt (1989), o desenvolvimento da teoria é uma atividade central na 

pesquisa, em que os autores desenvolvem a teoria através da combinação de observações da 

literatura anterior, do senso comum e da experiência prévia. Definir o método a ser aplicado é 

fundamental, já que tal método deve mostrar a relação entre a teoria e o tema estudado.  

 

Esta pesquisa analisará como os hospitais que possuem programas de qualidade geram 

resultados concretos em seus processos e serviços. Além disso, identificar as principais 

metodologias, técnicas e ferramentas da qualidade que estão sendo implantadas pelos hospitais, 

analisar os impactos dessa aplicação na rotina de trabalho e os atores envolvidos na implantação 

e na aplicação dessas metodologias, técnicas e ferramentas, buscando listar as dificuldades 

encontradas. A partir disso, estruturar uma matriz de apoio à decisão que oriente os hospitais 

para a implantação de uma iniciativa e/ou programa específico, em função do resultado 

esperado.  

 

3.1 Abordagem metodológica da pesquisa 

 

As organizações são entidades que existem em determinados contextos socialmente 

construídos, com os seus fatores culturais internos e externos. Narrativas, entrevistas e 

observações levam à descoberta de novos mecanismos e relações dentro, e entre, indivíduos e 

grupos, que não se pode descobrir com investigações estritamente quantitativas. A pesquisa 

qualitativa mostra uma compreensão mais ampla da análise de vários fenômenos, 

desenvolvendo novas formas de coleta e análise de dados (GARCIA e GLUESING, 2013). 

  

Garcia e Gluesing (2013) afirmam, ainda, que a pesquisa qualitativa está relacionada 

com a capacidade de usar ferramentas para lidar com múltiplos níveis de análise, fornecer os 

melhores e mais rigorosos métodos, desenvolvendo uma compreensão do contexto na cultura 
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organizacional e sobre a eficácia potencial de programas e processos de mudança. Desta forma, 

a pesquisa qualitativa se fundamenta em três pontos: 

 

 Na mudança de fenômenos, que ilustra como usar métodos qualitativos para ajudar 

a construir uma teoria melhor, levando em consideração os novos elementos da 

organização até então não incluídos na teoria, ou pela construção de novas teorias 

para novos fenômenos;  

 Para testar a teoria e para validar constructos em configurações de campo, 

confrontando com a realidade contextual; e  

 No desenvolvimento e experimentação de novos métodos, que podem ser aplicados 

para estudar a mudança em diferentes contextos. 

  

Isso evidencia que as pesquisas qualitativas direcionam para problemas ou 

questionamentos ditos inéditos e que requerem estudos em profundidade, ou ao confronto para 

um caso inédito e que não se tem informações e/ou evidências apresentadas na literatura 

existente (SILVA, BRAGA JUNIOR e LOPES, 2014), ou seja, só se faz pesquisa de natureza 

quantitativa quando se conhece as qualidades e se tem controle do que se vai pesquisar (SILVA, 

BRAGA JUNIOR e LOPES, 2014 apud SILVA e SIMON, 2005).  

 

Os pesquisadores qualitativos devem ter um conceito reflexivo e conceitual em todo o 

seu projeto. A pesquisa qualitativa exige grande esforço em se aprofundar no assunto proposto, 

com o objetivo de elaborar boas perguntas, beneficiando-se dos métodos qualitativos aplicados 

em sua própria pesquisa (POLIT e BECK, 2010). 

 

As melhorias realizadas no desenvolvimento de pesquisas na área da saúde seguem esta 

tendência, já que não possuem estudos aprofundados em determinados temas, com os recentes 

avanços metodológicos e conceituais na integração de provas de vários estudos, os múltiplos 

casos (POLIT e BECK, 2010). 

 

Para Bryman (2005), a pesquisa qualitativa tem características próprias, pois visa 

entender como as particularidades dos indivíduos influenciam no objeto pesquisado. Destacam-

se as principais características deste tipo de pesquisa (BRYMAN, 2005): 
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 Aspectos positivos: 

 O objeto de estudo é a fonte direta de dados; 

 O pesquisador tem acesso direto à fonte de dados; 

 Podem ser utilizadas fontes múltiplas de dados; e 

 O significado e a interpretação dos fenômenos pelos indivíduos pesquisados são 

a principal preocupação do pesquisador. 

 

 Aspectos negativos: 

 A fonte de dados pode se recusar, por qualquer motivo, a fornecer as informações 

solicitadas; 

 A interpretação dos resultados, por parte do pesquisador, deve ser a mais fiel 

possível, sem margem tendenciosa; e 

 A dificuldade em se parametrizar as regras da análise. 

 

Os principais procedimentos para coleta de dados em uma pesquisa qualitativa são: 

 

 A imersão do pesquisador no ambiente do objeto de pesquisa; 

 A pesquisa-ação, pois se respalda na tentativa de gerar dados contínuos, 

fundamentando a prática com a teoria; 

 A pesquisa semiestruturada; e 

 A coleta de dados e documentos. 

 

Alternativa a pesquisa qualitativa há a pesquisa quantitativa. Para Polit e Beck (2010), 

o pesquisador que aborda esta linha metodológica se afasta de uma abordagem qualitativa, pois 

considera apenas a análise de dados, sem se preocupar com uma abordagem generalista da 

situação proposta. Entretanto, ÖSTLUND et al. (2011) afirmam que os métodos quantitativos 

e qualitativos de pesquisa, quando combinados, são cada vez mais reconhecidos, pois podem 

capitalizar os pontos fortes e fracos de ambas as abordagens. 

 

Para Silva, Braga Junior e Lopes (2014), a pesquisa quantitativa por ser executada em 

amostras grandes e com critérios de abrangência de possibilidades, permite entender o que de 

fato uma área, atividade, ou segmento manifesta, auxiliando na tomada de decisão sobre uma 

questão de relevo gerencial. Este tipo de pesquisa só faz sentido quando há um problema muito 
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bem definido e há informação e teoria a respeito do objeto de pesquisa, entendido aqui como o 

foco daquilo que se quer estudar. 

 

 Há a necessidade de o pesquisador ter um conhecimento extenso sobre aquilo que ele 

irá investigar, pois deve ser capaz de listar todas as possibilidades para que o instrumento seja 

completo e contemple todas as possíveis dimensões do objeto. É quando se podem transformar 

frases em números, pois há um conjunto de conhecimentos que permite classificar pessoas ou 

objetos em uma escala (SILVA, BRAGA JUNIOR e LOPES, 2014). Para Bryman (2005), a 

pesquisa quantitativa tem como aspectos importantes: 

 

 Aspectos positivos: 

 A capacidade para mensurar fatos; 

 A generalização do experimento, observando tendências; 

 Relações de causa e efeito entre as variáveis; e 

 A replicabilidade do experimento. 

 

 Aspectos negativos: 

 A interpretação dos resultados, por parte do pesquisador, deve ser a mais fiel 

possível, sem margem tendenciosa; e 

 Não há análise do ambiente do objeto de pesquisa, podendo ocorrer dissimulação 

dos fatos reais. 

 

Os principais procedimentos para coleta de dados em uma pesquisa quantitativa são: 

 

 A pesquisa de avaliação de processos e resultados, mais conhecida como survey; 

 A pesquisa realizada com a coleta de dados em campo; e 

 A pesquisa realizada em laboratório. 

 

3.1.1 Métodos para a pesquisa 

 

Os principais métodos para pesquisa são (BRYMAN, 2005): 
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 Pesquisa para avaliação de processos e resultados: mais conhecida como survey, tem 

como característica principal a aplicação de questionários estruturados em perguntas 

e respostas diretas, utilizando abordagem quantitativa. O questionário deve ser 

aplicado no objeto da pesquisa e respondido por indivíduos. Os dados são 

quantificados em escalas pré-determinadas. A principal desvantagem desta pesquisa 

está no fato dela captar um momento do objeto pesquisado, e não a evolução de um 

processo;  

 Pesquisa experimental: aplicada em ambientes controlados, utilizando abordagem 

quantitativa. As relações de causa e efeito dão a ideia de controle sobre as variáveis, 

permitindo verificar seus efeitos de forma direta, caracterizando a validação interna 

da pesquisa. A validade externa diz respeito à generalização da pesquisa, e é mais 

aplicada em pesquisas de campo;  

 Pesquisa-ação: aplicada a ambientes pouco controlados e que utilizam abordagem 

qualitativa. A pesquisa-ação supõe um conjunto de procedimentos técnicos e 

operativos para o conhecimento da realidade ou um aspecto, com o objetivo de 

transformá-la pela ação coletiva (BALDISSERA, 2001). Segundo Egg (1990), as 

principais características da pesquisa-ação são transformar uma realidade que afeta 

outras pessoas envolvidas, estreita combinação entre a investigação e a prática e a 

proposta de transferir conhecimentos e habilidades; e 

 Estudo de caso: utiliza abordagem qualitativa. Segundo Yin (2014), o estudo de caso 

pode ser simples ou múltiplo, e se caracteriza por investigar fenômenos 

contemporâneos, dentro do contexto da vida real. Respondem a questões do tipo 

‘como’ e ‘porque’ e o pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre o objeto da 

pesquisa. Visam expandir teorias e conhecimentos sobre o objeto da pesquisa. 

Entretanto, sofre críticas, devido ao seu fraco embasamento matemático, pois a 

mensuração de dados estatísticos é pouco utilizada. 

 

As principais características sobre os métodos de pesquisa estão resumidas no Quadro 

4: 
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Quadro 4 - Principais características sobre os métodos de pesquisa. 

Pesquisa survey Pesquisa experimental 

Abordagem quantitativa (BRYMAN, 2005); 

Aplicação de questionários estruturados, com perguntas 

e respostas diretas (BRYMAN, 2005); 

Dados quantificados em escalas pré-determinadas 

(BRYMAN, 2005); 

Capta o momento do objeto pesquisado, e não a 

evolução do processo (BRYMAN, 2005). 

Abordagem quantitativa (BRYMAN, 2005); 

Utilizada em ambientes controlados (BRYMAN, 

2005); 

Relações de causa e efeito – validação interna da 

pesquisa (BRYMAN, 2005). 

 

Pesquisa-ação Estudo de caso 

Abordagem qualitativa (BRYMAN, 2005); 

Ambientes pouco controlados (BRYMAN, 2005); 

Conhecimento da realidade, transformando-a pela ação 

coletiva (BALDISSERA, 2001); 

Estreitar a combinação entre a investigação e a prática 

(EGG, 1990); 

Propor a transferir de conhecimentos e habilidades 

(EGG, 1990). 

Abordagem qualitativa (YIN, 2014); 

Simples ou múltiplo (YIN, 2014); 

Investiga fenômenos contemporâneos, dentro do 

contexto da vida real (YIN, 2014); 

Responde a questões do tipo ‘como’ e ‘porque’ e o 

pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre o 

objeto da pesquisa (YIN, 2014); 

Pouco, ou nenhum, embasamento matemático e 

estatístico (YIN, 2014) 

Elaborado pelo autor. 

 

3.2 Características da pesquisa 

 

Para Yin (2014), a seleção da abordagem da pesquisa deve seguir quatro critérios 

básicos: 

 

 Adaptação do método aos conceitos envolvidos: trata do domínio dos conceitos 

envolvidos na pesquisa pelas pessoas envolvidas no processo; 

 Adaptação aos objetivos da pesquisa: trata da capacidade de adaptação dos conceitos 

metodológicos para atingir o objetivo da pesquisa;  

 Validação da construção interna e externa: trata da capacidade em se estabelecer as 

medidas e os conceitos corretos, de tal forma que as informações coletadas sejam 

condizentes com os conceitos propostos; e 

 Confiabilidade do método aplicado: trata da capacidade do método aplicado 

corresponder, de forma confiável, aos objetivos da pesquisa.  
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A principal vantagem da abordagem qualitativa, em relação à quantitativa, refere-se à 

profundidade e à abrangência, ou seja, o “valor” das evidências que podem ser obtidas e 

trianguladas por meio de múltiplas fontes, como entrevistas, observações e análise de 

documentos. Isso permite ao pesquisador detalhes informais e relevantes dificilmente 

alcançados com o enfoque quantitativo, admitindo também uma relação bem mais próxima e 

sistêmica do objeto de estudo (FREITAS e JABBOUR, 2011).  

 

Já a abordagem quantitativa procura interpretar determinado objeto de estudo a partir 

da definição de variáveis que, às vezes, não podem ser totalmente identificadas e analisadas 

com a aplicação de ferramentas estatísticas (FREITAS e JABBOUR, 2011). 

 

Para ÖSTLUND et al. (2011), as abordagens analíticas usadas em múltiplos casos 

diferem da sequência em que os fatos ocorrem, e a ênfase dada a cada caso acontece de forma 

simultânea. A metodologia do estudo de caso se adéqua ao trabalho proposto, pois tem por 

objetivo validar os estudos realizados em campo, sob um contexto da vida real contemporânea 

(YIN, 2014). 

 

Eisenhardt (1989) afirma que o estudo de múltiplos casos deve se basear na questão da 

pesquisa para construir seus constructos de maneira fundamentada. Os casos devem ser 

selecionados com base na questão de pesquisa e os instrumentos criados devem ser capazes de 

coletar as informações necessárias e pertinentes para a análise dos dados, de tal modo que as 

hipóteses, ou proposições, sejam corroboradas ou refutadas, a luz da literatura pertinente e das 

evidências de campo. 

 

Para Yin (2014), um estudo de caso múltiplo permite que o pesquisador explore as 

diferenças dentro e entre os casos. O objetivo é replicar os resultados entre os casos, 

considerando que os mesmos sejam escolhidos com cuidado para que o pesquisador possa 

prever resultados semelhantes através de casos, ou prever resultados contrastantes com base em 

uma teoria. 

 

Os estudos de múltiplos casos direcionam para a possibilidade de se comparar dados de 

diferentes organizações, para a mesma pesquisa, de tal forma que a análise comparativa entre 

estas organizações evidencie o contraste entre elas, ou seja, há validação dos procedimentos 

realizados tanto interna quanto externamente (EISENHARDT, 1989). 
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Já os estudos qualitativos, quando realizados de forma rigorosa, explicam como ocorrem 

os fenômenos organizacionais e como os processos são influenciados. Assim, gerenciam de 

forma mais eficaz os contextos multiculturais das instituições (GARCIA e GLUESING, 2013). 

 

Respaldando a afirmação de Eisenhardt (1989), Eisenhardt, Wilson e Vlosky (1997) 

sustentam que um estudo de caso deve se embasar na literatura pertinente para elaborar a 

questão de pesquisa. Com isso, é possível escolher os casos de forma mais adequada, com o 

objetivo de responder à questão inicial. Torna-se necessário criar ferramentas que sejam 

capazes de analisar os dados coletados em campo, para que os mesmos sejam analisados e 

discutidos de forma independente, além de serem capazes de propor futuras pesquisas no campo 

considerado. 

 

Baxter e Jack (2008) complementam as afirmações de Eisenhardt (1989) e Eisenhardt, 

Wilson e Vlosky (1997), pois afirmam que um estudo de caso múltiplo permite ao pesquisador 

analisar dentro de cada cenário e em diferentes contextos. Enquanto um estudo de caso único 

abrange uma visão restrita, um estudo de caso múltiplo analisa vários casos para entender as 

semelhanças e diferenças entre os casos. Este tipo de estudo pode fornecer maior robustez para 

a pesquisa. Contudo, sua análise pode se tornar muito lenta e cansativa, já que visa estabelecer 

relações entre os casos estudados. 

