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RESUMO 

Este trabalho pretende a partir da proposição de implantação de um sistema de gestão da 

qualidade, propor um princípio organizador para a estratégia do negócio. O estudo de caso 

objeto deste trabalho foi realizado no Hospital Memorial Guararapes, situado na cidade de 

Jaboatão dos Guararapes no Estado de Pernambuco. Tendo em vista o aumento da 

competitividade e as exigências do mercado consumidor, a gestão na área de saúde vem se 

modernizando através do desenvolvimento de estratégias empresariais. Tentando se 

reposicionar no mercado, a empresa estudo de caso esta buscando implementar  um Sistema 

de Gestão da Qualidade partir do atendimento aos requisitos da Norma ISO 9001:2008, para 

obter a certificação concedida por este órgão. Com a finalidade de nortear a empresa, o 

objetivo central desta dissertação e implantar um Sistema de Gestão da Qualidade com 

enfoque na administração por processos e desenvolver em conjunto com a Direção do 

Hospital, ações de melhoria que viabilizem a implantação deste Sistema. A metodologia 

utilizada foi à avaliação do percentual de implementação dos requisitos da Norma ISO 

9001:2008, e com base nesta análise foi elaborado um relatório de diagnóstico do cenário 

atual e sugestões de ações para melhoria de todo sistema com vistas ao cumprimento dos 

requisitos. Assim, a partir da validação das propostas de melhoria poderá ser definido e 

implantado um Sistema de Gestão da Qualidade e um novo plano de negócios. 

Palavras-chave: sistema da qualidade, gestão na área de saúde, processos operacionais, 

melhoria contínua. 
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ABSTRACT 

This work intends to demonstrate how the gains of implanting a quality management system 

are capable to offer an organizing principle to the bussines strategy. The case studied as object 

of this work Will bee Will be taken place in a healt care organization, more especifically the 

Memorial Guararapes Hospital, wich stays in the city of Jaboatão dos Guararapes, 

Pernambuco state. Considering the raises on competitivity level and demands of the 

consumers, the management in health care area has been passing through a modernization 

proceess by developing company strategies with participation of quality analisys. Trying to 

take a new position in the market, the company object of this case is seeking the 

implementation of a quality management system and by atending the ISO 9000:2008 rule to 

receive the certification by this organ. To give the company the orientation to follow the 

necessary way, the central objective of this work is to identify wich processes agregate value 

and demonstrate the operational gains provenient of the systematization. The methology used 

Will bee the evaluation of the percentage of requiremenst of ISO 9001:2008, and based on 

that analisys to prepapre a diagnosis report of the situation and propose improvements in the 

system to acomplish the requirements. Therefore, by validanting the improvement proposals 

will be defined and implemented a new quality manegement system and a new bussines plan. 

Key-words: system quality, management in health care, operational processes, continuosly 

improvement. 
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1 INTRODUÇÃO 

      Neste capítulo será apresentada a empresa da área de saúde onde foi realizado o estudo de 

caso desta dissertação, que com base na análise e diagnóstico do atual sistema de gestão da 

qualidade, apresentar uma proposta de melhoria norteada pelos requisitos da norma ISO 

9001:2008. Com estas mudanças pretende-se disseminar na empresa uma política e uma 

cultura da Qualidade, onde a gestão por processos é o elemento de entrada do Sistema de 

Gestão da Qualidade, e o seu resultado a implementação de processos de melhoria contínua. 

Os conceitos da qualidade neste contexto serão utilizados para reestruturação do Sistema de 

Gestão da Qualidade que se encontra em vigência na empresa em estudo. 

 

1.1. Apresentação da Empresa 

 

      A organização de saúde, objeto do estudo desta dissertação faz parte do Instituto Alcides 

D’Andrade Lima (IAAL), segunda maior instituição filantrópica de Pernambuco de 

assistência social, declarada como de utilidade pública federal.  O IAAL, desde 1968, mantém 

o Hospital Jesus Pequenino, Hospital Memorial Guararapes e Memorial Jaboatão, a Escola 

Técnica do Agreste e as creches Vovó Quitéria, Vovó Manuela e Tia Leidjane. As unidades 

hospitalares do IAAL atendem, por ano, uma média de 334 mil pacientes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), vindos de 50 municípios do Estado de Pernambuco aproximadamente. 

     O Hospital Memorial Guararapes,  foco do trabalho, situado na região metropolitana do 

Recife, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, presta serviços de atendimentos ambulatoriais 

e hospitalares de baixa, média e alta complexidade, à pacientes particulares, convênios 

privados, estatais e usuários do sistema único de saúde (SUS). 

      Com o crescimento no número de atendimentos e faturamento, surgiu a necessidade de 

um maior controle dos processos e de um planejamento estratégico que garantam a expansão 

e dão suporte às transformações na gestão técnica e administrativa da organização. Estas 

mudanças terão como base a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade, e quando se 

fala em qualidade na área hospitalar, há que se considerar a quantidade de entendimentos 

possíveis quanto ao termo.  Nas operações de gestão da área de saúde, a qualidade é aplicada 

para medir a satisfação ou benefício prestado ao seu principal recurso transformador, o 

próprio consumidor, o paciente. 
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      A implantação de um sistema de gestão da qualidade e o mapeamento dos processos, não 

só contribuirá para melhorar o nível de satisfação do paciente a partir da qualidade sentida na 

prestação do serviço, como também, possibilitará o aumento do desempenho da estrutura 

administrativa como um todo e podem oferecer aos dirigentes hospitalares uma referência 

clara quando estes não sabem como identificar o que fazer para que seus hospitais sejam 

considerados de qualidade, ou para elevar a qualidade já existente neles.  Com isto, a gestão 

dos processos nas atividades da área de saúde, definidos a partir de uma estratégia para gestão 

da qualidade, contribuem para adoção do caminho mais adequado à organização. 

 

1.2 - Justificativa  

 

      Apesar do crescimento observado no número e na diversidade de experiência com gestão 

da qualidade em serviços de saúde, há pouca evidência a respeito da efetividade do uso desta 

estratégia. Recentemente surgiu também a necessidade de diferenciação de produtos diante da 

concorrência. Num contexto de alta competitividade, a qualidade passou a ser condição 

essencial para sobrevivência de um produto ou serviço. Não se trata de uma meta a ser 

atingida, mas de uma condição básica a ser observada. Isto torna a qualidade dos produtos e 

serviços um problema de todos nas diferentes organizações.  No entanto, o conceito de 

qualidade não é utilizado adequadamente no ambiente organizacional hospitalar, não raro, são 

iniciativas que se restringem a partes de processos, como a qualidade de um exame ou grau de 

satisfação de um cliente. Ou seja, houve um favorecimento da qualidade técnica ou da 

qualidade ligada ao processo assistencial.  

      O aumento das exigências dos usuários, a pressão do mercado que estimula a concorrência 

e a redução de custos, foi parte do que se identificou como fatores facilitadores para a 

adaptação dos princípios da gestão da qualidade nas organizações de saúde. 

      Num primeiro momento, essa noção pode ser muito útil e direcionada. Mas à medida que 

os processos são modificados, é preciso elevar o patamar da qualidade, pois não se trata mais 

de estar ou não de acordo com um padrão. E o passo seguinte é mais ousado, pressupõe a 

busca da excelência, busca esta que só é possível a partir do desenvolvimento de um Sistema 

de Gestão da Qualidade, que na saúde, ainda é recente, mas se faz necessário. 

      A fim de aprimorar o desempenho dos processos na área de saúde, a introdução de  

ferramentas de gestão da qualidade, constitui-se em uma importante estratégia de 

competitividade, e podem ser  utilizadas para resolução de problemas.  As ferramentas dos 

Sistemas de Gestão da Qualidade ajudam a mensurar ou quantificar tais problemas, com base 
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no planejamento da qualidade. Planejar a qualidade significa também escolher a melhor forma 

de fazer as coisas, selecionar os recursos mais adequados para cada ação, e incluí-la na 

estratégia da organização. 

      Assim, o grande desafio é selecionar a estratégia mais adequada às necessidades 

institucionais e, neste sentido, a introdução de objetivos e metas da qualidade contribui para 

que a organização alcance os melhores resultados. Observando-se que as estratégias 

costumam ser acompanhadas de planejamentos com visões de longo prazo, percebe-se que 

neste contexto, um  Sistema de Gestão da Qualidade, ajuda a reduzir problemas identificados 

como evitáveis e aumentam o conhecimento técnico e organizacional dos profissionais 

envolvidos.  Reconhecendo-se que a qualidade depende da gestão, o limite do que se pode 

fazer numa organização deve ser dado por ela própria, tanto em termos dos investimentos 

financeiros ou não, que podem ser realizados quando das expectativas levantadas e, 

idealmente, atendidas por seu intermédio. 

      Desta forma, pode-se concluir que a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade – é 

necessária nos hospitais, pois são modelos de gestão que agregam valor aos processos 

existentes na organização, entendendo-se que desta forma, agregar valor, melhora resultados 

finais, tanto financeiros quanto operacionais.  

 

1.3 - Apresentação do Problema  

 

      Atualmente, com o volume, a variedade e complexidade do tipo de assistência prestada, a 

organização já executa, nos diversos níveis, suas operações de forma planejada. No entanto, 

este planejamento ainda é limitado e muito dirigido às atividades médicas de assistência 

propriamente dita. Este tipo de gestão, em geral, é muito praticado pelas organizações de 

saúde. Entretanto, como citado, o crescimento destas, demanda uma maior profissionalização 

da gestão a partir da adequada utilização de funções básicas da administração, como planejar, 

organizar, coordenar, dirigir e controlar, aplicadas as necessidades da área de saúde. 

    Assim, analisando a organização sob esta ótica, foi possível identificar que um dos maiores 

problemas encontrados era a falta de estruturação dos processos inseridos no Sistema de 

Gestão da Qualidade. Ou seja, a organização do Sistema desde formulação da estratégia até a 

implantação, controle e acompanhamento das diversas operações existentes na estrutura.  

      Isto acontece, quando observamos a utilização de ferramentas específicas, como o BSC – 

Balanced scorecard, 8S, Sixsigma, dentre outras, aplicadas sem que seja parte integrante de 

um Sistema de Gestão da Qualidade, o que em pouco contribui para o crescimento da 
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organização. Este tipo de prática limita a visão da gestão, pois não existem processos na 

organização com sustentabilidade suficiente para suportar a aplicação de uma ferramenta de 

forma isolada.  Antes da utilização de qualquer ferramenta é preciso entender o contexto 

organizacional, seus objetivos, sua situação no mercado, a influência dos stakeholders 

primários e secundários, a cultura da empresa e o alinhamento estratégico.   

      Com uma visão simplificada do conceito de qualidade, e apenas direcionada para 

utilização de ferramentas, comete-se o equívoco de considerar que a qualidade está restrita a 

apenas partes de um processo. Enquanto esta se expressa em vantagem competitiva quando 

constitui um Sistema de Gestão da Qualidade, o que podemos definir como um conjunto de 

ferramentas interligadas, integradas na empresa, que trabalham coordenadas para estabelecer 

e alcançar o cumprimento da política e dos objetivos da estratégia, dando consistência aos 

produtos e serviços para que satisfaçam as necessidades e expectativas dos clientes e da 

organização.  

      Concluído como principais problemas da organização podem ser citados: perdas na gestão 

de processos devido ao atual modelo de Sistema de Gestão da Qualidade do hospital. O que se 

mostra incompatível com o gerenciamento estabelecido a partir de mecanismos de supervisão, 

monitoramento e avaliação que cubram os diversos aspectos da gestão, voltados à melhoria da 

eficiência e manutenção da qualidade. 

 

1.4 – Objetivo Geral 

 

      Uma nova ordem na gestão de saúde, baseada na ruptura dos processos vigentes, mostra-

se urgente. Do ponto de vista empresarial, diferentes caminhos mostram como é possível 

chegar a uma solução eficiente para melhorar a qualidade.  Assim, o objetivo principal deste 

trabalho é a partir da análise do diagnóstico do grau de implantação do atual Sistema de 

Gestão da Qualidade, propor ações de melhoria para reestruturação do Sistema de Gestão da 

Qualidade do hospital objeto do estudo de caso. 

 

1.5 – Objetivos Específicos  

 

      A implementação de melhorias que agregam valor a organização a partir da estruturação 

de um Sistema de Gestão da Qualidade só será possível através da consecução dos objetivos 

específicos descritos abaixo:  
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 Identificar com base nos conceitos da Norma ISO 9001:2008, quais os processos 

agregam valor e tem ligação com todos os departamentos do hospital, apoiando ou 

sendo complementares a outras atividades e objetivos; 

 Diagnosticar na estrutura atual, a situação do Sistema de Gestão da Qualidade para 

avaliar a situação dos requisitos da Norma ISO 9001:2008; 

 Definir a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade. 

 Possibilitar a adoção de um novo modelo de serviço e a introdução de instrumentos 

gerenciais que conduzam a uma maior eficácia e eficiência; 

 Estimular o comprometimento da alta direção com a busca da melhoria contínua. 