 

A metodologia de estudo de caso qualitativo fornece ferramentas para estudar 

fenômenos complexos dentro de seus contextos. Quando a abordagem é aplicada corretamente, 

torna-se um método valioso para pesquisa de ciências da saúde, buscando avaliar programas e 

desenvolver intervenções (BAXTER e JACK, 2008). 

 

3.3 Seleção da abordagem e do método de pesquisa 

 

 A seleção da abordagem e do método da pesquisa levará em consideração os critérios 

apresentados. O Quadro 5 mostra os critérios para a escolha da abordagem de pesquisa, com as 

principais características consideradas:  
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Quadro 5 - Critérios para a escolha da abordagem de pesquisa. 

Critérios  Características da pesquisa Qualitativa Quantitativa 

Adaptação do método aos 

conceitos envolvidos. 

Presença do pesquisador na coleta de dados. Necessária Inadequado 

Tamanho pequeno da amostra. Adequado Inadequado 

Dificuldade em quantificar variáveis. Possível Incomum 

Captação da percepção das pessoas. Necessário Inadequado 

Adaptação aos objetivos 

da pesquisa. 

Mostrar relações de causa e efeito. Necessário Possível 

Contribuição teórico-empírica Possível Incomum 

Validação da construção 

interna.  
Variáveis de controle. Inadequado Adequado 

Validação da construção 

externa. 

Generalização da pesquisa, a partir de 

múltiplos casos. 
Adequado Incomum 

Confiabilidade do método 

aplicado. 
Corresponde aos objetivos da pesquisa. Adequado Adequado 

Adaptado de Yin (2014). 

 

Verifica-se no Quadro 5 que a abordagem mais adequada para esta dissertação é a 

qualitativa, pois avalia as amostras sob as relações de causa e efeito, enfatizando a importância 

do contato entre o objeto da pesquisa e o pesquisador. Outro fator relevante é o tamanho da 

amostra, que pode ser pequeno, permitindo as generalizações e as relações entre os casos 

estudados. Quanto à escolha do método de pesquisa (Quadro 4), o mesmo se restringe em 

pesquisa-ação e estudo de caso. O Quadro 6 resume os critérios para a escolha do método de 

pesquisa, com as principais características consideradas:  

 

Quadro 6 - Critérios para a escolha do método de pesquisa. 

Características da pesquisa Pesquisa-ação Estudo de caso 

Presença do pesquisador na coleta de dados. Adequado Adequado 

Construção da teoria. Adequado Adequado 

Relações de causa e efeito. Adequado Adequado 

Responde às perguntas ‘como’ e ‘porque’. Inadequado Adequado 

Compreensão dos processos internos. Adequado Inadequado 

Participação ativa do pesquisador. Adequado Adequado 

Análises simultâneas. Inadequado Adequado 

Análise de contextos diferentes, dentro de um mesmo cenário. Inadequado Adequado 

Adaptado de Yin (2014). 
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De acordo com o quadro 6, o método de pesquisa selecionado é o estudo de caso, pois: 

 

 Possui características menos restritivas quando comparado com a pesquisa-ação; 

 Permite análises simultâneas, o que possibilita a análise de múltiplos casos;  

 Permite responder perguntas do tipo ‘como’ e ‘porque’, ou seja, busca o 

entendimento da situação contemporânea da instituição; e 

 Não direciona para o entendimento de processos internos, uma das restrições desta 

pesquisa, destacada no item 1.2, diferentemente da pesquisa-ação.  

 

3.4 Procedimentos para a realização da pesquisa 

 

Este trabalho está voltado para uma pesquisa qualitativa e de múltiplos casos, com 

proposições elaboradas a partir da revisão da literatura.  

 

Este direcionamento se evidencia em uma maior percepção sobre as novas formas de 

trabalhar e como as práticas de trabalho estão evoluindo na interação do dia a dia, bem como a 

forma como elas estão relacionadas com as influências contextuais em vários níveis (GARCIA 

e GLUESING, 2013). 

 

Para aumentar a validade externa da pesquisa, pode-se utilizar pelo menos três ou quatro 

casos. Em razão da literatura, se propõem que casos múltiplos são mais convincentes e 

permitem maiores generalizações (YIN, 2014). Para esta dissertação, serão apresentados cinco 

estudos de casos distintos, corroborando a sugestão de Yin (2014). 

 

Para Eisenhardt (1989), os pesquisadores devem formular um problema de pesquisa e, 

possivelmente, especificar algumas variáveis potencialmente importantes, com algumas 

referências da literatura existente. No entanto, eles não devem pensar sobre as possíveis 

relações entre as variáveis e as teorias, pois influencia no modo como a pesquisa é conduzida. 

 

Elaborar a pergunta da pesquisa, ou seja, o que será analisado no objeto de estudo, requer 

conhecimento sobre o tema proposto, já que envolve relacionar lacunas de estudos anteriores 

com o tema abordado. A pergunta da pesquisa deve sintetizar, de modo claro e objetivo, o que 

se pretende provar, frente ao que é objeto de estudo.  
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A pergunta da pesquisa deve ser capaz de mostrar que resultados os hospitais 

alcançaram com a implantação dos programas de qualidade implantados, já que muitos 

hospitais apresentam resistência quanto à implantação destes programas. 

 

Para esta dissertação, foram definidos três conjuntos de ações a serem analisadas:  

 

 As ações direcionadas para as iniciativas da qualidade, que são interpretadas como 

todo e qualquer programa, metodologia ou ferramenta da qualidade aplicada em um 

sistema produtivo de prestação de serviço em saúde;  

 As ações direcionadas para os processos internos, que mostram como a qualidade é 

aplicada à rotina de trabalho; e 

 As ações direcionadas para os resultados, gerados pelas iniciativas da qualidade 

implantadas.  

 

A Figura 2 resume este quadro: 

 

 

Figura 2 - Iniciativas, processos internos e resultados. Elaborado pelo autor. 

 

Torna-se importante sintetizar o que é admitido como iniciativa, processo interno e 

resultado, destacando os principais autores e enfatizando a relação entre o que foi implantado 

nos processos internos e os resultados obtidos. Além disso, mostrar que diferentes iniciativas, 

com entradas diferentes, podem gerar o mesmo resultado final, convergindo para benefícios 

comuns. O Quadro 7 mostra um resumo destas relações, caracterizando as iniciativas, os 

processos internos e os resultados, mostrados na Figura 2: 
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Quadro 7 - Iniciativas, processos internos e resultados esperados. 

Iniciativas Processos internos Resultados esperados 

Acreditação  

Implantação e análise de indicadores 

(Viacava et al., 2012; Crook et al., 2011; 

Vieira et al., 2011; Lara, Lasmar e Xavier, 

2010; Ying, Kunaviktikul e 

Tonmukayakal, 2007; Bittar e Dos, 1996); 

Melhoria em processos de gestão (Yepes-

Baldó, Romeo e Berger, 2013; Yousefian 

et al., 2013). 

Maior produtividade (Brackett, Comer e 

Whichello, 2013; Dubois et al., 2013; 

Calabrese, 2012; Fortes, Mattos e Baptista, 

2011); 

Maior satisfação do paciente (Wuri, Nizar 

e Indahati, 2015; Gok e Sezen, 2013; Rocha 

et al., 2013; Yousefian et al., 2013; 

Calabrese, 2012); 

Padronização de serviços (Amerioun et al., 

2011); 

Segurança do paciente (Shaw et al., 2014; 

Greenfield, Pawsey e Braithwaite, 2011; 

Speroff et al., 2010). 

Normas de gestão 

(ISO e OHSAS) 

Gerenciamento no descarte de resíduos 

sólidos (Schneider et al., 2013; Pombo e 

Magrini, 2008; González, Sarkis e 

Adenso-Díaz 2008); 

Padronização e controle de processos 

(Schneider et al., 2013; Pombo e Magrini, 

2008); 

Uso de técnicas mais eficientes de 

tratamento de efluentes líquidos 

(González, Sarkis e Adenso-Díaz 2008). 

Maior produtividade (Brackett, Comer e 

Whichello, 2013; Dubois et al., 2013; 

González, Sarkis e Adenso-Díaz 2008); 

Melhoria da imagem do hospital junto à 

sociedade e aumento da responsabilidade 

social (González, Sarkis e Adenso-Díaz, 

2008);  

Redução do consumo de energia 

(González, Sarkis e Adenso-Díaz 2008; 

Pombo e Magrini, 2008);  

Redução do uso de matérias-primas 

(Pombo e Magrini, 2008); 

Segurança do paciente (Shaw et al., 2014; 

Greenfield, Pawsey e Braithwaite, 2011; 

Speroff et al., 2010). 

 

“continua” 
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Iniciativas Processos internos Resultados esperados 

Cultura da 

qualidade 

Institucionalização das normas e 

programas de qualidade implantados (Asif 

et al., 2009); 

Implantação de softwares administrativos 

e de gestão (Calabrese, 2012); 

Confiabilidade dos processos e uma gestão 

da qualidade eficiente (Verbano e Turra, 

2010); 

 Processos eficientes que objetivam 

eliminar as barreiras administrativas, 

físicas e individuais (Cagliano, Grimaldi e 

Rafele, 2011);  

Profissionalismo – trabalhadores melhores 

capacitados (Moffat, Martin e Timmons, 

2014; Aquino, Giaponesi e Santos, 2008); 

Políticas estruturantes que visem o bem-

estar e exercício da cidadania (Andrade e 

Bosi, 2015; Fortes e Ortona, 2015; Nora e 

Jungles, 2013). 

Eficiência produtiva (Maekawa, Carvalho 

e Oliveira 2013; Seren e Baikal, 2007); 

Segurança do paciente (Shaw et al., 2014; 

Greenfield, Pawsey e Braithwaite, 2011; 

Vlayen, 2011; Speroff et al., 2010);  

Retenção de clientes e impacto na ‘marca’ 

do hospital (Varkey e Kollengode, 2011); 

Melhorias na qualidade do atendimento em 

saúde (Seoane e Fortes, 2014). 

 

Método Lean 

Agregação de valor aos processos 

(Brackett, Comer e Whichello, 2013; Vats 

et al., 2012; Young e Mcclean, 2008; 

Locock, 2003); 

Aplicação de ferramentas de qualidade em 

processos e serviços – previsão de 

problemas (Seidl e Newhouse, 2012; 

Varkey e Kollengode, 2011); 

Implantação e análise de indicadores 

(Crook et al., 2011;Vieira et al., 2011; 

Lara, Lasmar e Xavier, 2010; Ying, 

Kunaviktikul e Tonmukayakal, 2007; 

Bittar e Dos, 1996); 

Padronização de tarefas e processos 

(Grove et al., 2010); 

Treinamento (Varkey e Kollengode, 

2011). 

Redução de custos (Macfarlane, 2014; Vats 

et al., 2012; Vats, Goin e Fortenberry, 

2011); 

Eliminação de desperdícios (Macfarlane, 

2014; Brackett, Comer e Whichello, 2013; 

Grove et al., 2010); 

Melhoria/agilidade no atendimento 

(Brackett, Comer e Whichello, 2013; Vats 

et al., 2012; Young e Mcclean, 2008; 

Locock, 2003); 

Redução da burocracia (Grove et al., 2010). 

 

“continuação” 
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Iniciativas Processos internos Resultados esperados 

Método PDCA  

Implantação e análise de indicadores 

(Crook et al., 2011; Vieira et al., 2011; 

Lara, Lasmar e Xavier, 2010; Ying, 

Kunaviktikul e Tonmukayakal, 2007; 

Bittar e Dos, 1996). 

Melhoria de processos, administrativos e 

clínicos (Seidl e Newhouse, 2012); 

Prevenção de problemas (Seidl e 

Newhouse, 2012); 

Melhoria contínua – percepção de longo 

prazo (Seidl e Newhouse, 2012; Vats, Goin 

e Fortenberry, 2011; Mezzocato et al., 

2010). 

Programa Seis 

Sigma   

Implantação e análise de indicadores 

(Crook et al., 2011;Vieira et al., 2011; Lara, 

Lasmar e Xavier, 2010; Ying, Kunaviktikul 

e Tonmukayakal, 2007; Bittar e Dos, 

1996); 

Implantação de ferramentas de análise e 

controle de dados (Revere e Black, 2003); 

Redesenhos de processos (Seidl e 

Newhouse, 2012). 

Maior produtividade (Dubois et al., 2013; 

Brackett, Comer e Whichello, 2013; 

Calabrese, 2012); 

Redução de erros em processos clínicos 

(Woodward, 2005). 

Modelo de 

Excelência da 

EFQM 

Valorização do trabalho (EFQM, 2015; 

Baraibar et al., 2014; Moreno-Rodriguez et 

al., 2013; Yepes-Baldó, Romeo e Berger, 

2013; Shortell et al., 2000); 

Medição dos serviços (Shortell et al., 

2000); 

Autoavaliação (Moeller, O’reilly e Elser, 

2000); 

Modelagem de sistemas de gestão 

corporativa e clínica (Favaretti et al., 2015). 

Maior produtividade e eficiência (Baraibar 

et al., 2014; Moreno-Rodriguez et al., 2013; 

Yepes-Baldó, Romeo e Berger, 2013; 

Shortell et al., 2000); 

Melhoria na qualidade dos serviços 

(Moreno-Rodriguez et al., 2013); 

Oportunidade de melhoria em seus serviços 

(Escrig e Menezes, 2015);  

Busca pela excelência sustentável (Sajedi et 

al., 2013; Gómez, Costa e Lorente, 2011). 

Elaborado pelo autor.                                                                                                                               “conclusão” 

 

3.5 Proposições para a pesquisa 

 

Para compreensão da pergunta de pesquisa proposta, se faz necessário o entendimento 

do que se busca da pergunta, para que se obtenha a melhor resposta possível. Para tanto, a 

disposição de proposições elaboradas, tomando como base a revisão da literatura, tem por 

objetivo ajudar a responder à questão da pesquisa, quando a mesma for realizada em campo. 

Desta forma: 
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Proposição 1: relaciona os resultados obtidos pelos hospitais quando eles obtém selos de 

acreditação. A proposição 1 foi desdobrada em quatro subitens:  

 

1.a) Os selos de acreditação contribuem para o aumento da produtividade; 

1.b) Os selos de acreditação contribuem para o aumento do nível de satisfação dos pacientes; 

1.c) Os selos de acreditação contribuem para a padronização de serviços; 

1.d) Os selos de acreditação contribuem para o aumento dos níveis de segurança dos pacientes. 

 

Proposição 2: relaciona os resultados obtidos pelos hospitais quando eles aplicam as normas 

de gestão da qualidade. A proposição 2 foi desdobrada em cinco subitens: 

 

2.a) As normas de gestão da qualidade contribuem para o aumento da produtividade; 

2.b) As normas de gestão da qualidade contribuem para a melhoria da imagem da instituição 

junto à sociedade e para o aumento da responsabilidade social; 

2.c) As normas de gestão da qualidade contribuem para a redução do consumo de energia;  

2.d) As normas de gestão da qualidade contribuem para a redução do uso de matérias-primas;  

2.e) As normas de gestão da qualidade contribuem para a segurança do paciente. 