      O resultado esperado com este trabalho é sugerir as seqüências de atividades que precisam 

ser executadas, os procedimentos e processos para produzi-las a partir da implantação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade.  

 

1.6 – Estrutura da Dissertação 

 

      Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, e durante o seu desenvolvimento será 

apresentado e avaliado o grau de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade.  

No segundo capítulo serão discutidos e analisados os conceitos de gestão da qualidade e 

os modelos sistematizados na área de serviço e saúde, com base nas normas ISO 9000:2008, 

9001:2008, 9004:2008 que darão suporte ao desenvolvimento do estudo. 

No terceiro capítulo está registrado o diagnóstico da situação atual do Hospital 

Memorial Guararapes, e da análise de uma proposta para solução do problema avaliando-se 

quantitativamente os resultados. 

No capítulo quatro estão descritas a análise da situação e proposições de melhoria 

recomendadas com base nos estudos dos capítulos anteriores necessárias para a implantação 

do Sistema de Gestão da Qualidade. 

No quinto capítulo serão apresentadas as conclusões finais e uma análise sobre a 

estruturação do objetivo proposto na organização em que foi realizado o estudo de caso, bem 

como considerações finais sobre o trabalho realizado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

      Neste capítulo serão comentadas as principais definições adotadas neste trabalho 

referentes à qualidade, os modelos de Sistema de gestão da qualidade e comentários sobre as 

Norma ISO 9000:2008. Também serão apresentados e abordados os principais conceitos 

sobre gestão da qualidade em serviço, suas especificidades e a qualidade em serviços de 

saúde. 

 

2.1 – Gestão da Qualidade  

 

      Inicialmente é necessário entender a distinção entre os conceitos de Qualidade e Gestão da 

Qualidade.  

A Qualidade é definida de diversas formas, inclusive de acordo com o contexto onde está 

inserida. Segundo Paladini (2006, p. 29), é preciso considerar “o fato de que o termo 

qualidade é bem conhecido, e até mais do que isso – trata-se de uma palavra de domínio 

público e uso comum”. Este termo, esta associado à satisfação das necessidades e prioridades 

do cliente, ou seja, é ele quem decide, em parte, o que significa um produto de qualidade. 

 Ainda de acordo com Paladini(2006, p. 31), podem ser vistos resumos de trabalhos de autores 

que estruturaram conceitos da qualidade sempre envolvendo a figura do cliente. Como os 

seguintes: 

“Qualidade é a condição necessária de aptidão para o fim a que se destina” (EOQC – 

Organização Européia de Controle de Qualidade, 1972); 

“Qualidade é a adequação ao uso” (Jurane Gryna, 19991); 

“Qualidade é o grau de ajuste de um produto à demanda que pretende satisfazer” 

      Assim, as noções intuitivas do termo Qualidade devem ser levadas em consideração para 

um bom entendimento e aplicação dos processos que envolvem a Gestão da Qualidade. “A 

ação da Gestão da Qualidade, passa a ganhar importância uma vez que se considera que existe 

um processo natural de transferência de valores, hábitos e comportamentos do meio social 

externo para o interior das organizações” Paladini (2006 p. 35). Ou seja, é importante a 

criação de uma cultura da qualidade, baseada no atendimento das necessidades do cliente, 

centrar a qualidade na importância que cada consumidor atribui ao conjunto de atributos ou 

elementos que compõem um produto ou serviço. Por ser um assunto complexo e controverso, 

mas de fundamental importância para as organizações modernas, a gestão da qualidade deve 
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ser compreendida a partir de uma visão sistêmica e total do negócio. “Em sua versão original, 

a qualidade era responsabilidade do departamento de produção; hoje saiu da fábrica e entrou 

na sala de alta gerência” Garvin (2002). Sobre a evolução histórica dos estudos da qualidade, 

Garvin (2002) destaca quatro etapas: Inspeção; Controle Estatístico da Qualidade; Garantia da 

Qualidade e, Gerenciamento Estratégico da Qualidade. As duas primeiras etapas tratam de 

métodos e ferramentas para certificar a qualidade do produto e da produção, seja através de 

inspeção ou controle estatístico. A terceira etapa traz uma inovação ao buscar a garantia da 

qualidade de uma forma total, através da qualidade em todos os processos, desde a concepção 

e desenvolvimento até a entrega ao cliente através de bons serviços. Já a última etapa trata de 

utilizar a qualidade como um fator estratégico e competitivo, relacionando qualidade à 

lucratividade. 

      Conceituar a qualidade pode ser muito arriscado por se tratar de uma palavra tão comum e 

popular, o que gera uma diversidade grande de significados. Assim, serão utilizadas neste 

trabalho duas classificações que interagem entre si. A primeira classificação apresentada é de 

Garvin (2002), onde a qualidade pode ser definida dentro de cinco abordagens principais. São 

elas: 

1- Abordagem transcendental: A qualidade vai além das definições racionais e 

científicas, qualidade é uma percepção intuitiva, não se sabe porque algo possui 

qualidade, mas se sente e se sabe que esse algo é de qualidade; 

2- Abordagem baseada no produto: A qualidade é baseada em uma série de 

especificações mensuráveis que a garantem e certificam; 

3- Abordagem baseada no usuário: A qualidade parte da percepção do cliente, o que ele 

acha bom o satisfaz é de qualidade; 

4- Abordagem baseada na produção: A qualidade é a eficiência em se produzir 

exatamente o que foi projetado, de forma otimizada e sem perdas; 

5- Abordagem baseada no valor: É a definição que passa pelo custo e preço, quanto 

maior o desempenho com o menor preço ou custo, mais qualificado será o produto. 

      Segundo Garvin (2002) dessas cinco abordagens pode-se identificar oito dimensões ou 

categorias da qualidade. Dentro da abordagem baseada no produto têm-se as dimensões de 

desempenho, características e durabilidade. Na abordagem baseada no usuário podem ser 

identificadas as dimensões de atendimento, estética e qualidade percebida. Na abordagem 

baseada na produção têm-se as dimensões de conformidade e confiabilidade. Dessa forma é 
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construída uma conceituação de qualidade ampla, baseada em cinco abordagens e oito 

dimensões.  

A segunda classificação é de Paladini (2006 p. 19-20) que conceitua a qualidade baseado em 

dois elementos, o espacial e o temporal. De acordo com o autor: 

1. “A qualidade envolve muitos aspectos simultaneamente, ou seja, uma multiplicidade de 

itens. Essa seria a componente espacial do conceito”; 

2. “A qualidade sofre alterações conceituais ao longo do tempo, isto é, trata-se de um 

processo evolutivo. Essa seria a componente “temporal” do conceito”.  

      Paladini (2006) afirma que se deve acertar o conceito primeiro, o que seria a parte 

espacial, para se direcionar o processo da qualidade total posteriormente, o que seria a parte 

temporal. 

      Neste trabalho a definição adotada é a de que a qualidade é atender a necessidade do 

consumidor a partir da adequação ao uso, transformando a qualidade em valor dentro da 

organização, para que assim a atividade produtiva possa focar suas ações no conjunto de 

atributos ou elementos que compõem o produto ou serviço. As empresas que não investem em 

qualidade, desde os pequenos detalhes aos maiores planejamentos estratégicos, estão 

perdendo espaço para outras que investem e colhem o retorno, seja, através da fidelidade do 

cliente e da alta rentabilidade deste cliente satisfeito, ou evitando os desperdícios produtivos 

através de uma otimização das operações tornando-as mais eficientes. Embora a qualidade 

seja difícil de conceituar, é fundamental buscá-la incessantemente como uma maneira de se 

obter vantagem competitiva e diferencial estratégico. 

 

2.1.1– Abordagem Sistêmica da Qualidade 

 

      “Qualquer operação produz bens e serviços, ou um misto dos dois, e faz isso por um 

processo de transformação” Slack (2007, p. 36). Esse sistema caracteriza-se por recursos de 

entrada, processo de transformação, saídas de produtos e serviços. Com base nestas funções, 

segundo (Paladini 2006), criou-se uma abordagem sistêmica da qualidade, onde os elementos 

que caracterizam um sistema podem ser definidos conforme apresentado na tabela 2.1 

. 
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Tabela 2.1 – Elementos de um sistema de gestão da qualidade 

Elementos de um sistema Elementos do sistema da qualidade.

Políticas da qualidade;

Diretrizes de funcionamento do sistema produtivo de forma a priorizar a 

qualidade;

Normas de interção com mercado consumidor;

Conjunto de informações sobre a realidade do mercado consumidor.

Interação organizada das partes Grande malha com interligação e troca de informações entre os setores.

Príncipios básicos de funcionamento Opercionalização das políticas gerais da qualidade;

Atendimento ao cliente no modelo da Qualidade Total;

Busca de objetivos comuns A qualidade é meta e taefa de todos;

Os sistemas da qualidade exigem que o mercado desje o produto;

R
e
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s Saídas Produtos acabados que atendem as necessidades, conveniências e expectativas 
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Realimentação* Sistema de prevenção de defeitos com base nas reações do mercado
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Fonte: Paladini (2006) 

 

      De forma geral, observa-se que um Sistema de Gestão da Qualidade, é, na verdade, o 

próprio Sistema de Produção. No entanto o sistema de gestão da qualidade ao direcionar suas 

ações e objetivos as funções da qualidade, assume que este tem prioridades diferentes das do 

Sistema de Produção. É uma abordagem onde o esforço para produção da qualidade organiza-

se através de ações fundamentais sistematizadas, cujos elementos são bem definidos e cujo 

funcionamento segue uma lógica determinada. 

 

2.1.2 – Modelos de Sistema de Gestão da Qualidade 

 

      Um dos objetivos do Sistema de Gestão de Qualidade é ajudar  uma organização 

geralmente empresarial, a melhorar continuamente os níveis de satisfação de seus clientes, 

atendendo suas expectativa e necessidades. Em um  Sistema de Gestão da Qualidade, a 

empresa diz o que vai fazer e as provas deverão ser consistentes através de documentos. 

      Conforme descrito no item 2.1.1., as organizações podem ser vistas como sistemas. Para 

um melhor entendimento é apresentado o conceito utilizado por (Mywiseowl, 200, p. 71) 

onde “As organizações são constituídas por uma complexa combinação de pessoas, 

procedimentos, tecnologia e outros recursos, interdependentes, que buscam alcançar objetivos 

comuns. De forma a minimizar o uso desses recursos e maximizar a produtividade”, neste 

trabalho busca-se a melhoria contínua na execução das atividades através da gestão por 

processos, que pode ser entendida como “o enfoque administrativo aplicado por uma 

organização que busca a otimização e melhoria da cadeia e processos, desenvolvida para 
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atender necessidades e expectativas das partes interessadas, assegurando o melhor 

desempenho possível do sistema integrado a partir da mínima utilização de recursos e do 

máximo índice de acerto” (UNICAMP, 2003, p. 16). Um modelo de gestão organizacional 

orientado para gerir a Organização com foco nos processos será o modelo de Sistema de 

Gestão da Qualidade aplicado durante o desenvolvimento deste trabalho. O conceito descrito 

da NBR ISO 9000 a respeito da abordagem de Sistemas de Gestão da Qualidade e abordagem 

por processo será à base de implementação na organização em estudo. 

 

 Abordagem de Sistemas de Gestão da Qualidade (NBR ISO 9000) 

 

     A abordagem utilizada para desenvolver e implantar o Sistema de Gestão da Qualidade é 

constituí-se em várias etapas. São elas: 

 

a) Determinação das necessidades e expectativas dos clientes e das outras partes 

interessadas; 

b) Estabelecimento da política da qualidade e dos objetivos da qualidade da organização; 

c) Determinação dos processos e responsabilidades necessárias para atingir os objetivos 

da qualidade 

d) Determinação e fornecimento dos recursos necessários para atingir os objetivos da 

qualidade; 

e) Estabelecimento de métodos para medir a eficácia e a eficiência de cada processo; 

f) Aplicação dessas medidas para determinar a eficácia e eficiência desses processos; 

g) Determinação dos meios para prevenir não conformidades e eliminar causas; 

h) Estabelecimento e aplicação de um processo para melhoria contínua do sistema de 

gesta da qualidade. 

 

      A organização que adota tal abordagem gera confiança na capacidade de seus processos e 

na qualidade de seus produtos e fornece uma base para melhoria contínua. Isto pode conduzir 

a aumento da satisfação dos clientes e das outras partes interessadas e, também, ao sucesso da 

organização. 

 

 Abordagem por processo (Norma ISO 9000) 
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      Qualquer atividade ou conjunto de atividades, que usa recursos para transformar insumos 

(entradas) em produtos (saídas) pode ser considerado como um processo. 

      A figura 2.1 ilustra o modelo de um sistema de gestão da qualidade, baseado no processo, 

descrito nas normas da família Norma ISO 9000. Esta ilustração mostra que as partes 

interessadas desempenham um papel importante em fornecer insumos (entradas) para 

organização. O monitoramento da satisfação das partes interessadas exige a avaliação de 

informações relativas à percepção dessas partes, bem como em que grau suas necessidades e 

expectativas foram atendidas.  