 

Proposição 3: relaciona os resultados obtidos pelos hospitais quando eles possuem e 

disseminam uma cultura da qualidade. A proposição 3 foi desdobrada em quatro subitens: 

 

3.a) Uma cultura de qualidade, quando disseminada e aplicada entre os trabalhadores do 

hospital, contribui para maior segurança dos pacientes; 

3.b) Uma cultura de qualidade, quando disseminada e aplicada entre os trabalhadores do 

hospital, contribui para o aumento da eficiência produtiva;  

3.c) Uma cultura de qualidade, quando disseminada e aplicada entre os trabalhadores do 

hospital, contribui para retenção de clientes e impacto na ‘marca’, qualificando o hospital como 

referência para a sociedade que atende; 

3.d) Uma cultura de qualidade, quando disseminada e aplicada entre os trabalhadores do 

hospital, contribui para melhorias na qualidade do atendimento em saúde. 

 

Proposição 4: relaciona os resultados obtidos pelos hospitais quando eles aplicam o método 

Lean. A proposição 4 foi desdobrada em quatro subitens: 

4.a) Quando um hospital aplica o método Lean ocorre uma redução de custos operacionais;  
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4.b) Quando um hospital aplica o método Lean ocorre uma diminuição de desperdícios; 

4.c) Quando um hospital aplica o método Lean ocorre uma melhoria/agilidade no atendimento 

a seus clientes; 

4.d) Quando um hospital aplica o método Lean ocorre uma redução da burocracia nos 

processos.  

 

Proposição 5: relaciona os resultados obtidos pelos hospitais quando eles aplicam o método 

PDCA. A proposição 5 foi desdobrada em três subitens: 

 

5.a) A aplicação do método PDCA contribui para a melhoria de processos administrativos e 

clínicos; 

5.b) A aplicação do método PDCA contribui para a prevenção de problemas; 

5.c) A aplicação do método PDCA contribui para a melhoria contínua e percepção dos 

resultados no longo prazo. 

 

Proposição 6: relaciona os resultados obtidos pelos hospitais quando eles aplicam o programa 

Seis Sigma. A proposição 6 foi desdobrada em dois subitens:  

 

6.a) A utilização do programa Seis Sigma aumenta a produtividade; 

6.b) A utilização do programa Seis Sigma gera maior redução de erros em processos clínicos. 

 

Proposição 7: relaciona os resultados obtidos pelos hospitais quando eles utilizam o Modelo 

de Excelência da EFQM. A proposição 7 foi desdobrada em quatro subitens:  

 

7.a) A utilização do Modelo de Excelência da EFQM aumenta a produtividade e a eficiência 

nos processos;   

7.b) A utilização do Modelo de Excelência da EFQM melhora a qualidade dos serviços 

oferecidos; 

7.c) A utilização do Modelo de Excelência da EFQM aumenta a oportunidade de melhoria nos 

serviços oferecidos; 

7.d) A utilização do Modelo de Excelência da EFQM causa uma busca pela excelência 

sustentável nas organizações.  
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O Quadro 8 relaciona as proposições com os itens da revisão da literatura e seus respectivos autores: 

 

Quadro 8 - Relação das proposições com os resultados esperados. 

Iniciativas Resultados Relação com a revisão da literatura Autores 

Proposição 1: 

Acreditação.  

1.a) Maior produtividade.  

Serviços (item 2.1); 

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1); 

Avaliação dos resultados (item 2.3). 

Brackett, Comer e Whichello, 2013; Dubois et 

al., 2013; Calabrese, 2012; Fortes, Mattos e 

Baptista, 2011. 

1.b) Maior satisfação do paciente.  

Serviços (item 2.1); 

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1). 

Wuri, Nizar e Indahati, 2015; Gok e Sezen, 

2013; Rocha et al., 2013; Yousefian et al., 

2013; Calabrese, 2012. 

1.c) Padronização de serviços  

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1); 

Certificações da qualidade em hospitais (item 2.2.2); 

Avaliação dos resultados (item 2.3). 

Amerioun et al., 2011. 

1.d) Segurança do paciente. 

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1); 

Certificações da qualidade em hospitais (item 2.2.2); 

Avaliação dos resultados (item 2.3). 

Shaw et al., 2014; Greenfield, Pawsey e 

Braithwaite, 2011; Speroff et al., 2010. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                      “continua” 
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Iniciativas Resultados Relação com a revisão da literatura Autores 

Proposição 2:  

Normas de gestão 

da qualidade. 

2.a) Maior produtividade. 

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais 

(item 2.2.1); 

Certificações da qualidade em hospitais (item 2.2.2). 

Brackett, Comer e Whichello, 2013; Dubois 

et al., 2013; González, Sarkis e Adenso-Díaz 

2008. 

2.b) Melhoria da imagem do hospital junto 

à sociedade e aumento da responsabilidade 

social. 

Avaliação dos resultados (item 2.3). González, Sarkis e Adenso-Díaz, 2008.  

2.c) Redução do consumo de energia. Certificações da qualidade em hospitais (item 2.2.2). 
González, Sarkis e Adenso-Díaz 2008; 

Pombo e Magrini, 2008.  

2.d) Redução do uso de matérias-primas. Certificações da qualidade em hospitais (item 2.2.2). Pombo e Magrini, 2008. 

2.e) Segurança do paciente. 
Certificações da qualidade em hospitais (item 2.2.2); 

Avaliação dos resultados (item 2.3). 

Shaw et al., 2014; Greenfield, Pawsey e 

Braithwaite, 2011; Speroff et al., 2010. 

Proposição 3: 

Cultura da 

qualidade 

3.a) Segurança do paciente. 

Certificações da qualidade em hospitais (item 2.2.2); 

Gestão de riscos (item 2.2.3); 

Avaliação dos resultados (item 2.3). 

Shaw et al., 2014; Greenfield, Pawsey e 

Braithwaite, 2011; Vlayen, 2011; Speroff et 

al., 2010.  

3.b) Eficiência produtiva. 

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais 

(item 2.2.1); 

Certificações da qualidade em hospitais (item 2.2.2); 

O Modelo de Excelência da EFQM e as normas de 

qualidade (item 2.3.2.1). 

Maekawa, Carvalho e Oliveira 2013; Seren e 

Baikal, 2007. 

 

3.c) Retenção de clientes e impacto na 

‘marca’ do hospital. 

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais 

(item 2.2.1). 
Varkey e Kollengode, 2011. 

3.d) Melhorias na qualidade do 

atendimento em saúde 
Humanização no atendimento (item 2.2.4). Seoane e Fortes, 2014. 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                  “continuação” 
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Iniciativas Resultados Relação com a revisão da literatura Autores 

Proposição 4: 

Método Lean 

4.a) Redução de custos. 

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1); 

Certificações da qualidade em hospitais (item 2.2.2). 

Macfarlane, 2014; Vats et al., 2012; Vats, Goin 

e Fortenberry, 2011. 

4.b) Eliminação de desperdícios. 
Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1); Certificações da qualidade em hospitais (item 2.2.2). 

Macfarlane, 2014; Brackett, Comer e 

Whichello, 2013; Grove et al., 2010. 

4.c) Melhoria/agilidade no 

atendimento. 

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1); Certificações da qualidade em hospitais (item 2.2.2). 

Brackett, Comer e Whichello, 2013; Vats et al., 

2012; Young e Mcclean, 2008; Locock, 2003. 

4.d) Redução da burocracia  
Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1). 
Grove et al., 2010. 

Proposição 5: 

Método PDCA  

5.a) Melhoria de processos, 

administrativos e clínicos. 

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1). 
Seidl e Newhouse, 2012. 

5.b) Prevenção de problemas. 
Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1). 
Seidl e Newhouse, 2012. 

5.c) Melhoria contínua – percepção de 

longo prazo. 

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1).  

Seidl e Newhouse, 2012; Vats, Goin e 

Fortenberry, 2011; Mezzocato et al., 2010. 

Proposição 6: 

Programa Seis 

Sigma   

6.a) Maior produtividade.  

Serviços (item 2.1); 

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1); 

Avaliação dos resultados (item 2.3). 

Dubois et al., 2013; Brackett, Comer e 

Whichello, 2013; Calabrese, 2012. 

6.b) Redução de erros em processos 

clínicos. 

Metodologias e ferramentas da qualidade em hospitais (item 

2.2.1);  
Woodward, 2005. 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                  “continuação” 
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Iniciativas Resultados Relação com a revisão da literatura Autores 

Proposição 7: 

Modelo de 

Excelência da 

EFQM 

7.a) Maior produtividade e eficiência. 

Ferramentas para avaliação de desempenho em hospitais 

(item 2.3.2);  

O Modelo de Excelência da EFQM e as normas de 

qualidade (item 2.3.2.1). 

Baraibar et al., 2014; Moreno-Rodriguez et al., 

2013; Yepes-Baldó, Romeo e Berger, 2013; 

Shortell et al., 2000. 

7.b) Melhoria na qualidade dos 

serviços. 

Ferramentas para avaliação de desempenho em hospitais 

(item 2.3.2); 

O Modelo de Excelência da EFQM e as normas da 

qualidade (item 2.3.2.1). 

Moreno-Rodriguez et al., 2013. 

7.c) Oportunidade de melhoria em 

seus serviços. 

O Modelo de Excelência da EFQM e as normas da 

qualidade (item 2.3.2.1). 
Escrig e Menezes, 2015. 

7.d) Busca pela excelência sustentável 
O Modelo de Excelência da EFQM e as normas da 

qualidade (item 2.3.2.1). 

Sajedi et al., 2013; Gómez, Costa e Lorente, 

2011. 

Elaborado pelo autor.                                                                                                                                                                                                                            “conclusão”
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3.6 Seleção da unidade de análise 

 

A escolha da unidade de análise – aqui denominada de sistema produtivo de prestação 

de serviços de saúde (hospital) – é fundamental para a pesquisa, pois é ela quem determina 

quais procedimentos podem ser avaliados durante a pesquisa de campo, visto que cada hospital 

possui programas específicos de qualidade. Desta maneira, a escolha da unidade hospitalar 

considerou os parâmetros mínimos a serem questionados durante a pesquisa de campo, com 

base na pergunta de pesquisa, buscando responder as proposições apresentadas. 

 

A seleção dos hospitais seguiu critérios determinados e que satisfizessem a proposta de 

pesquisa, ou seja, hospitais que tinham programas ou metodologias de qualidade implantados, 

ou que utilizassem ferramentas de qualidade. O estudo de múltiplos casos afastarou a 

possibilidade de analisar um único tipo de hospital, o que causaria a invariabilidade do processo 

e, consequentemente, a perspectiva da visão unilateral.  

 

O respondente da pesquisa de campo (responsável pela área da qualidade no hospital) 

deveria conhecer os procedimentos implantados e a dinâmica da área da qualidade da unidade 

considerada, de tal modo que possuísse os conhecimentos mínimos para responder aos 

questionamentos. 

 

3.7 Procedimentos para a pesquisa de campo 

 

A pesquisa de campo teve por objetivo principal verificar as proposições da dissertação, 

de tal modo que o estudo de múltiplos casos fosse analisado, em um primeiro momento, de 

forma isolada e, depois, de forma unificada. Para a pesquisa, foi utilizado um questionário 

semiestruturado elaborado a partir da revisão da literatura e o Modelo de Excelência da EFQM. 

 

A pesquisa de campo foi respondida em duas etapas, de forma isolada, para que não 

ocorresse interferência entre uma etapa e outra: 

 

 Primeiro: resposta ao questionário semiestruturado (Apêndice 2); e 

 Segundo: resposta ao questionário do Modelo de Excelência da EFQM (Anexo 2).  
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As respostas ao questionário semiestruturado ocorreram na forma de entrevista e foram 

gravadas. As respostas ao questionário do Modelo de Excelência da EFQM foram preenchidas 

pelas mesmos respondentes do questionário semiestruturado e não sofreram influência do 

entrevistador.  

 

Os dados coletados pelo questionário semiestruturado foram colocados, após análise, 

em uma matriz de resultados e examinados de forma comparativa entre os casos considerados. 

A matriz de resultados é apresentada na figura 3. 

 

  Resultados 

 Iniciativa 

realizada 
Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E 

Acreditação       

Normas de gestão da 

qualidade 

 
     

Cultura da qualidade       

Método Lean       

Método PDCA       

Programa Seis 

Sigma 

 
     

Figura 3 - Matriz de resultados. Elaborado pelo autor. 

 

A análise da matriz de resultados teve por objetivo gerar uma matriz de melhorias, que 

mostrasse quais programas ou metodologias poderiam ser introduzidos pelo hospital que 

desejasse atingir determinado resultado. Com isso, há um direcionamento entre a aplicação do 

programa ou metodologia vinculado à solução esperada em seu processo. A matriz de melhorias 

é apresentada na Figura 4.  

 

Resultados esperados Programa, metodologia ou ferramenta a ser implantada 

Melhoria A  

Melhoria B  

Melhoria C  

Melhoria N  

Figura 4 - Matriz de melhorias. Elaborado pelo autor. 
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A carta de apresentação para esta pesquisa encontra-se no Apêndice 1, a aprovação do 

projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) encontra-se no Anexo 1, o 

questionário semiestruturado encontra-se no Apêndice 2 e o questionário do Modelo de 

Excelência da EFQM encontra-se no Anexo 2. 

 

3.7.1 A pesquisa semiestruturada 

 

A utilização de um protocolo é essencial para garantir a confiabilidade da pesquisa e 

serve de orientação ao pesquisador na coleta de dados (YIN, 2014). 

 

O protocolo se constitui em um conjunto de códigos, menções e procedimentos 

suficientes para se replicar o estudo, ou aplicá-lo em outro caso que mantém características 

semelhantes ao estudo de caso original. O protocolo oferece condição prática para testar a 

confiabilidade do estudo, isto é, obter resultados assemelhados em aplicações sucessivas a um 

mesmo caso (MARTINS, 2008). 

 

Um protocolo de pesquisa, em estratégia de estudo de casos, múltiplos e simples, deve 

apresentar os seguintes itens (FREITAS e JABBOUR, 2011):  

 

 Questão principal da pesquisa;  

 Objetivo principal;  

 Temas da sustentação teórica;  

 Definição da unidade de análise;  

 Potenciais entrevistados e múltiplas fontes de evidência;  

 Período de realização;  

 Local da coleta de evidências;  

 Obtenção de validade interna, por meio de múltiplas fontes de evidências; e 

 Síntese do roteiro de entrevista. 

 

O protocolo também serve como um check-list para o pesquisador. É um roteiro que 

deve ser seguido a fim de levantar todos os aspectos propostos na pesquisa. Além disso, torna-

se necessário conseguir autorização para o estudo na organização. O próximo passo é o envio 

de uma carta simples para o responsável, indicando as áreas que serão pesquisadas, quais 
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pessoas gostaria de entrevistar e quais os objetivos da pesquisa (VOSS, TSIKRIKTSIS e 

FROHLICH, 2002). 