 

 

<---------------->

<--------->

    Saída

Responsabilidade da 
direção

Gestão de 
recursos

Realização do 
produto

Medição, análise e 
melhora

Produto

Clientes ( e 
outras 

interessadas)

-----------------
Requisistos

------------------

Clientes ( e 
outras parates 
interessadas)

Satisfação

Melhoria contínua do sistema de gestão da 
qualidade

 

 

Figura 2.1 – Modelo de um processo baseado no sistema de gestão da qualidade. 

Fonte: NBR ISO 9000:2000 – Sistemas de Gestão da qualidade 

 

2.2 - Normas da Séria ISO 9000:2008 

 

A Organização Internacional para Normatização (ISO - International Organization for 

Standardization), que tem como principal objetivo criar normas dos mais diversos segmentos, 

variando de normas e especificações de produtos e matérias-primas em todas as áreas, é uma 

organização não governamental, sediada em Genebra e fundada em 1946 por 25 países, 

inclusive o Brasil sendo representado pelo comitê nº 25 – comitê da qualidade da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que é o fórum nacional de normatizações, cuja 

finalidade é apoiar a implementação e operação de sistemas eficazes no país. É de 

responsabilidade da ABNT fazer a divulgação pública dos projetos da Norma Brasileira com 
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relação às matérias elaboradas pelo ABNT/CB e pelos Organismos de Normatização Setorial 

(ONS) aos associados e interessados. 

As normas da família NBR ISO 9000 se aplicam a qualquer organização independente 

do seu tamanho, tipo ou área de atuação. A nomenclatura “NBR” refere-se às versões 

brasileiras das normas ISO adaptadas pela ABNT e ficou popularizada pela série 9000, ou 

seja, as normas que tratam de Sistemas de Gestão da Qualidade. A Normas da família NBR 

ISO 9000, foram desenvolvidas para apoiar organizações, de todos os tipos e tamanhos na 

implementação e operação de Sistemas de Gestão da Qualidade eficazes, estabelece a 

terminologia dos sistemas envolvidos e descreve os fundamentos que amparam a gestão da 

qualidade. De acordo com a Norma ISO 9000:2005, que se refere aos Sistemas de Gestão da 

Qualidade – Fundamentos e Vocabulário, a definição de sistemas de gestão eficazes é a 

seguinte: 

 

“Sistemas são conjuntos de elementos inter-relacionados ou interativos para 

estabelecer política e objetivos, e Qualidade é o grau no qual um conjunto de características 

inerentes satisfaz a requisitos.” 

“Eficácia é a extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados 

planejados, alcançados.” 

 

Este trabalho terá como base a série ou família da NBR ISO 9000:2008, formada pelas 

seguintes partes: 

 ISO 9000 - Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário; 

 ISO 9001 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos  

 ISO 9004 - Sistemas de Gestão da Qualidade – Diretrizes para melhorias de 

desempenho. 

 NBR ISO 19011 - Diretrizes sobre o sistema de auditoria nos sistemas de gestão da 

qualidade e ambiental. 

Juntas, tais normas tornam o comércio nacional e internacional mais compreensível. Isto 

porque formam um conjunto coerente de padrões sobre o sistema de gestão da qualidade, 

direcionando, conduzindo e operando a organização de maneira transparente e sistemática.      
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2.2.1 - Norma ISO 9001:2008 – Requisitos 

 

A NBR ISO 9001 se preocupa com as especificações dos requisitos do Sistema de 

Gestão da Qualidade da organização. Através desses requisitos, a organização, tem que 

demonstrar que possui capacidade para fornecer produtos que atendam aos requisitos do 

cliente e aos requisitos regulamentares aplicáveis, buscando continuamente aumentar a 

satisfação do cliente. 

Esta norma especifica requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade, quando uma 

organização: 

a) Necessita demonstrar sua capacidade para fornecer de forma coerente produtos que 

atendam aos requisitos do cliente e requisitos regulamentares aplicáveis, e 

b) Pretende aumentar a satisfação do cliente por meios da efetiva aplicação do sistema 

incluindo processos para melhoria contínua do sistema e a garantia da conformidade 

com requisitos do cliente e requisitos regulamentares aplicáveis. 

 

Requisitos Gerais 

 

A organização deve estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema de 

gestão da qualidade e melhorar continuamente a sua eficácia de acordo com os seguintes 

requisitos: 

a) Identificar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua 

aplicação por toda organização; 

b) Determinar a sequencia e interação desses processos; 

c) Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle 

desses processos sejam eficazes; 

d) Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a 

operação e monitoramento desses processos; 

e) Monitorar, medir e analisar esses processos, e  

f) Programar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria 

contínua desses processos. 

 

Requisitos de Documentação 
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Generalidades 

 

A documentação do sistema de gestão da qualidade deve incluir: 

a) Declarações documentadas da política da qualidade e dos objetivos da qualidade; 

b) Manual da qualidade; 

c) Procedimentos documentados requeridos por esta norma; 

d) Documentos necessários à organização para assegurara o planejamento a operação e o 

controle eficazes de seus processos, e 

e) Registros requeridos por esta norma 

 

Manual da qualidade 

 

A organização deve estabelecer e manter um manual da qualidade que inclua 

a) Escopo do sistema de gestão da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para 

quaisquer exclusões; 

b) Os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade, 

ou referência a eles, e 

c) Descrição da interação entre processos do sistema de gestão da qualidade 

 

Controle de documentos 

 

Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade devem ser controlados. 

Registro é um tipo especial de documento e deve ser controlados de acordo com os requisitos  

apresentados mais adiante no item Controle dos Registros. Um procedimento documentado 

deve ser estabelecido para definir os controles necessários para: 

a) Aprovar documentos quanto a sua adequação, antes da sua emissão; 

b) Analisar criticamente e atualizar, quando necessário, e reaprovar documentos, 

c) Assegurar que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam 

identificadas, 

d) Assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis 

nos locais de uso; 

e) Assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis; 
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f) Assegurar que os documentos de origem externa sejam identificados e que a sua 

distribuição seja controlada, e 

g) Evitar o uso não intencional de documentos obsoletos e aplicar identificação adequada 

nos casos em que forem retidos por qualquer propósito. 

 

Controle de Registros 

 

Registros devem ser estabelecidos e mantidos para prover evidência da conformidade 

com requisitos e da operação eficaz do sistema de gestão da qualidade. Registros devem ser 

mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis. Um procedimento documentado 

deve ser estabelecido para definir os controles necessários para identificação, armazenamento, 

proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte de registros. 