 

Para a efetiva condução, sugere-se que a pesquisa seja sustentada por entrevistas, com 

indivíduos da organização que conheçam profundamente a rotina organizacional. Apesar da 

subjetividade no processo de análise das evidências em estudo de caso, o pesquisador precisa 

ser imparcial e ético, ou seja, usar a razão em vez da emoção, avaliando os resultados do estudo 

de forma coesa com os pressupostos teóricos, dentro dos padrões metodológicos e objetivos 

definidos (FREITAS e JABBOUR, 2011). 

 

Segundo Freitas e Jabbour (2011), o roteiro para o processo de análise das evidências 

utilizado em estudos de casos, de um modo geral, segue os seguintes procedimentos:  

 

 Transcrição fidedigna das evidências coletadas;  

 Descrição detalhada das evidências coletadas;  

 Análise das evidências coletadas com base nos principais conceitos; e 

 Cruzamento das evidências coletadas entre os casos. 

 

A entrevista semiestruturada aplicada nesta dissertação teve por objetivo identificar as 

características dos programas, metodologias e ferramentas da qualidade utilizadas nas unidades 

de serviços hospitalares, e foi dividida em 4 partes: 

 

 Caracterização do entrevistado: caracteriza o indivíduo a ser entrevistado durante a 

pesquisa de campo e qual sua relação com os programas de qualidade no hospital 

pesquisado; 

 Caracterização da unidade prestadora de serviço hospitalar: caracteriza o hospital em 

elementos básicos, tais como porte, número de leitos e produtividade; 

 Caracterização dos serviços: caracteriza os serviços prestados pelos hospitais e qual 

a relação destes serviços com a geração de valor para o hospital; e 

 Programas, metodologias e ferramentas da qualidade: caracteriza como os hospitais 

se posicionam frente aos programas de qualidade implantados, quais os resultados 

obtidos e a relação de causa e efeito que estes programas causam nos serviços 

prestados. 
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As perguntas aqui relacionadas não são diretas, pois o objetivo é fazer com que o 

respondente demonstre as características que o diferencia em relação à qualidade. Entretanto, 

uma entrevista aberta dificulta a interpretação dos resultados. Para sanar este problema, a 

análise foi feita com base em parâmetros pré-determinados e comuns à literatura pertinente, ou 

seja, esperava-se que a unidade pesquisada respondesse o mais próximo possível do que foi 

estabelecido nas proposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

4 PESQUISA DE CAMPO  

 

 Inicialmente, serão apresentadas e caracterizadas as unidades de análise utilizadas na 

pesquisa. Em seguida, busca-se confirmar ou refutar as proposições apresentadas no capítulo 3 

e gerar a matriz de melhorias, proposta na Figura 4. Foram utilizados dois métodos de análise:  

 

a) Apresentação dos resultados das entrevistas; 

b) Análise do questionário da EFQM.  

 

 É importante salientar que a pesquisa de campo foi realizada tomando como base os 

princípios éticos. Todos os questionários, carta de apresentação da pesquisa e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram previamente enviados por e-mail para os 

hospitais pesquisados. O período de coleta de dados ocorreu entre novembro de 2015 a fevereiro 

de 2016. 

 

4.1 Caracterização da unidade de análise 

 

Conforme descrito no item 3.6, a unidade de análise é denominada de sistema produtivo 

de prestação de serviços de saúde – hospital.  

 

A amostra contém cinco hospitais, de grande porte, com especialidades distintas, todos 

localizados na região metropolitana da cidade de São Paulo – Brasil. São assim caracterizados: 

 

 Hospital A: hospital público, de grande porte, especialista da rede SUS, atende casos 

de alta complexidade e vinculado a uma universidade. Obteve o primeiro selo de 

acreditado em 2010 – ONA I. Em 2011 obteve o selo ONA II. Em 2013 iniciou o 

processo para obter o selo da JCI, o qual conseguiu em julho de 2014. Além deste 

selo, possui o selo da Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities 

(CARF), um selo específico para reabilitação; 

 Hospital B: hospital privado, de grande porte, geral, atende casos de alta 

complexidade. Em 1998 foi implantado o escritório de qualidade. Em 2002 iniciou 

os processos para obtenção da acreditação, com os selos ACI, JCI e ONA. Em 2012 

tinha os três selos, de forma concomitante. Ainda em 2012 optou pelo selo da JCI; 
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 Hospital C: hospital público, de grande porte, especialista da rede SUS, atende casos 

de alta complexidade, vinculado a uma universidade. Em 1997 foi estruturado o 

programa de qualidade desenvolvido pelo hospital e para o hospital, encaminhando 

o mesmo para a ISO 9001. Adotou as diretrizes de qualidade do Prêmio Nacional da 

Gestão em Saúde (PNGS). Em 2014 o setor de informática do hospital foi certificado 

com a ISO9001. Em 2015 o hospital obteve o selo da ONA I; 

 Hospital D: hospital público, de grande porte, geral da rede SUS, Organização Social 

de Saúde (OSS). Em 2000 foi reconhecido com o Prêmio Nacional Professor Galba 

de Araújo pelo destaque no atendimento obstétrico e neonatal. Em 2001 foi 

certificado pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). Em 2011 obteve o 

selo de acreditação da ONA III. Em 2012 obteve o selo de acreditação da JCI. Ambos 

os selos, ONA III e JCI foram recertificados em 2015; e 

 Hospital E: hospital privado, filantrópico, de grande porte, geral, atende casos de alta 

complexidade. Em 1996 o laboratório de análises clínicas foi certificado pela ISO 

9001. Em 1998 teve seu banco de sangue certificado pela American Association of 

Blood Banks (AABB). Em 1999 recebeu o selo de acreditado pela JCI, sendo 

recertificado desde então. Em 2009 obteve o selo de acreditado em serviços de 

radiologia pelo American College of Radiology (ACR). Em 2010 obteve o selo de 

acreditação dos laboratórios e bancos de sangue pelo College of American 

Pathologists (CAP). Em 2012 recebeu o selo da CARF. Também recebeu a 

certificação Planetree, um selo para atendimentos humanizados.  

 

De forma resumida, a caracterização das unidades de análise é mostrada no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Comparativo das unidades de análise. 

 Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E 

Tipo de hospital Público Privado Público Público Privado 

Porte  Grande Grande Grande Grande Grande 

Número de funcionários* 3.253 7500 3130 1300 10.195 

Número de leitos* 644 510 500 222 670 

Selos de acreditação JCI e ONA III JCI ONA I JCI e ONA III JCI 

Normas  - - ISO 9001 - 
ISO 9001 e 

OHSAS 18001 

Outros selos de qualidade? CARF - - IHAC 

AABB, ACR, 

CARF, CAP e 

Planetree 

* dados aproximados  

Elaborado pelo autor. 

 

Foram realizadas entrevistas nos cinco hospitais da amostra, tomando como base o 

questionário semiestruturado (Apêndice 2) e o questionário da EFQM (Anexo 2). As entrevistas 

foram realizadas com as gerentes da área de qualidade dos respectivos hospitais, todas com pós-

graduação na área de qualidade em saúde: 

 

 Hospital A: funcionária com experiência em gestão da qualidade. Possui 

conhecimentos em acreditação hospitalar. Participou de certificações hospitalares da 

JCI, ONA e CARF. 

 Hospital B: funcionária com experiência em gestão da qualidade. Possui 

conhecimentos em acreditação hospitalar. Participou do processo de certificação em 

hospital com as três entidades (ACI, JCI e ONA). 

 Hospital C: doutora na área da saúde, com experiência em pesquisa e em gestão da 

qualidade. Tem conhecimentos profundos dos conceitos do PNGS. Também possui 

conhecimentos em acreditação hospitalar. Participou de treinamentos na JCI, nos 

Estados Unidos, por cerca de dois anos. Possui conhecimentos em normas de gestão 

da qualidade (ISO e OHSAS), bem como em sua implantação. 

 Hospital D: funcionária com experiência em gestão da qualidade. Possui 

conhecimentos em acreditação hospitalar. Participou de certificações hospitalares da 

JCI e ONA, de forma concomitante. 
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 Hospital E: funcionária com experiência em gestão de qualidade. Possui 

conhecimentos em acreditação hospitalar. Participou de certificações hospitalares da 

JCI e ONA, além de outras certificações tais como CARF, CAP e Planetree. 

 

 O projeto de pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram 

submetidos ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (FMUSP). Ambos foram aprovados (Anexo 1). 

  

4.2 Apresentação dos resultados das entrevistas 

 

Os resultados serão apresentados de acordo com os dados coletados nas entrevistas e 

nos questionários da EFQM.  

 

4.2.1 Análise qualitativa da entrevista semiestruturada 

 

A entrevista semiestruturada (Apêndice 2) avaliou os tópicos que se referem às 

proposições, mostrando seus indicadores e respectivas evidências. Os itens avaliados foram: 

serviços, gestão e liderança, cultura organizacional, resultados para os clientes/pacientes, 

programas de qualidade e resíduos sólidos. Os resultados são mostrados no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Indicadores e evidências. 

  Evidências 

 Indicadores  Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E 

S
er

v
iç

o
s 

Índice de 

aprovação dos 

serviços. 

Satisfação do 

paciente. 

Satisfação do 

paciente. 

Satisfação do 

paciente. 

Satisfação do 

paciente. 

Satisfação do 

paciente. 

Índice de 

atendimentos/mês. 

Processos 

estabelecidos; 

Treinamentos. 

Processos 

estabelecidos; 

Treinamentos. 

Processos 

estabelecidos; 

Treinamentos. 

Processos 

estabelecidos; 

Treinamentos. 

Processos 

estabelecidos; 

Treinamentos. 

Número de 

parcerias. 

Ensino e 

pesquisa. 
- 

Ensino e 

pesquisa. 

Ensino e 

pesquisa. 

Ensino e pesquisa. 

Número de 

trabalhadores 

especializados 

Treinamentos. Treinamentos. Treinamentos.  Treinamentos. 
Treinamentos 

direcionados. 

                                                                                                                                                                    “continua” 
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  Evidências 

 Indicadores  Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E 

G
es

tã
o

 e
 l

id
er

an
ça

  

Número de 

processos 

estabelecidos e 

implantados. 

Apoio da gestão 

- melhora nos 

serviços. 

Apoio da gestão 

- melhora nos 

serviços. 

Apoio da gestão 

- melhora nos 

serviços. 

Apoio da gestão 

- melhora nos 

serviços. 

Apoio da gestão - 

melhora nos 

serviços. 

Número de eventos 

adversos em 

serviços. 

Monitoramento 

de processos. 

Monitoramento 

de processos. 

Implantação de 

práticas de 

qualidade. 

Implantação de 

políticas 

gestoras da 

qualidade. 

Monitoramento de 

processos. 

C
u

lt
u

ra
 o

rg
an

iz
ac

io
n

al
 Riscos para os 

clientes / pacientes 

e trabalhadores 

Conscientização 

dos 

trabalhadores; 

Cultura de 

qualidade. 

Conscientização 

dos 

trabalhadores; 

Cultura de 

qualidade. 

Conscientização 

dos 

trabalhadores. 

Conscientização 

dos 

trabalhadores; 

Cultura de 

qualidade. 

Conscientização dos 

trabalhadores; 

Cultura de 

qualidade. 

Selos da qualidade. 

Treinamentos; 

Gestão da 

qualidade. 

Treinamentos; 

Gestão da 

qualidade. 

Treinamentos; 

Gestão da 

qualidade. 

Treinamentos in 

loco; 

Disseminação 

de informações. 

Treinamentos 

institucionais e 

profissionalizantes 

Gestão da qualidade. 

P
ro

g
ra

m
as

 d
e 

q
u

al
id

ad
e 

Imagem 

perante o 

público. 

Gestão por 

processos; 

Benchmarking. 

Gestão por 

processos; 

Benchmarking. 

Benchmarking. 

Gestão por 

processos; 

Benchmarking. 

Gestão por processos; 

Benchmarking. 

Protocolos e 

relatórios de 

produtividade.  

Ciclo PDCA; 

Planos de ação 

em melhoria 

contínua; 

Auxilio na 

compra de 

materiais 

diferenciados. 

Ciclo PDCA; 

Balanced 

Scorecard -  

BSC. 

Ciclo PDCA; 

Mapeamento de 

processos em 

áreas críticas – 

análise por causa 

raiz; 

Métricas para 

compra de 

insumos. 

Ciclo PDCA; 

Macroprocessos 

mapeados. 

Desenvolvimento de 

metodologias 

próprias, de acordo 

com a necessidade. 

R
es

íd
u

o
s 

só
li

d
o

s Coleta 

material. 

Realizada por 

terceiros. 

Realizada por 

terceiros. 

Aplicação da 

ISO 14001. 

Realizada por 

terceiros. 

Aplicação da 

OHSAS18001. 

                                                                                                                                                            “continuação” 

 

 

 

 



93 

 

  Evidências 

 Indicadores  Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E 

R
es

u
lt

ad
o

s 
p

ar
a 

o
s 

cl
ie

n
te

s/
p

ac
ie

n
te

s 
  

Pesquisa de 

satisfação. 

Atendimento 

personalizado e 

humanizado; 

Cultura 

organizacional; 

Assistência; 

Voluntariado; 

Parcerias 

federais e 

estaduais. 

Cultura 

organizacional. 

 

Atendimento 

humanizado – 

foco no paciente, 

na família do 

paciente e nos 

trabalhadores. 

Atendimento 

humanizado; 

Satisfação 

mínima na 

pesquisa: 75%. 

Atendimento 

humanizado; Cultura 

organizacional; 

Parcerias federais e 

estaduais; 

Avaliação pós alta. 

Índice de 

falhas em 

processos. 

- 

Uso de 

protocolos 

próprios. 

Dados coletados 

e analisados 

anualmente. 

- - 

Índices de 

produtividade. 

Indicadores 

estabelecidos 

pela ANVISA 

(item 2.3.1, 

Quadro1). 

Indicadores 

estabelecidos 

pela ANVISA 

(item 2.3.1, 

Quadro1). 

Indicadores 

estabelecidos 

pela ANVISA 

(item 2.3.1, 

Quadro1). 

Indicadores 

estabelecidos 

pela ANVISA 

(item 2.3.1, 

Quadro1). 

Indicadores 

estabelecidos pela 

ANVISA (item 2.3.1, 

Quadro1). 

Relatórios da 

Secretaria de 

Saúde do 

Estado de São 

Paulo. 

Padronização 

das medidas. 
- 

Padronização 

das medidas. 

Padronização 

das medidas. 
- 

Elaborado pelo autor.                                                                                                                               “conclusão” 

 

4.2.2 Análise da produtividade 

 

A análise da produtividade tem por finalidade avaliar os resultados gerados pelas 

entradas da revisão da literatura, apresentadas no item 2, bem como apresentar a matriz de 

resultados, proposta na Figura 3. 

 

 Os selos da acreditação, adotados inicialmente como um diferencial estratégico, deram 

início à gestão da qualidade em quatro hospitais pesquisados, exceto o hospital C, que optou 

pela norma ISO 9001. Com isso, iniciou-se o uso de métricas para avaliar produtos e serviços, 

a partir do mapeamento de processos, buscando atingir a excelência. 
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 As normas da qualidade são pouco utilizadas, visto que as instituições encontram 

dificuldade em sua implantação. Entretanto, o hospital C melhorou seus processos com a 

implantação da norma ISO 9001, utilizando formulários eletrônicos padronizados, o que 

permitiu ao hospital manter especificações rigorosas. O hospital E também adota o uso de 

normas da qualidade, pois acredita que tais normas permitem o detalhamento de processos 

abrangentes. 

 

 A cultura da qualidade destaca que os treinamentos contínuos, associados à rotina dos 

trabalhadores, é fundamental para a aplicação dos conceitos de qualidade nos hospitais 

pesquisados. O mapeamento de processos críticos e o auxílio de grupos especializados são 

importantes para detectar os pontos a serem melhorados.    

     

 O método PDCA, por ser de fácil entendimento, é muito utilizado por todos os hospitais, 

em diferentes setores, principlamente no mapeamento de processos e na melhoria contínua de 

produtos e serviços.  

 

 A filosofia Lean não encontra a mesma facilidade de penetração nos hospitais quando 

comparado com o método PDCA, quer seja pela dificuldade de entendimento de suas 

ferramentas ou pela falta de pessoas capacitadas para sua implantação. Dentre os hospitais 

pesquisados, apenas o hospital A aplica o método Lean para avaliação de riscos. O mesmo 

ocorre com o programa Seis Sigma que, segundo os hospitais, é de difícil aplicação para o setor 

de serviços. O hospital D iniciou treinamentos para a utilização do método Lean e do programa 

Seis Sigma para aplicação em sua rotina de trabalho, ainda sem resultados concretos.  

 

 Os resultados das entrevistas realizadas mostram que os hospitais possuem 

entendimento e visão diferentes sobre os tópicos apresentados. Isto se deve ao tipo de serviço 

que é oferecido pela instituição, bem como o tipo de atendimento que oferece ao usuário. A 

matriz de resultados, comparando os hospitais, é mostrada no Quadro 11. 
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Quadro 11 - Matriz de resultados - comparativo entre os hospitais. 

  Resultados  

 Iniciativa realizada Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E 

A
cr

ed
it

aç
ão

 

Início da gestão da qualidade e de programas de qualidade total. Sim  Sim  -  Sim  Sim  

Busca excelência em serviços da saúde. Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Qualidade é estratégica para a instituição – reconhecimento frente às demais 

instituições. 
- Sim  -  Sim  Sim  

Apoio da alta direção. Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Definição de padrões e métricas – gestão por processos. Sim  Sim  -  Sim  Sim  

Abrangência dos certificados. Sim  - -  - Sim  

Humanização dos serviços oferecidos. Sim  -  Sim  - Sim  

N
o

rm
as

 d
e 

g
es

tã
o

 

Implantação de formulários eletrônicos, com definição de padrões e métricas. - - Sim  - - 

Capacidade de avaliar processos abrangentes. - - Sim  - Sim  

Mapeamento detalhado dos processos - - Sim  - Sim  

Responsabilidade ambiental entre os trabalhadores - - - - Sim  

C
u

lt
u

ra
 d

a 
q

u
al

id
ad

e 

Processo assistencial. Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Treinamentos. Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Orientação ao paciente quanto a procedimentos realizados pelos trabalhadores. Sim  Sim  Sim  -  - 

Processos bem equacionados e embutidos na rotina dos trabalhadores. Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Padronização dos resultados – fonte de comparação com outros hospitais. Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Gestão da qualidade – apoio às demais áreas. Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Aplicação de indicadores de qualidade. Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Implantação do metodo PDCA. Sim  Sim  Sim  Sim  - 

Criação de grupos especialistas em gestão da qualidade. - - Sim  Sim  - 

Disseminação do uso de ferramentas e metodologias da qualidade. Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

“continua” 
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  Resultados  

 Ação  Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E 

 Disseminação dos indicadores de qualidade para todos os trabalhadores do hospital. - -  - Sim  - 

Ensino à distância – EAD.  - - - - Sim  

Cursos on-line, e gratuitos, no sitio da internet da instituição. - - - - Sim  

M
ét

o
d

o
  

L
ea

n
 

Análise de riscos em processos. Sim  - - - - 

M
ét

o
d

o
 P

D
C

A
 Indicadores de qualidade. Sim  Sim  Sim  Sim  - 

Melhoria contínua em processos. Sim  Sim  Sim  Sim  -  

Mapeamento de processos. Sim  Sim  Sim  Sim  -  

Análise de riscos em processos. - - - - Sim  

Elaborado pelo autor.                                                                                                                                                                                                                                 “conclusão” 
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4.3 Análise do questionário da EFQM  

 

Segundo Moreno-Rodriguez et al. (2013), o modelo EFQM é baseado na premissa de 

que excelentes resultados com respeito ao desempenho, aos clientes, às pessoas e à sociedade 

são alcançados através da liderança na condução da política e estratégia, que são entregues 

através das pessoas, parcerias, recursos e processos. 

  

O questionário da EFQM, disponível no Anexo 2, foi respondido pelos cinco hospitais. 

O questionário é dividido em nove partes, da seguinte forma: 

 

 As partes 1, 3, 4 e 5 são divididas em subcritérios a, b, c, d e e, e cada subcritério 

abrange três perguntas, totalizando 60 perguntas; 

 A parte 2 é dividida em subcritérios a, b, c e d, e cada subcritério abrange três 

perguntas, totalizando 12 perguntas; e 

 As partes 6, 7, 8 e 9 são divididas em subcritérios a e b, e cada subcritério abrange 

cinco perguntas, totalizando 40 perguntas.    

 

Para cada resposta foi adotado um peso, expresso em porcentagem. O Quadro 12 mostra 

qual o peso aplicado em cada resposta. 

 

Quadro 12 – EFQM: respostas com respectivos pesos. 

 

Elaborado pelo autor. 

 

Esta pesquisa aplicou o método de média simples para cada subcritério, de cada parte. 

O Quadro 13 mostra como foram obtidas as médias para os subcritérios: 

 

 

Resposta Peso (%) 

Zero  0 

Muito fraco 5 

Fraco  15 

Aceitável  35 

Forte  65 

Muito forte 100 

Não se aplica - 
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Quadro 13 - Método de cálculo dos subcritérios. 

 Pontuação Média subcritério 

Subcritérios Respostas (%) 
∑𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑛º 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
 (%) 

Elaborado pelo autor. 

 

As respostas obtidas no questionário foram induzidas, ou seja, o respondente escolhe 

uma resposta entre as opções disponíveis. Nenhuma instituição optou pela resposta “não se 

aplica”. Ao final, os pesos foram ponderados de acordo com a metodologia utilizada pela 

EFQM. Por se tratar de um questionário elaborado por uma instituição independente, o autor 

desconhece os parâmetros adotados para ponderação dos subcritérios. O Quadro 14 mostra as 

ponderações adotadas pela EFQM: 

 

Quadro 14 - Método de cálculo para a média final dos critérios. 

Critério Média subcritério Pontuação obtida Peso adotado Média final (%) 

1. Liderança 1a, 1b, 1c, 1d e 1e 
(∑𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
 1,0 

Peso adotado x 

pontuação obtida 

2. Estratégias 2a, 2b, 2c e 2d 
(∑𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
 1,0 

Peso adotado x 

pontuação obtida 

3. Pessoas 3a, 3b, 3c, 3d e 3e 
(∑𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
 1,0 

Peso adotado x 

pontuação obtida 

4. Parcerias e recursos 4a, 4b, 4c, 4d e 4e  
(∑𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
 1,0 

Peso adotado x 

pontuação obtida 

5. Processos, produtos 

e serviços 
5a, 5b, 5c, 5d e 5e 

(∑𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
 1,0 

Peso adotado x 

pontuação obtida 

6. Resultados dos 

clientes 
6a e 6b 

(∑𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
 1,5 

Peso adotado x 

pontuação obtida 

7. Resultados dos 

trabalhadores 
7a e 7b 

(∑𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
 1,0 

Peso adotado x 

pontuação obtida 

8. Resultados da 

sociedade 
8a e 8b 

(∑𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
 1,0 

Peso adotado x 

pontuação obtida 

9. Resultados chave 9a e 9b 
(∑𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
 1,5 

Peso adotado x 

pontuação obtida 

Elaborado pelo autor. 

 

As Figuras 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mostram as respostas dos questionários, tomando com base 

a média final para cada critério. Cada subdivisão do gráfico corresponde a 10% do total. 
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Figura 5 - Análise EFQM do hospital A.  

Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 6 - Análise EFQM do hospital B. 

Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 7 - Análise EFQM do hospital C. 

Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 8 - Análise EFQM do hospital D.  

Elaborado pelo autor. 

 

  

Figura 9 - Análise EFQM do hospital E.  

Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 10 - Análise EFQM geral. 

Elaborado pelo autor. 
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A análise conjunta das respostas dos hospitais permite uma comparação acerca do modo 

como as instituições se posicionam frente aos objetivos estratégicos. Todos os hospitais têm 

como objetivo atingir os melhores resultados, em maior ou menor grau de avaliação.  

 

O hospital A, apesar de ter os selos da JCI e ONA III, que foca muito em resultados, 

ainda não atingiu um nível satisfatório que supra a expectativa esperada de seus trabalhadores, 

apesar dos mesmos darem respaldo de suas ações para os clientes e a sociedade onde estão 

inseridos. Como o hospital se diferencia na rede pública do SUS, tal fator mascara a real 

situação da direção para com seus trabalhadores.  

 

O hospital B, que tem o selo da JCI, também não atingiu a expectativa de satisfação de 

seus trabalhadores, além de não trazer os resultados em assistência que a sociedade almeja. Um 

fator impactante é a medida dos serviços de forma macro, generalizada, de tal modo que os 

indicadores de qualidade são, somente, os recomendados pela JCI, e não se adaptam à realidade 

local, corroborando Pai e Chary (2013) e Mendes (2012). 

 

O hospital C possui o selo ONA I (2015), direcionado para infraestrutura, além de 

algumas áreas certificadas com a ISO 9001. Possui tradição no desenvolvimento de parcerias, 

bem como centro próprio de desenvolvimento e pesquisa, o que demonstra que os resultados 

estão equacionados em uma tendência de evolução, alinhados com as parcerias e os recursos 

desenvolvidos. Contudo, se comparado com os demais hospitais pesquisados, o hospital C 

possui os piores resultados, uma vez que seus processos não estão totalmente desenvolvidos e 

enraizados na cultura da qualidade da instituição, o que caracteriza a pouca assistência para 

com os trabalhadores. 

 

No hospital D se destaca como a instituição gerencia seus recursos e parcerias. As 

parcerias ainda são restritas e o Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) ainda está em fase de 

aprimoramento, sem desenvolver pesquisas próprias. Entretanto, as estratégias estão alinhadas 

com os processos, produtos e serviços, gerando resultados satisfatórios, com tendências de 

crescimento.  

 

O hospital E tem seu foco direcionado para os selos de acreditação. Por isso, mostra 

resultados acima da média em todos os quesitos que envolvem estes fatores. Também possui 
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forte política de treinamentos, presenciais e à distância, salientando a importância dos 

trabalhadores. 

 

Analisando as tendências entre os hospitais, nota-se que os hospitais A e B convergem 

em suas respostas, mas com diferentes graus de satisfação. O hospital A possui selos da JCI e 

ONA III - o que faz com que o mesmo direcione e adapte seus processos para a realidade 

brasileira. A exceção ocorre quanto ao respaldo para a sociedade. Isto se deve ao fato do hospital 

A ser público e, por este motivo, tem a obrigação de atender a toda a população. 

 

O hospital C possui apenas selo ONA I – foco em infraestrutura, com resultados muito 

defasados e modestos, se comparado com os demais hospitais.  

 

Os hospitais D e E possuem resultados semelhantes, em graus de satisfação diferentes. 

Isto pode estar associado ao modo como tratam seus programas de qualidade, cujo objetivo é 

obter selos de acreditação. A diferença encontra-se na experiência de cada um. Enquanto o 

hospital D possui o selo da JCI desde 2012, o hospital E possui desde 1999, atingindo a 

excelência em serviços, o que o diferencia em relação aos resultados alcançados.  

 

4.4 Análise das proposições da pesquisa 

 

 A análise das proposições tem por objetivo verificar se os constructos resultantes da 

revisão de literatura, apresentados no Capítulo 2, são capazes de avaliar e responder os objetivos 

da pesquisa, conforme item 1.2. As proposições foram avaliadas individualmente. Ao final do 

capítulo será apresentado um quadro resumo, indicando a situação das proposições, de forma 

individual. 

 

4.4.1. Análise da proposição 1 

 

As entrevistas nos hospitais mostraram que todas as iniciativas da qualidade se iniciaram 

a partir da decisão de implantar selos de acreditação, mesmo para o hospital C, que optou pela 

norma ISO 9001. A implantação de processos organizados e a análise de dados e relatórios 

próprios que condizem com a realidade da instituição mostra o quanto a mesma evoluiu após a 

implantação desses processos.  
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Todos os hospitais adotam pesquisa de satisfação para a população atendida. O apoio 

da alta direção e a humanização dos serviços oferecidos também influenciam na busca pela 

qualidade total.  

 

4.4.2 Análise da proposição 2  

 

Apenas dois hospitais pesquisados aplicam normas de gestão em seus programas de 

qualidade: o hospital C de forma acentuada e difundida entre os pares, com resultados diretos 

na produtividade e o hospital E, onde sustenta que o uso destas normas avalia processos de 

forma abrangente. O hospital E utiliza também norma de qualidade para certificar seu processo 

de descarte de resíduo sólido.  

 

Os demais hospitais afirmam que tais procedimentos são complexos e trazem poucos 

resultados, se comparados com outros programas e metodologias aplicadas. 

 

4.4.3 Análise da proposição 3  

 

Quando a cultura da qualidade é avaliada dentro do hospital, o ponto com maior 

destaque e citado por todas as instituições é o treinamento dos trabalhadores e como estes 

treinamentos se encaixam na rotina e na cultura organizacional do hospital. Como 

consequência, a ‘tradução’ dos treinamentos se dá em processos de melhoria contínua, no uso 

constante de metodologias e ferramentas da qualidade, com processos voltados para a segurança 

e melhor percepção que o cliente tem frente aos serviços oferecidos, no melhor uso dos recursos 

disponíveis e no consequente aumento de produtividade.  

 

Destaca-se, também, a criação, ou adoção, de indicadores direcionados para os 

problemas de qualidade em saúde e o atendimento individual e coletivo, visando atingir alto 

índice de aprovação nas pesquisas de satisfação realizadas com os pacientes atendidos, 

melhorando a imagem que o hospital tem frente a seus clientes e valorizando sua marca. 

 

4.4.4 Análise da proposição 4 

 

O método Lean não é utilizado pela maioria dos hospitais pesquisados. Somente o 

hospital A utiliza este método, aplicando-o na análise de riscos em processos.  
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O hospital D iniciou o treinamento da equipe de qualidade no uso deste método no início 

do ano de 2016, mas ainda não possui resultados concretos, passíveis de avaliação. 

 

4.4.5 Análise da proposição 5  

 

Todos os hospitais associaram o método PDCA à melhoria contínua e ao mapeamento 

de processos, sendo que quatro o utilizam devido à sua facilidade de uso e disseminação de 

conceitos. A excessão ocorre para o hospital E, que utiliza esta metodologia para análise de 

riscos. A partir do PDCA, implantam indicadores de qualidade e realizam mapeamento de 

macro e microprocessos, identificando riscos e oportunidades. 