 

2.2.2. Norma ISO 9004:2008 – Diretrizes para melhoria de desempenho 

 

Refere-se à melhoria contínua do desempenho organizacional, dos clientes e das partes 

interessadas no negócio, descrevendo as diretrizes inerentes à eficiência e eficácia do sistema 

de gestão da qualidade. Existem duas maneiras fundamentais para conduzir o processo de 

melhoria contínua: 

a) Projetos de mudança de ruptura, que conduzem para revisão e melhoria de processos 

existentes ou para implementação de novos processos; esses são usualmente 

executados por equipes multifuncionais fora das operações rotineiras; 

b) Atividades de melhoria contínua, em pequenos passos, conduzidas pelas pessoas nos 

processos existentes. 

Projetos de mudança de ruptura envolvem reformulações significativas de processos 

existentes e convém que incluam: 

 - Definição dos objetivos e um planejamento do projeto de melhoria; 

 - Análise do processo existente (o processo “como ele é”) e identificação das 

oportunidades de alteração; 

 - Definição e planejamento de melhoria para o processo; 

 - Implementação da melhoria; 

 - Verificação e validação do processo de melhoria, e 

 - Avaliação da melhoria alcançada, incluindo aprendizagem. 
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Convém que a melhoria contínua por meio de qualquer dos métodos envolva o seguinte: 

a) Razões para melhoria: Identificar um problema do processo e selecionar uma área para 

melhoria, justificando o motivo da escolha. 

b) Situação atual: Avaliar a eficácia e eficiência do processo existente, descobrir que tipo 

de problema ocorre com mais frequência, selecioná-lo e definir um objetivo para 

melhoria contínua. 

c) Análise: Identificar e verificar as causas dos problemas. 

d) Identificação de soluções possíveis: Buscar a melhor solução selecionada, isto é, 

aquela que vai eliminar as causas raízes do problema e evitar a sua recorrência. 

e) Avaliação dos efeitos: Confirmar que o problema e suas causas raízes tenham sido 

eliminados ou seus efeitos reduzidos, que a solução tenha sido bem sucedida e que o 

objetivo da melhoria tenha sido atingido. 

f) Implementação e formalização da nova solução: É recomendável que o antigo 

processo seja substituído pelo processo aperfeiçoado, prevenindo a recorrência do 

problema e de suas causas raízes. 

g) Avaliação da eficácia e eficiência do processo com as ações de melhoria 

implementadas: è recomendável que a eficácia e a eficiência do projeto de melhoria 

sejam avaliadas e que seja considerado o uso dessa solução em outras áreas da 

organização. 

2.3. Qualidade em Serviços 

 

O conceito de qualidade aplica-se a todos os produtos, seja ele um bem tangível 

(produtos que existem fisicamente) ou bem intangível (prestação de serviço). A principal 

diferença é que no ambiente industrial a Gestão da Qualidade é direcionada para o produto e 

nos serviços centra-se na interação com o cliente. Uma das principais características da 

qualidade na área de prestação de serviços são o consumo e a produção simultâneos, ou seja, a 

qualidade é sentida ao mesmo tempo em que o “produto – serviço” é produzido. Por muitas 

vezes esta simultaneidade é interpretada pelo cliente apenas como o atendimento recebido e 

torna-se o principal fator de satisfação ou insatisfação. “Um elemento que altera inteiramente 

o processo de Gestão da Qualidade no setor de serviços é o fato de, por estar fisicamente 
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presente em sua geração, o cliente interfere na produção de serviços” (Tenner e DeToro, 

1924, p.41) O atendimento pleno ao cliente, portanto, envolve expectativas expressas por ele 

durante o próprio processo e requer extrema flexibilidade, criatividade e capacidade de 

adaptação. A tabela abaixo resume as diferenças básicas entre a Gestão da qualidade em 

ambiente industrial e em organizações prestadoras de serviços. 

 

Tabela 2.2 – Diferenças entre a qualidade em ambiente industrial e de serviço 

Gestão da qualidade em ambiente 

industrial 

Gestão da qualidade em ambiente de 

serviços 

Interação com clientes via produtos. Interação direta com o cliente. 

Elevado suporte Baixo suporte 

Baixa interação Intensa interação 

Suporte ao produto (qualidade do 

produto). 

Suporte ao cliente (qualidade de 

serviço). 

Cliente atua ao final de cada processo 

produtivo. 

Cliente presente ao longo do processo 

produtivo. 

Produção e consumo em momentos 

bem distintos. 

Produção e consumo simultâneos. 

Retorno do usuário sobre o produto 

pode demorar. 

Retorno imediato do usuário. 

Expectativas menos sujeitas a 

mudanças abruptas. 

Expectativas dinâmicas. 

Cliente tende a não influenciar o 

processo produtivo. 

Cliente participa do processo produtivo. 

Resulta de um conjunto de elementos. Resulta mais do desempenho dos 

recursos humanos. 

Condições favoráveis a padronização. Difícil padronizar. 

Tende a uniformizar-se à médio prazo. Difícil ter um modelo uniforme de 

execução. 

Bens tangíveis podem ser patenteados. Serviço não pode ser patenteado. 

Bens tangíveis podem ser protegidos 

em relação a seus processos de fabricação e a 

forma final como são disponibilizados para 

comercialização. 

Serviços não podem ser protegidos. 

Fonte: Paladini (2006) 
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Mesmo estando bem definidas as diferenças básicas entre a Gestão da Qualidade em 

ambiente industrial e de serviços alguns erros são cometidos no processo de gestão.  

Não se adota uma estratégia com foco na análise e pesquisa, o aporte de recursos 

financeiro é mal dimensionando, pouca tecnologia é utilizada para melhorar o atendimento, a 

diferenciação no atendimento de acordo com o grau de importância do usuário ainda é um 

fator relevante na definição dos padrões de atendimento, por fim, entende-se que a avaliação 

de serviços é subjetiva.  

 

   2.3.1. Especificidades dos Serviços 

 

Para o entendimento das diferenças entre as definições de Gestão da Qualidade em 

ambiente industrial e de serviços, é importante a compreensão das especificidades dos 

serviços. Estes podem ser descritos como: 

Intangíveis: Ao contrário da definição de bens tangíveis – produtos que existem 

fisicamente, os bens intangíveis – serviços, não podem ser tocados ou manuseados. Os 

serviços são reações às solicitações do usuário que são atendidas pelo prestador demandado 

em maior ou menor grau de especialização. 

Não são estocáveis: Por caracterizar-se como um bem intangível e a produção e o 

consumos serem simultâneos os serviços não são estocáveis. 

O usuário é o principal agente de interação: O ser humano é o principal elemento de 

entrada do processo ao mesmo tempo em que é um recurso transformador. 

Flexibilidade: A adequação ao uso durante a prestação do serviço. 

Valor percebido pelo usuário: Ênfase na qualidade sentida durante o atendimento 

recebido. 