 

4.4.6 Análise da proposição 6  

 

O programa Seis Sigma não é aplicado por nenhum hospital pesquisado. O hospital D 

iniciou o treinamento da equipe de qualidade no uso deste método no início do ano de 2016, 

mas ainda não possui resultados concretos, passíveis de avaliação. 

 

4.4.7 Análise da proposição 7  

 

O modelo de excelência da EFQM mostra como os hospitais estão envolvidos no 

processo de obter melhores resultados, através dos cinco habilitadores iniciais – liderança, 

estratégia, pessoas, parcerias e recursos, processos, produtos e serviços.  

 

A partir destes habilitadores, alcançam níveis elevados de satisfação de seus clientes, já 

que priorizam estes resultados. Além disso, as estratégias são direcionadas para as pessoas 

(trabalhadores), as parcerias (internas e externas) e a melhoria de processos, produtos e serviços, 

o que resulta em maior oportunidade de melhorar os resultados finais para a instituição. O 

resumo das proposições é mostrado no Quadro 15.  
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Quadro 15 - Avaliação das proposições, segundo os hospitais. 

Proposição  Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E 

1. Os selos de acreditação, quando 

obtidos pelos hospitais, contribuem 

para: 

O aumento da produtividade. Confirmado Confirmado 
Confirmado 

parcialmente  
Confirmado Confirmado 

O aumento do nível de satisfação dos pacientes. Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado 

A padronização de serviços. Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado 

O aumento dos níveis de segurança dos pacientes. Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado 

2. As normas de gestão, quando 

implantadas nos hospitais, 

contribuem para: 

O aumento da produtividade.   Confirmado   

Melhoria da imagem junto à sociedade e aumento da 

responsabilidade social. 
     

Redução do consumo de energia.     
Confirmado 

parcialmente 

Redução do uso de matérias-primas.   Confirmado   

Segurança do paciente.   Confirmado   
Confirmado 

parcialmente 

3. A cultura da qualidade, quando 

disseminada nos hospitais, contribui 

para:  

Maior segurança dos pacientes. Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado 

O aumento da eficiência produtiva. Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado 

Retenção de clientes e impacto na ‘marca’, 

qualificando o hospital como referência para a 

sociedade que atende. 

Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado 

Melhorias na qualidade do atendimento em saúde Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado 

“continua” 
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Proposição  Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E 

4. O método Lean, quando 

implantado nos hospitais, contribui 

para: 

Redução de custos.       

Eliminação de desperdícios.      

Melhoria/agilidade no atendimento.      

Redução da burocracia.      

5. O método PDCA, quando 

implantado nos hospitais, contribui 

para: 

Melhoria de processos administrativos e clínicos. Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado  

Prevenção de problemas. Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado  

Melhoria contínua – percepção de longo prazo. Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado  

6. O programa Seis Sigma, quando 

implantado nos hospitais, contribui 

para: 

O aumento da produtividade.      

Maior redução de erros em processos clínicos.      

7. O Modelo de Excelência da EFQM 

gera: 

O aumento da produtividade e eficiência nos 

processos. 
Confirmado Confirmado 

Confirmado 

parcialemente  
Confirmado Confirmado 

Melhoria na qualidade dos serviços oferecidos. 
Confirmado 

parcialmente 

Confirmado 

parcialmente  

Confirmado 

parcialemente 
Confirmado Confirmado 

Maior oportunidade de melhoria em seus serviços. Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado Confirmado 

Busca pela excelência sustentável nas organizações. 
Confirmado 

parcialemente 

Confirmado 

parcialemente 

Confirmado 

parcialemente 
Confirmado Confirmado 

Elaborado pelo autor.                                                                                                                                                                                                                                 “conclusão” 
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 Apesar da filosofia Lean e do programa Seis Sigma serem bastante aplicados, conforme 

aponta a literatura pertinente, verifica-se no Quadro 15 que todos os seus critérios foram 

refutados na pesquisa de campo, que tem como base a entrevista semiestruturada. De acordo 

com os entrevistados, isto se deve a alguns fatores: 

 

 Falta de conhecimento para a aplicação do método e do programa no setor de 

serviços, com destaque para o setor hospitalar; 

 O alto investimento em treinamentos; 

 A falta de perspectiva do retorno financeiro, frente ao investimento realizado; e 

 A dificuldade em implantá-los. 

 

Entretanto, tais resultados podem estar atrelados à aplicabilidade do método e do 

programa. Isto se verifica quando se repete a análise para as normas de gestão, em que é 

perceptível que a mesma é confirmada somente para aqueles hospitais que a aplicam. 

 

4.5 Matriz de resultados 

 

A matriz de resultados, proposta na Figura 4, tem por objetivo direcionar quais 

programas, metodologias e ferramentas da qualidade geram resultados promissores para a 

obtenção de melhorias significativas em gestão da qualidade em saúde. Mostra, ainda, que o 

uso de determinado programa, metodologia ou ferramenta tem relação direta com o rendimento 

esperado pelo hospital que deseja implantá-los.  

 

De todos os estudos de casos da pesquisa, quatro hospitais iniciaram seus programas de 

gestão da qualidade após a implantação de selos de acreditação, excessão feita ao hospital C, 

que priorizou a norma ISO 9001.  

 

Os hospitais que adotaram o procedimento estabelecido pela acreditação afirmam que a 

gestão voltada para resultados direciona para a melhoria dos processos, através da definição de 

padrões, estabelecidos de acordo com a realidade de cada hospital. Assim, a qualidade se torna 

fator estratégico para a obtenção de novos mercados e clientes, fazendo com que as instituições 

sejam reconhecidas pela excelência na oferta de seus serviços e produtos. 

 



107 

 

Apesar da literatura ressaltar que o uso das normas de gestão é responsável pelo destaque 

de hospitais quando comparados entre si, não foram encontradas evidências para confirmar esta 

informação. Estas normas são utilizadas, algumas vezes, para o mapeamento de processos, 

detalhando-os. Contudo, são pouco utilizadas pelos hospitais pesquisados, conforme já 

mencionado no item 4.4.2.  

 

A cultura da qualidade se destaca por inserir os trabalhadores em uma rotina voltada 

para o rendimento e o atendimento humanizado. Os treinamentos constantes, a implantação de 

metodologias e ferramentas da qualidade e a criação de comitês especializados em qualidade 

direcionam para a qualidade de processos e procedimentos (administrativos e hospitalares) e 

para um melhor aproveitamento dos recursos. 

 

O métodolo Lean é utilizado somente pelo hospital A, para a análise de riscos, com o 

uso da ferramenta FMEA e HFMEA.  

 

O PDCA é o método mais difundido dentre os hospitais pesquisados neste trabalho. Isto 

se deve ao fato deste método ser de fácil aplicação e trazer resultados rápidos e satisfatórios, 

mesmo quando aplicados em processos não triviais. Além disso, o acompanhamento de seu 

desenvolvimento pelos trabalhadores ocorre de maneira dinâmica, uma vez que o PDCA aplica 

conceitos para análises de riscos, detecção de falhas em processos, melhoria contínua, 

realizando o mapeamento de áreas críticas, facilita a criação de indicadores e auxilia na 

identificação de riscos e oportunidades.   

 

O Quadro 16 mostra a matriz de resultados, que destaca o programa, metodologia ou 

ferramenta mais indicada para ser implantada pelo hospital para que o mesmo alcance o 

resultado almejado.  
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Quadro 16 - Matriz de resultados: resultados esperados x aplicação. 

Resultados esperados Programa, metodologia ou ferramenta a ser implantada 

Definição de padrões. 

Acreditação + PDCA 
Gestão voltada para processos e resultados. 

Prestação de serviços com excelência. 

Qualidade como fator estratégico. 

Mapeamento detalhado de processos. Normas de gestão 

Atendimento humanizado. 

Investir em uma cultura da qualidade + PDCA + treinamentos 

constantes 

FMEA e HFMEA 

Treinamentos direcionados para a área de qualidade. 

Alto rendimento: altos índices de satisfação do cliente, melhor aproveitamento de recursos 

(produtividade), melhoria e padronização de processos voltados para a realidade do hospital (rotina 

dos trabalhadores). 

Implantação de metodologias e ferramentas da qualidade. 

Criação de comitês especializados que avaliam a qualidade em procedimentos. 

Análise de riscos em processos. 
Método Lean 

FMEA 

Criação de indicadores de qualidade. 
PDCA 

Normas de gestão 
Melhoria contínua em processos e serviços – mapeamento de áreas críticas. 

Mapeamento de riscos. 

Elaborado pelo autor. 
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Nota-se no Quadro 16 que o programa Seis Sigma não é listado entre as aplicações que 

geram resultados satisfatórios para a qualidade em um hospital. Conforme já comentado no 

item 4.4, este programa encontra forte resistência para ser implantado. O mesmo ocorre com o 

método Lean, que também sofre resistência para sua implantação, ficando seu uso restrito a 

algumas ferramentas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Ao se concluir este trabalho, entende-se que os objetivos específicos e gerais foram 

atingidos, conforme proposto no item 1.2. O Quadro 16 (matriz de resultados) mostra os 

resultados obtidos pelos hospitais por meio da implantação de iniciativas e/ou programas da 

qualidade. Este quadro direciona as ações que os hospitais devem desenvolver para a 

implantação da iniciativa e/ou programa desejado. Mostra, também, quais as principais 

metodologias, técnicas e ferramentas da qualidade que devem ser implantadas pelos hospitais.  

 

Em relação aos atores responsáveis pela implantação e aplicação dessas metodologias, 

técnicas e ferramentas, a entrevista semiestruturada mostrou que há uma forte relação entre 

treinamentos e o apoio da alta gerência, fazendo com que os processos se tornem rotina dos 

trabalhadores envolvidos, criando uma cultura de qualidade.  

 

A proposição 1 afirma que o aumento da produtividade está diretamente relacionada 

com a obtenção dos selos de acreditação, aumentando o nível de satisfação dos pacientes com 

os serviços oferecidos. Isso ocorre devido ao fato de haver uma padronização nos serviços, 

dentro da rede de atendimento, corroborando a literatura apresentada (RUNNELS e 

CARRERA, 2012; AMERIOUN et al., 2011; FORTES, MATTOS e BAPTISTA, 2011). Deste 

modo, o serviço oferecido ocorre sempre da mesma forma, padronizada, minimizando erros em 

processos. Quando há variação no atendimento, o cliente percebe a variação no serviço 

oferecido, de tal forma que este fato se reflete nas pesquisas de satisfação.  

 

Diversos autores afirmam que a acreditação hospitalar é o ponto inicial para os 

programas de qualidade nos hospitais, porém não se restringem a esta ação (BRACKETT, 

COMER e WHICHELLO, 2013; DUBOIS et al., 2013; CALABRESE, 2012; FORTES, 

MATTOS e BAPTISTA, 2011). De fato, dos cinco hospitais pesquisados, apenas o hospital C 

não considerou a acreditação como ponto de partida para seus programas de gestão da 

qualidade. 

 

A segurança do paciente está diretamente relacionada com a prática profissional, ou 

seja, com os procedimentos estabelecidos (SHAW et al., 2014; GREENFIELD, PAWSEY e 

BRAITHWAITE, 2011; SPEROFF et al., 2010). Este fato se relaciona com os programas de 
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qualidade voltados para a obtenção de selos de acreditação. Os mesmos enfatizam que a 

qualidade resulta de processos bem estabelecidos e que geram resultados satisfatórios.  

 

Para o hospital C, que tem como base de seu programa de qualidade as normas de gestão 

(ISO 9001), e que obteve a acreditação ONA I, em 2015, o uso associado de ambos os 

procedimentos pode gerar resultados bastante satisfatórios. A literatura mostra fortes evidências 

de alta produtividade quando atuam em conjunto (SHAW et al., 2014; SHAW et al., 2010b). 

 

A proposição 2 afirma que as normas de qualidade trazem benefícios para a gestão da 

qualidade na área da saúde. Entretanto, somente o hospital C, que tem o seu sistema de gestão 

da qualidade baseado na norma ISO 9001 e o hospital E, o qual utiliza a norma OHSAS 18001 

para gestão de saúde e segurança ocupacional, utilizam normas de gestão.  

 

A identificação do aumento da produtividade ficou restrito ao hospital C, visto que o 

mesmo elabora seus procedimentos de melhoria tomando como premissa a norma ISO 9001. 

Um fator importante a ser considerado é que este hospital possui, além da certificação ISO para 

algumas unidades de atendimento, o selo ONA I (infraestrutura), sendo muito deficiente em 

processos e resultados. De todo modo, é difícil mensurar se os problemas em processos e 

resultados estão vinculados ao fato de possuir a norma ISO como direcionadora de seu 

programa de qualidade ou ao fato de não possuir processos bem estruturados, ou a ambos os 

fatores.  

 

Pombo e Magrini (2008) afirmam que o uso destas normas gera melhorias significativas 

e maior eficiência nos processos considerados. Em consonância com a teoria, o hospital E 

afirma que a norma OHSAS 18001 auxilia na melhoria dos processos, e que a utiliza por ser a 

melhor opção disponível. 

 

De acordo com os relatos do hospital A a norma OHSAS 18001 é a forma mais completa 

para tratar a saúde e segurança ocupacional de seus trabalhadores. Entretanto, este hospital não 

tem esta norma implantada.  

 

Os demais hospitais pesquisados não utilizam normas em seus programas de qualidade, 

pois alegam que tais normas são difíceis de serem interpretadas e, consequentemente, 
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implementadas. Esta informação está de acordo com os estudos de  Woodard (2005), que afirma 

que os hospitais têm pouca familiaridade com as métricas da ISO.  

 

Não foram encontrados elementos que evidenciem que a utilização de normas da 

qualidade melhorem a imagem do hospital junto à sociedade e aumentem a responsabilidade 

social da instituição, sendo este item refutado pela pesquisa. 

 

A proposição 3 trata a disseminação da cultura da qualidade e como a mesma influencia 

na gestão da qualidade em saúde. Em todos os hospitais pesquisados a cultura da qualidade foi 

destacada como fator determinante para a prestação de serviços, pois vincula o aumento da 

eficiência produtiva à uma maior retenção de clientes, às melhorias na qualidade do 

atendimento e maior segurança nos serviços, tanto para quem oferece quanto para quem os 

recebe.  

 

Esta afirmação está em acordo com Dubois et. al. (2013), pois os objetivos em busca da 

melhoria dos processos, da maior eficiência e eficácia dos mesmos gera um impacto positivo 

na ‘marca’ do hospital, qualificando - o como referência para a sociedade que atende. Além 

disso, associar a cultura da qualidade aos procedimentos internos requer tempo e dedicação de 

toda a equipe, com treinamentos constantes e que condizem com a realidade da instituição. 

 

A segurança do paciente se evidencia através de treinamentos constantes, muito 

enfatizados por todos os hospitais. Como destaque, o hospital E utiliza uma plataforma digital, 

incentivando seus trabalhadores a se manterem atualizados, o hospital B adota todos os 

procedimentos estabelecidos pelo órgão acreditador e o hospital D iniciou, em 2016, 

treinamentos em Seis Sigma, buscando identificar e mitigar riscos. Estas ações favorecem uma 

relação positiva com a qualidade, destacada na literatura (SHAW et al., 2014; GOK e SEZEN, 

2013; GREENFIELD, PAWSEY e BRAITHWAITE, 2011; VLAYEN, 2011; SPEROFF et al., 

2010);  

 

Na proposição 4 e exceto para o hospital A, que realiza avaliação de riscos pelo método 

Lean através do uso pontual de ferramentas específicas, não foram encontradas evidências para 

afirmar a proposição.  
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O hospital D iniciou, em 2016, treinamentos com sua equipe de gestão de qualidade no 

método Lean, buscando maior eficiência em seus processos. Esta ação está em acordo com 

Young e Mcclean (2008), onde afirmam que o uso da metodologia Lean associada a outras 

metodologias de qualidade já implantadas geram bons resultados. Contudo, ainda não há 

resultados concretos e passíveis de avaliação para este hospital.  

 

A necessidade de redução de custos, eliminação de desperdícios, melhoria no 

atendimento e redução da burocracia, buscando agregar valor aos processos estabelecidos, é 

contornada com o uso de outros procedimentos e metodologias da qualidade. A principal 

justificativa dos hospitais pesquisados é que este método, apesar de ser muito utilizado na 

indústria manufatureira, quando aplicado em um setor majoritariamente de serviços, suas 

ferramentas são de difícil uso.  

 

A proposição 5 avalia a aaplicação do ciclo PDCA como método de melhoria contínua. 

Todos os hospitais pesquisados utilizam-se desta metodologia devido à sua fácil aplicação e 

aprendizagem, já que a mesma é largamente empregada, inclusive na área de serviços, não 

necessitando desenvolver métricas apuradas. Verbano e Turra, (2010) confirmam esta 

informação e enfatizam que a implementação de processos capazes é fundamental na prevenção 

de problemas. 

 

O hospital A disponibiliza as ferramentas da metodologia em área comum a todos os 

trabalhadores, disseminando-o na cultura do hospital e utilizando-o, principalmente, em 

melhoria de processos.  

 

O hospital B adota o PDCA para melhoria de processos. Este hospital não tem o 

histórico de formar especialistas em qualidade, mas sim, manter os trabalhadores em constante 

treinamento nas metodologias empregadas.  

 

O hospital C teve o ciclo PDCA como precursor de seu programa de qualidade. 

Atualmente, o utiliza como complemento para as normas de gestão e para mapear processos de 

áreas críticas, tais como assistência ao paciente, assistência à internação, assistência ao 

funcionário e processos cirúrgicos.  
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O hospital D faz bechmarking das metodologias que utiliza, buscando se manter 

atualizado das novidades empregadas por seus concorrentes. Realiza treinamentos in loco da 

metodologia, com seus trabalhadores. Isso aumenta a eficácia do aprendizado, pois o 

colaborador visualiza, na prática, como utilizar a metodologia, sendo um grande diferencial 

para este hospital.  

 

Os fatores considerados nesta proposição foram confirmados pelos hospitais, exceto 

pelo hospital E, que utiliza a metodologia na aplicação de melhoria contínua com percepção de 

longo prazo, ou seja, no uso do exercício da previsibilidade de riscos e oportunidades.  

 

A proposição 6 foi refutada por completo. Tal proposição trata do uso da metodologia 

Seis Sigma para o aumento da produtividade e a redução de erros em processos clínicos. Os 

hospitais alegam que não possuem interesse nesta metodologia, pois há falta de conhecimento 

entre os trabalhadores de saúde para a aplicação do método. Além disso, desconhecem a real 

eficiência desta metodologia no setor de saúde e não a consideram como um investimento a ser 

realizado.  

 

Contudo, o hospital D realizou estudos recentes nesta área, iniciando em 2016 o 

treinamento da equipe de gestão da qualidade nesta metodologia, sem resultados concretos a 

serem apresentados até a finalização deste trabalho. 

 

A proposição 7 avalia a influência do modelo de excelência da EFQM na constituição 

de resultados excelentes para a instituição à qual se aplica.  

 

Os hospitais A, B e C entendem que o aumento da produtividade e eficiência nos 

processos, a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos e a busca pela excelência sustentável 

nas organizações são fundamentais para manter um padrão de qualidade adequado para a 

população que atendem. Contudo, devido a barreiras internas e processos ainda não 

equacionados, encontram dificuldades para implementar mudanças rápidas e expressivas. Esta 

percepção é fundamental, pois capacita a instituição a realizar uma autoavaliação, identificando 

seus pontos fortes e fracos, e incentivando-as a buscar a melhoria em seus processos, conforme 

afirma Moreno-Rodriguez et al. (2013). 
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De acordo com a Figura 10, os resultados estão atrelados às estratégias que os hospitais 

adotam. A gestão da qualidade se tornou fator preponderante neste critério. Além disso, o 

respaldo das lideranças e os investimentos nas pessoas, processos, produtos e serviços também 

são fundamentais, uma vez que os mesmos são os propulsores dos bons resultados.   

 

O Quadro 16 mostra a matriz de resultados, inicialmente proposta na Figura 4. Esta 

matriz propoem quais os resultados esperados para as respectivas aplicações. Observa-se que o 

selo da acreditação é o programa mais utilizado para o início da implantação de programas de 

qualidade: o mesmo equaciona infraestrutura, processos e resultados. De todos os hospitais 

pesquisados, apenas o hospital C iniciou seu programa de qualidade pela norma ISO 9001. 

Mesmo assim, este hospital é acreditado com o selo ONA I e está direcionando seus 

procedimentos para este tipo de programa.  

 

As instituições enfatizaram que o selo da acreditação auxilia na definição de padrões, o 

que facilita o uso de métricas – próprias ou não, ocasionando em uma gestão voltada para 

processos e resultados, conduzindo a instituição para a prestação de serviços com excelência. 

Com isso, este programa se torna elemento estratégico na obtenção de bons resultados e na 

‘marca’ da instituição.   

 

As normas da qualidade, o método Lean e o programa Seis Sigma, apesar de muito 

difundidos no meio manufatureiro, se mostraram pouco utilizados nos hospitais pesquisados. 

Seus procedimentos complexos, na concepção das instituições hospitalares, são os maiores 

entraves para sua aplicação. Desta forma, são utilizados em procedimentos específicos, como a 

OHSAS 18001, por exemplo, pois ainda não possuem alternativas. 

 

Os resultados pertinentes à obtenção da acreditação e ao uso restrito e pontual de normas 

de qualidade são capazes de produzir resultados significativos na rotina do hospital. Isto se 

mostra muito eficaz na disseminação da cultura da qualidade, dado que os treinamentos são 

constantes e visam o aprimoramento das técnicas da qualidade no dia a dia dos trabalhadores. 

Entre os principais objetivos da disseminação de uma cultura voltada para a qualidade, os 

hospitais pesquisados destacaram:  

 

 Atendimento humanizado – foco no cliente/paciente;  

 Melhor aproveitamento de recursos – foco na produtividade;  
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 Melhoria na padronização de processos – almejando resultados excelentes; e  

 Implantação de metodologias e ferramentas da qualidade.  

 

O uso do método PDCA, segundo as instituições hospitalares, é de fácil aplicação e 

aprendizado entre seus trabalhadores. A elaboração de indicadores de qualidade, voltados para 

a realidade da instituição, é um forte parâmetro para equacionar os problemas internos. A 

aplicação de procedimentos de melhoria contínua em processos e serviços, mapeando áreas 

críticas e de riscos para os clientes e trabalhadores influencia no modo como este método é 

aplicado e disseminado, bem como nos resultados esperados. 

 

Os resultados obtidos mostram uma tendência positiva da influência da acreditação, de 

uma cultura de qualidade, do método PDCA e da aplicação do modelo da EFQM nos processos 

de qualidade, com aceitação pelos trabalhadores e aprovação pelos clientes.  

 

5.1 Limitações do estudo 

 

A elaboração de um questionário de pesquisa semiestruturado capaz de sustentar o 

trabalho de campo ajudou a elaborar questões que abrangiam a literatura pertinente. Entretanto, 

sintetizar os dados de forma uniforme não foi tarefa simples, uma vez que as perguntas foram 

abertas e permitiram respostas indiretas acerca do que foi questionado. Este formato gerou 

variáveis independentes que, para cada caso, permitiram avaliações diferentes, posto que as 

entrevistas tomaram direções não uniformes, mesmo com o questionário conduzindo o rumo da 

entrevista.  

 

A parametrização das respostas para um fator comum pode levar a desvios não 

intencionais, ou seja, os limites aceitos para um hospital podem não ser aceitos para outro, 

dependendo do modo como a resposta foi efetuada pelo entrevistado.  

 

A pesquisa que teve como base o questionário da EFQM também se mostrou limitada, 

apesar da mesma ser consolidada na área da saúde. Isto se deveu ao fato deste questionário ser 

respondido pelo entrevistado, sem nenhum questionamento por parte do entrevistador, diferente 

do que ocorreu na entrevista semiestruturada. Assim, com perguntas estimuladas, as respostas 

foram apresentadas de forma direta pelo entrevistado.  
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Outro fator preponderante neste questionário foi o peso que cada resposta estimulada 

causou na pesquisa, uma vez que a escolha da resposta foi pontual, com valores fixos, conforme 

Quadro 12, sem considerar um desvio padrão razoável. Com isso, não foi possível determinar 

quem possuia processos mais ou menos aceitáveis, mas sim, quem atende determinado 

parâmetro dentro da pergunta estipulada. 

 

O escopo da pesquisa se limitou, então, ao entendimento sob o ponto de vista do 

entrevistado que, necessariamente, não reflete a totalidade do pensamento da instituição 

pesquisada, admitindo certo viés. Isso mostra o modo como o colaborador está inserido na 

cultura da instituição de que faz parte e o quanto ele influencia ou é influenciado por esta 

cultura.  

 

A limitação do número de hospitais pesquisados também deve ser considerada. Mesmo 

Yin (2014) afirmando que estudos distintos entre três ou quatro casos seja um número 

relativamente bom, o universo hospitalar brasileiro não permite ratificar esta informação. Deste 

modo, um número maior de hospitais pesquisados, em diferentes regiões do país, com tamanhos 

distintos, em diferentes situações administrativas e financeiras, permitiriam o traçado de uma 

pesquisa mais sólida e consistente. 

 

 A análise das normas da qualidade, do método Lean e do programa Seis Sigma, 

destacadas pelos hospitais da pesquisa como complexas, pode gerar um paradigma que mereça 

aprofundamentos em estudos futuros.   

 

5.2 Tendências e continuidade da pesquisa 

 

Este trabalho não tem a intenção de ser completo e definitivo. O objetivo é contribuir 

com a teoria e a aplicabilidade dos processos de qualidade em serviços da saúde, tema ainda 

pouco empregado no cotidiano das instituições hospitalares brasileiras, e de muitos países do 

mundo. 

 

A escolha do método de pesquisa se mostrou eficaz, mesmo considerando suas 

limitações, uma vez que tratou de uma pesquisa de cunho qualitativo.     
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Por se tratar de um assunto em fase de expansão, este trabalho contribuiu para estimular 

um maior estudo dos assuntos aqui tratados. As lacunas pertinentes à aplicabilidade das normas 

da qualidade, ao método Lean e ao programa Seis Sigma que, apesar de citados na literatura 

(são utilizados em outras regiões do mundo), no Brasil ainda são pouco utilizados.  

Sugere-se aprofundar o estudo nas razões que levam determinada instituição a não optar 

pelas metodologias citadas acima, uma vez que a literatura direciona para uma eficácia acerca 

destes métodos (MACFARLANE, 2014; SHAW et al., 2014; BRACKETT, COMER e 

WHICHELLO, 2013; DUBOIS et al., 2013; CALABRESE, 2012; VATS et al., 2012; 

GREENFIELD, PAWSEY e BRAITHWAITE, 2011; VATS, GOIN e FORTENBERRY, 2011; 

GROVE et al., 2010; SPEROFF et al., 2010; GONZÁLEZ, SARKIS e ADENSO-DÍAZ 2008; 

POMBO e MAGRINI, 2008; WOODWARD, 2005; YOUNG e MCCLEAN, 2008; LOCOCK, 

2003). 

 

Aplicar diferentes métodos de análise dos apresentados neste trabalho, afim de que se 

confirmem ou refutem os resultados, dando maior robustez para a pesquisa.  

 

Recomenda-se, ainda, uma maior exploração dos métodos não trabalhados, ou pouco 

utilizados, pelos hospitais pesquisados, bem como mostrar a influência que a falta de pessoal 

habilitado em determinadas áreas influencia no modo como os hospitais direcionam e investem 

seus recursos.  
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APÊNDICE 1 – Carta de apresentação da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Avenida Prof.° Almeida Prado, travessa 2, n° 128, CEP: 05508-900 - São Paulo/SP 

Tel.: (11) 3091 – 5363     Fax.: (11) 3091 – 5399 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

 

Este levantamento é parte das atividades de pesquisas realizadas pelo Departamento de 

Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – 

POLI/USP. 

 

Sua contribuição é extremamente importante, pois colaborará para mostrar como a gestão 

da qualidade em hospitais no Brasil se posiciona, bem como qual o nosso nível de 

desenvolvimento, frente aos demais países. 

 

Todas as informações aqui levantadas são confidenciais, sendo vedada a divulgação ou 

acesso aos dados individuais da fonte informante para pessoas físicas, jurídicas, órgãos 

públicos ou privados, ou qualquer outro meio.   

 

O questionário de pesquisa é composto por quatro partes, assim distribuídos: 

 

i. caracterização do entrevistado. 

ii. caracterização da unidade prestadora de serviço hospitalar. 

iii. caracterização dos serviços.  

iv. programas, metodologias e ferramentas da qualidade. 

 

Agradecemos sua participação nesta pesquisa, e esperamos que a mesma seja de grande 

valia para a sua instituição.  

 

Atenciosamente, 

José Daniel Rodrigues Terra, mestrando em Engenharia de Produção – POLI/USP. 

Fernando Tobal Berssaneti, orientador, Prof.° Dr. da Faculdade de Engenharia de 

Produção – POLI/USP. 
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APÊNDICE 2 - Questionário semiestruturado de pesquisa 

 

i. Caracterização do entrevistado 

Nome: 

Telefone: 

E-mail: 

Idade: 

Formação: 

Cargo/função atual: 

Tempo em que atua no cargo/função atual: 

Tempo em que trabalha na instituição: 

Possui treinamentos referentes a programas, metodologias e ferramentas da qualidade?  

(   ) sim (   ) não.  

Caso afirmativo, quais?  

Qual sua relação com os processos da qualidade trabalhadores na instituição? 

A instituição deseja receber os resultados da pesquisa por e-mail? 

(   ) sim (   ) não. 

 

ii. Caracterização da unidade prestadora de serviço hospitalar 

Nome: 

Data de fundação: 

Porte: (   ) grande (   ) médio (   ) pequeno. 

Tipo: (   ) particular (   ) público (   ) filantrópico (   ) universitário. 