Efeito sistêmico de novos serviços: A manutenção da qualidade no atendimento é 

fundamental, pois uma prestação de serviço inadequada é o suficiente para generalização da 

qualidade sentida. 

Assim, conclui-se que é difícil definir as especificidades do serviço quanto à qualidade. 

Muitas vezes produto e serviço se confundem, pois produto final é a materialização do 

serviço, e em diversas atividades há serviço e bem tangível sendo produzidos 

simultaneamente, ou seja, as especificidades de cada um devem ser consideradas 

individualmente de acordo com as várias atividades envolvidas no processo. 

 

 



Capítulo 2 Fundamentação teórica 

 

 
19 

2.3.2. Qualidade em Serviços de Saúde 

 

A discussão a respeito de qualidade hospitalar não é nova no Brasil, principalmente no 

setor público. Desde o final da década de 1980 há um amplo debate sobre o assunto. Um 

estudo realizado pelo Ministério da Saúde em 2000 mostrou que 23% dos hospitais, em uma 

amostra de 159 distribuídos entre grandes, médios e pequenos, públicos, privados e 

universitários, tinham alguma atividade ou programa de qualidade. Embora 28% dessas 

instituições fossem públicas, 32% das que afirmaram ter “qualidade” eram governamentais, o 

que aponta uma maior propensão de hospitais públicos para esse tipo de atividade. A partir de 

tal premissa, foi feita nova pesquisa em São Paulo, em 2003, orientada para 35 hospitais 

públicos vinculados ao governo do estado na região metropolitana de Grande São Paulo, 21 

administrados diretamente pela secretaria e 14 gerenciados por organizações sociais. Nessa 

segunda pesquisa verificou-se que, dos 25 hospitais respondentes, 76% apresentavam algum 

tipo de atividade voltada à qualidade. Não se conseguiu, entretanto, afirmar se o fato de terem 

decorrido três anos justificava algo, se o fato o Ministério da Saúde ter difundido alguns 

modelos como humanização ou hospital amigo da criança havia tido influência ou ainda, se 

havia diferença entre setor público e setor privado.  

A pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2000 mostrou que a maioria dos 

sistemas, programas ou iniciativas implantadas, tanto nos hospitais públicos quanto nos 

privados, era específica do setor (52%). Os 48% restantes eram, pela ordem, 5S e ISO, 

embora os dirigentes de hospitais, quando indagados sobre sistemas e programas que 

conheciam, tenham citado com maior  frequência os não específicos (66%), sendo o primeiro 

deles o TQM.  

Também, com objetivos e ações direcionadas para qualidade e com relevância neste 

cenário, os programas de certificação como a Acreditação, organizado pela Organização 

Nacional de Acreditação - ONA, que tem como objetivo principal criar padrões que 

aumentem a segurança dos usuários de serviços de saúde, o Hospital Sentinela, desenvolvido 

pelo Ministério da Saúde, que não é uma certificação, mas atua no controle de indicadores a 

respeito de produtos e tecnologias utilizadas no país. Além dos modelos de avaliação externa, 

observa-se que alguns hospitais no Brasil começam a utilizar sistemas de indicadores 

gerenciais. Entre eles, um dos mais difundidos com atuação na área de saúde é o Balanced 

Scorecard (BSC). Nos últimos tempos, devido à necessidade que alguns prestadores de 

serviços sentem de melhorar seus sistemas de informação gerencial, esse método começa a ser 

cogitado ou adotado com mais frequência. No entanto, ainda há poucos hospitais que de fato, 
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apresentam algum resultado nessa área. Mesmo a bibliografia internacional é pobre a respeito, 

excetuando-se alguns artigos sobre experiências pontuais em hospitais universitários norte-

americanos. 

No âmbito do Ministério da Saúde, houve um projeto que estimulava a cooperação entre 

hospitais, públicos e privados, financiados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), de nome 

Centros Colaboradores, em que um grupo de serviços de excelência fornecia know-how e 

supervisão para hospitais com menos desenvolvimento em áreas definidas, ou seja, chamadas 

ou não de programas de qualidade, alinhadas ou não com um modismo de atualidade 

discutível, é possível reconhecer no país uma série de iniciativas para aumentar a qualidade na 

gestão e na prestação dos serviços de saúde.  

Numa visão ampla, os conceitos referentes à gestão da qualidade na saúde não foram 

inicialmente bem recebidos, nem no Brasil nem em outros países com sistema de saúde cuja 

premissa é a universalização. Mas foram mais bem assimilados nos Estados Unidos, onde o 

sistema e o mercado estimulam a concorrência e a redução de custos. Pelo mundo afora, o 

conceito de qualidade em saúde apareceu dentro da lógica da reforma do estado. De modo 

geral, a reação inicial foi de rejeição, uma vez que sua aplicação no contexto industrial teve 

objetivos precisos, não necessariamente os mesmos que os da área de saúde. 

 

2.4. Comentários sobre este Capítulo 

 

Foram apresentados neste capítulo, aspectos relacionados com a gestão da qualidade e 

os Sistemas de Gestão da Qualidade. Na primeira parte foram abordados os conceitos de 

qualidade e a diferença entre este e os sistemas de gestão, e como a qualidade comporta-se 

como um sistema. Na segunda etapa, foram enfatizadas as normas da família NBR ISO 

9000:2008, destacando-se os requisitos da versão da Norma ISO 9000:2008 e as diretrizes 

para melhoria do desempenho da Norma ISO 9004:2008. Na terceira etapa foram expostos os 

conceitos de qualidade em serviços e especificidades, bem como o cenário atual da qualidade 

em serviços de saúde. 

Espera-se, portanto que, a base conceitual exposta neste capítulo possa trazer uma  

contribuição para obtenção do objetivo geral deste trabalho, pois serve como norteadora das 

ações que visam solucionar a problemática deste trabalho, além de fornecer uma série de 

informações sobre a importância de se prestar um serviço com qualidade. No capítulo 

seguinte, será proposto um modelo de avaliação para verificar o grau de utilização dos 

elementos do sistema de gestão presentes na empresa estudo de caso. Com base no 
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diagnóstico que será realizado e na teoria abordada neste capítulo, serão identificadas as ações 

necessárias para implementação efetiva do Sistema de Gestão da Qualidade.  
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3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL NA EMPRESA ESTUDO 

DE CASO 

      O objetivo principal deste capítulo é apresentar a solução para o problema apresentado da 

Empresa estudo de caso. De acordo com o descrito no capítulo 1, o problema refere-se à falta 

de sistematização dos processos, desde formulação da estratégia até a implantação, controle e 

acompanhamento das diversas operações existentes na estrutura. 