Número de trabalhadores: 

Faturamento anual: 

Área de influência: 

Unidades/filiais: 

Mercado e público alvo: 

Especialidades clínicas: 

Número de leitos: 

Taxa de ocupação dos leitos: 

Internações: (          ) geral (          ) UTI. 
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Atendimentos de urgência e/ou emergência: 

Cirurgias: 

Partos: 

Exames: 

Taxa de produtividade (internações/ano x média de permanência x números de leitos 

existentes/ano): 

Relação de trabalhadores por leito: 

 

iii. Caracterização dos serviços  

Quais os principais objetivos dos serviços de saúde oferecidos pela instituição: população 

atendida, tipos de atendimento, outros... (considerar os 5 principais)? 

A instituição faz pesquisa de satisfação do cliente? (   ) sim (   ) não. 

Caso afirmativo, qual o objetivo de tal pesquisa? O que busca identificar? 

A instituição identifica o conceito de valor para um serviço ou produto? Como? 

 

iv. Programas, metodologias e ferramentas da qualidade 

A instituição possui algum selo de qualidade? (   ) sim (   ) não. 

Caso afirmativo, qual selo possui (enumerar todos)? 

Porque a instituição decidiu passar por um processo para obtenção do selo? Como esta 

decisão foi tomada e quem estava envolvido no processo? 

O que levou esta instituição a escolher tal selo? 

Quando foram obtidas a primeira e a última certificação? 

Primeira:_____/_____/__________; Última _____/_____/__________. 

Por algum motivo, a instituição já teve seu selo suspenso, ou não conseguiu renovar o 

mesmo? Caso afirmativo, qual(is) motivo(s)? 

Quais os atores que influenciam nos processos de qualidade da instituição?  

A instituição utiliza programa, metodologia(s) ou ferramenta(s) da qualidade para melhorar 

produtos, processos ou serviços? (   ) sim (   ) não. 

Caso afirmativo, quais? 

Quais os ganhos que o uso de programa, metodologia(s) ou ferramenta(s) da qualidade traz 

para a instituição, tanto sob o ponto de vista clínico quanto administrativo?  

A instituição utiliza indicadores para medir a produtividade em suas atividades?  

(   ) sim (   ) não. 
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Caso afirmativo, quais os principais indicadores que possui (considerar os 10 principais)? 

Quais os impactos que estes indicadores causam na produtividade do corpo clínico e 

administrativo (considerar os 10 principais)? 

Caso negativo, como a instituição mede sua produtividade? 

Quais os impactos que a cultura organizacional gera na ‘marca’ da instituição, e o que isto 

representa para a unidade hospitalar (considerar os 5 principais)? 

A instituição possui sistema para a gestão de resíduos sólidos? (   ) sim (   ) não. 

Caso afirmativo, quais as iniciativas aplicadas e os resultados obtidos nos últimos dois anos 

(considerar os 10 principais)? 
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APÊNDICE 3 - Glossário de termos 

 

A 

Acreditação: sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde.  

Análise de causa raiz: ferramenta utilizada para determinar os erros que causam determinado 

defeito. 

 

C 

Clientes/pacientes: planos de saúde, investidores da área de saúde, a esfera governamental e o 

público em geral. 

Concierge: profissional responsável por prestar assistência diferenciada a seus clientes.  

 

D 

DMAIC: método utilizado na melhoria de processos.  

 

E 

Eficácia: medida que tem por objetivo o alcance de resultados. 

Eficiência: se preocupa em fazer corretamente as ações e/ou atividades a que se propõe, e da 

melhor maneira possível. 

 

F 

Ferramentas: são os instrumentos utilizados para que a metodologia possa ser colocada em 

prática, ou seja, são os elementos transformadores. 

FMEA: ferramenta da qualidade utilizada para avaliação de riscos e oportunidades. 

 

H 

Humanização: tipo de atendimento voltado para as necessidades do ser humano, quando 

observado como um paciente, buscando atender suas carências físicas, emocionais, espirituais 

e sociais. 

 

L 

Lean thinking: produção enxuta, focada na redução de desperdícios.  
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M 

Metodologia: determina o modo como um programa deve ser operacionalizado, ou seja, o modo 

como os processos devem ser realizados.  

 

P 

PDCA: método utilizado na melhoria de processos. 

Produtividade: relação entre o resultado obtido e o esforço despendido. 

Programa: conjunto de instruções necessárias para a execução de determinadas tarefas e 

operações associadas.  

 

R 

Resíduos de serviço de saúde: é o resíduo resultante de atividades exercidas por 

estabelecimentos geradores que, por suas características, necessitam de processos diferenciados 

no manejo, exigindo ou não tratamento prévio para a disposição final. 

 

S 

Seis Sigma: programa de qualidade focado na maximização de processos. 
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ANEXO 1 – Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) 
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ANEXO 2 – Questionário do Modelo de Excelência da EFQM 

 

Este questionário foi elaborado com base no EFQM, e tem por objetivo relacionar os 

quesitos liderança, política e estratégia, pessoas, parcerias e recursos, processos, resultados dos 

clientes, resultado de pessoas, resultados na sociedade e resultados dos indicadores de 

desempenho com a qualidade que as instituições oferecem para seus serviços. 

 

Procure respondê-lo o mais próximo possível da realidade, para que a avaliação seja a 

mais fiel possível. Os dados deste questionário serão confrontados com a entrevista previamente 

realizada na instituição. 

 

Utilizar a tabela de referências, abaixo, como guia para as respostas. Para os casos em o 

que o item não se aplica à instituição, marcar (X) N.A. 

 

Tabela de referências 

 

N.A. Não se aplica a esta instituição. 

Zero  
Nenhuma melhoria está sendo implantada: sem evidências de sistemas, 

processos ou medições. 

Muito fraco 

Início da implementação de melhorias, mas com estágio pré-maturo de 

desenvolvimento, com abordagem imatura e poucas, ou nenhuma, 

evidências de medições e tendências de melhorias. 

Fraco  

A implementação de melhorias foi iniciada e as abordagens estão 

integradas através da organização. Há evidencias em alguns processos e 

serviços.  

Aceitável  

Abordagem coerente, com implementação de melhorias na maioria das 

áreas primárias de negócio. Tendências de melhorias documentadas, mas 

necessita de futuras implementações. 

Forte 
Abordagem e implementação sólida de melhorias e continuidade nas 

tendências na maioria das variáveis de desempenho. 

Muito forte Melhorias completamente suportadas por evidências. 
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1. Liderança 

 

1a.1. Comprometimento da liderança com os objetivos da organização. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1a.2. Os líderes obtêm “feedback” do seu desempenho pessoal. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1a.3. A liderança demonstra comportamento ético. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1b.1. Utilização das informações de desempenho. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1b.2. Prática de boa governança pelos líderes. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1b.3. Líderes provem recursos para melhorias. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1c.1. Relacionamento dos líderes com os clientes. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1c.2. Relacionamento dos líderes com os fornecedores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1c.3. Relacionamento dos líderes com a comunidade. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1d.1. Autonomia dos trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1d.2. Suporte dos líderes para a excelência. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 



144 

 

1d.3. Acessibilidade dos líderes. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1e.1. Promoção de inovação pela liderança. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1e.2. Promoção do foco no cliente pela liderança.  

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

1e.3. Suporte da liderança aos esforços de melhoria dos trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

2. Política e estratégia 

 

2a.1. Consideração das necessidades dos “stakeholders”. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

2a.2. Análise do cliente, competidor e dinâmica de Mercado. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

2a.3. Coleta e análise de dados e informações necessárias aos fornecedores e parceiros. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

2b.1. Consideração de fatores políticos, econômicos e sociais. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

2b.2. Inclusão de "benchmarking". 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

2b.3. Coleta e análise de dados quantitativos. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

2c.1. Processo e abordagem para definição de objetivos de longo e curto prazo. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 
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2c.2. Consideração dos pontos fortes e fracos da organização. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

2c.3. Inclusão de princípios de qualidade e melhoria contínua. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

2d.1. Integração e alinhamento dos planos dos times com os objetivos estratégicos. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

2d.2. Desenvolvimento de planos de ação que incluam objetivos, medições e processos de 

monitoração. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

2d.3. Comunicação da estratégia aos trabalhadores e pessoas chave. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3. Pessoas 

 

3a.1. Alinhamento dos planos e políticas de RH com a estratégia da organização. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3a.2. Plano de sucessão e oportunidades de desenvolvimento de carreira. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3a.3. Alinhamento das políticas e estratégias de recrutamento com a estratégia da organização. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3b.1. Avaliação de desempenho dos trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3b.2. Avaliação da necessidade do desenvolvimento de conhecimentos e capacidades. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3b.3. Treinamento no local de trabalho, treinamento não formal e oportunidades educacionais. 
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( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3c.1. Possibilitar que os trabalhadores desempenhem todo o seu potencial. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3c.2. Desenho dos times de trabalho para inovação e melhoria. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3c.3. Coleta de "feedback" dos trabalhadores quanto expectativas e necessidades. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3d.1. Compartilhamento da visão e missão com os trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3d.2. Disponibilidade de informação de desempenho dos negócios entre a organização. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3d.3. Identificação e compartilhamento das melhores práticas com os trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3e.1. Compensação, reconhecimento e premiação de trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3e.2. Monitoramento e manutenção de saúde e segurança do local de trabalho. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

3e.3. Benefícios que atendem as necessidades dos trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4. Parcerias e recursos 

 

4a.1. Identificação e gerenciamento de fornecedores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 



147 

 

4a.2. Identificação e desenvolvimento (não fornecedores) de oportunidades de parcerias. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4a.3. Identificando e trabalhando com parceiros. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4b.1. Alinhamento das estratégias financeiras e políticas com a estratégia da organização. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4b.2. Disponibilidade de informação financeira para suporte de tomadas de decisão. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4b.3. Gerenciamento das decisões de investimento e risco financeiro. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4c.1. Monitoramento e gerenciamento de impacto ambiental. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4c.2. Monitoramento e gerenciamento de conformidade com os requerimentos legais. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4c.3. Alinhamento das estratégias de fornecedores e compras com as necessidades dos 

negócios. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4d.1. Relevância e utilidade dos sistemas de informação. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4d.2. Mecanismo para obtenção, compartilhamento e uso de informações, incluindo e-

commerce e intranet. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4d.3. Acurácia dos dados, utilidade, segurança e disponibilidade para pessoas as quais 

necessitem. 
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( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4e.1. Identificação de tecnologias emergentes ou alternativas. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4e.2. Desenvolvimento de competências pessoais para utilização de novas tecnologias. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

4e.3. Confiabilidade e afabilidade do usuário com hardware e software. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5. Processos 

 

5a.1. Identificação e definição de processos chave. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5a.2. Disponibilidade de dados e informações para medir o desempenho dos processos. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5a.3. Atribuição de responsabilidade do gerenciamento de processos. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5b.1. Sistema para priorização de projetos de melhorias. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5b.2. Melhoria contínua do desempenho dos processos. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5b.3. Comunicação de mudanças aos “stakeholder” e revisão dos impactos das mesmas. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5c.1. Identificação das necessidades dos clientes. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 
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5c.2. Desenho ou redesenho de produtos e serviços. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5c.3. Tradução dos requerimentos dos clientes para serviços e produtos. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5d.1. Produção de produtos e serviços. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5d.2. Marketing e comunicação do valor proposto de produtos e serviços. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5d.3. Entrega e execução de produtos e serviços. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5e.1. Processo para construir lealdade do cliente. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5e.2. Mecanismo de aquisição do "feedback" do cliente. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

5e.3. Processo para monitoramento de reclamações e soluções. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

6. Resultados dos clientes 

 

6a.1. Aquisição de dados para a medição da experiência e necessidades dos clientes. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

6a.2. Melhoria das tendências e níveis de satisfação e desempenho dos clientes. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

6a.3. Adequação dos objetivos para a satisfação e desempenho dos clientes. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 
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6a.4. Comparação das percepções dos clientes para com outras unidades e organizações. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

6a.5. Análise de causa e efeito para explicar as percepções dos clientes. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

6b.1. Uso dos indicadores internos para medir a desempenho e compará-lo aos objetivos dos 

clientes. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

6b.2. Melhoria das tendências e níveis de desempenho interno comparado com os objetivos dos 

clientes. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

6b.3. Adequação de objetivos de desempenho interno comparado com os objetivos dos clientes. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

6b.4. Comparação do desempenho interno de objetivos dos clientes para com outras unidades 

e organizações. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

6b.5. Análise de causa e efeito para explicar os resultados dos clientes. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

7. Resultado de pessoas 

 

7a.1. Aquisição de dados para a medição da experiência e necessidades dos trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

7a.2. Melhoria das tendências e níveis de satisfação e desempenho dos trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

7a.3. Adequação de objetivos para a satisfação e desempenho dos trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 
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7a.4. Comparação das percepções dos trabalhadores para com outras unidades e organizações. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

7a.5. Análise de causa e efeito para explicar as percepções dos trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

7b.1. Uso de indicadores internos para medir a desempenho e compará-lo aos objetivos dos 

trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

7b.2. Melhoria das tendências e níveis de desempenho interno comparado com os objetivos dos 

trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

7b.3. Adequação dos objetivos de desempenho interno comparado com os objetivos dos 

trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

7b.4. Comparação do desempenho interno dos trabalhadores para com outras unidades e 

organizações. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

7b.5. Análise de causa e efeito para explicar os resultados dos trabalhadores. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

8. Resultados na sociedade 

 

8a.1. Aquisição de dados para a medição da experiência e necessidades da sociedade e 

comunidade. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

8a.2. Melhoria das tendências e níveis de satisfação e desempenho da sociedade e comunidade. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 
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8a.3. Adequação dos objetivos para a satisfação e desempenho da sociedade e comunidade. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

8a.4. Comparação das percepções da sociedade e comunidade para com outras unidades e 

organizações. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

8a.5. Análise de causa e efeito para explicar as percepções da sociedade e comunidade. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

8b.1. Uso de medidores internos de desempenho comparando com os objetivos da sociedade e 

comunidade. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

8b.2. Melhoria das tendências e níveis de desempenho interno comparado com os objetivos da 

sociedade e comunidade. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

8b.3. Adequação dos objetivos de desempenho interno comparado com os objetivos da 

sociedade e comunidade. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

8b.4. Comparação das percepções internas com os objetivos da sociedade e comunidade, com 

outras unidades e organizações. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

8b.5. Análise de causa e efeito para explicar os resultados da sociedade e comunidade. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

9. Resultados dos indicadores de desempenho 

 

9a.1. Aquisição de dados para a medição dos indicadores de desempenho de resultados. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 
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9a.2. Melhoria das tendências e níveis dos indicadores de desempenho de resultados. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

9a.3. Adequação de objetivos focando o desempenho de resultados. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

9a.4. Comparação dos indicadores de desempenho de resultados para com outras unidades e 

organizações. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

9a.5. Análise de causa e efeito para explicar os indicadores de desempenho de resultados 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

9b.1. Aquisição e uso de medição dos indicadores de desempenho. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

9b.2. Melhoria das tendências e níveis dos indicadores de desempenho comparados com os 

objetivos. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

9b.3. Apropriação de objetivos visando os indicadores de desempenho. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

9b.4. Comparação dos indicadores de desempenho para com outras unidades e organizações. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 

9b.5. Análise de causa e efeito para explicar os indicadores de resultado. 

( ) zero   ( ) muito fraco   ( ) fraco   ( ) aceitável   ( ) forte   ( ) muito forte   ( ) N.A. 

 