Assim, com a finalidade de resolver a dificuldade em questão, como também atingir o 

objetivo geral, que é a partir da análise de um diagnóstico do grau de implantação do atual 

Sistema de Gestão da Qualidade, propor ações de melhoria para reestruturação de um Sistema 

de Gestão da Qualidade empregado para área de saúde no hospital objeto do estudo de caso, 

será realizado um diagnóstico com base nos requisitos do modelo de Gestão da Qualidade 

descritos na Norma IS0 9000:2008 para avaliar a viabilidade de reestruturação e melhoria do 

Sistema de Gestão da Qualidade do hospital. 

 

3.1. Objetivos dos Resultados do Diagnóstico 

 

Os objetivos dos resultados do diagnóstico do Estudo de Caso são os seguintes: 

1 – Avaliar, de forma quantitativa, o percentual de implementação dos requisitos da 

Norma ISO 9001:2008 no hospital onde está sendo realizado o estudo de caso; 

2 – Com base na teoria abordada neste trabalho, identificar os processos que estão de 

acordo com os requisitos da norma e a viabilidade de implantação de mudanças para 

estruturação do Sistema de Gestão da Qualidade. 

3 – Elaborar um diagnóstico da situação atual e propor um processo de melhoria 

contínua de acordo com a Norma ISO 9004:2000. 

O objetivo final do diagnóstico é avaliar o grau de utilização dos requisitos da norma e  

identificar o nível de utilização do Sistema de Gestão da Qualidade. Com base nessa análise 

sinalizar as deficiências do não cumprimento dos requisitos da Norma ISO 9001:2008 e os 

benefícios da estruturação de processos estruturados com vistas à melhoria contínua sob a 

ótica da qualidade. 
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3.1.1. Modelo de um Diagnóstico para Avaliação Quantitativa da 

Implementação dos Elementos da Norma ISO 9001:2000 

 

O modelo utilizado neste trabalho, tem como fundamento a avaliação da implementação 

dos requisitos da Norma ISO 9001:2000 desenvolvido por Correa et al. (2006). Para uma 

melhor compreensão os autores o dividiram em duas partes:  

Na primeira parte, foi realizada uma análise comparativa baseada nos parâmetros 

apresentados na tabela 3.1 – Relação entre tipos de empresa e modelo da qualidade, onde 

estão descritas a relação entre os diferentes tipos de empresa e os graus de dificuldade para 

implementação dos requisitos da norma ISO 9000:2000. As empresas podem ser agrupadas 

em cinco categorias estabelecidas a partir da definição de Paladini (2000) acerca dos 

ambientes da qualidade in-line, off-line e on-line.  

A qualidade in-line é um ambiente voltado para a área produtiva, o enfoque desse 

ambiente é produto, para que ele esteja adequado ao uso, ou seja, na ausência total de não 

conformidades. 

A qualidade, off-line foi definida como a qualidade proporcionada por áreas de apoio às 

áreas produtivas, as que não estão ligadas diretamente ao setor produtivo. Porém, sendo de 

extrema importância para que o produto final atenda às necessidades dos clientes, como por 

exemplo, a aquisição de matéria-prima adequada ao processo de esterilização de materiais, 

instrumentais cirúrgicos, etc. 

A qualidade on-line concentra-se na busca de informações das possíveis alterações do 

mercado, hábitos de consumo, comportamento, entre outras, a fim de que essas informações 

sejam repassadas aos departamentos de projeto ou diretamente à área de produção. 

 

Tabela 3.1 – Relação entre tipos de empresa e modelo da qualidade 

TIPO DE EMPRESA QUALIDADE IN-LINE QUALIDADE OFF-LINE QUALIDADE ON-LINE

A X

B X X

C X X X

D X

E X X  

Fonte: Correa et al. (2006 ) 
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Esta análise é importante, pois de acordo com ambiente da qualidade é estabelecido um 

grau de dificuldade de implementação dos itens da norma. São atribuídos valores que variam 

de 1 (um) a 22 ( vinte e dois), que significa dizer que nessa escala o valor 1 é do item/subitem 

mais fácil de ser implementado e o valor 22 (vinte e dois) é o item/subitem mais difícil de ser 

implementado naquele tipo de empresa.  

Na segunda parte do modelo de Correa et al. (2006), é proposto um exemplo de 

diagnóstico do Sistema de Gestão da Qualidade que pode avaliar, de forma quantitativa, o 

percentual de implementação dos requisitos da Norma ISO 9001:2008, que está organizado 

pelos tópicos mais abrangentes: Requisitos de documentação, Comprometimento da alta 

administração, análise crítica pela alta administração, Provisão de recursos, Recursos 

humanos, infraestrutura, Processos relacionados aos clientes/Foco no cliente, Realização do 

produto, Projeto e desenvolvimento, aquisição, Produção e Fornecimento de serviço, Controle 

de dispositivos de medição e monitoramento, Controle de produtos não conformes, análise de 

dados e medição, Análise, Melhoria/monitoramento. Estes itens foram agrupados em cinco 

grandes grupos e divididos em subitens. Para avaliação do modelo foi crida uma escala onde o 

valor 0 (zero) indica que não há nenhuma evidência de implementação do requisito e o valor 5 

(cinco) indica que o requisito está implantado, documentado e disseminado pelas áreas de 

interesse. Posteriormente é dado o descritivo de cada valor utilizado na pesquisa. Os valores 

seguem a seguinte escala: 

0 – Não há nenhuma evidência de implementação do item; 

1 – Não está documentado e não está completamente disseminado pelas áreas de 

interesse; 

2 – Documentado, mas não está disseminado pelas áreas de interesse; 

3 – Não está documentado, mas está disseminado pelas áreas de interesse; 

4 – Documentado, mas na está completamente disseminado pelas áreas de interesse; 

5 – Documentado, mas não está completamente disseminado pelas áreas de interesse. 

 

No exemplo da Tabela 3.2 – Exemplo de avaliação de requisitos é ilustrado como é 

realizada uma avaliação de requisitos: 
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Tabela 3.2 – Exemplo de avaliação de requisitos 

FAIXA PESO REQUISITOS

30 Requisito de documentação

0 - 5 5

Declaração da política da qualidade documentada juntamente com os 

objetivos

0 - 5 5 Declaração dos objetivos da qualidade

0 - 5 3 Manual da qualidade abrangendo os requisitos da norma

0 - 5 4 Procedimentos documentados

0 - 5 3 Registros da qualidade

0 - 5 0 Registros de treinamento de pessoas envolvidas

Total 20  

Fonte: Correa et al. (2006) 

Para avaliação do instrumento de diagnóstico, deve ser considerada a seguinte 

metodologia: 

 - A primeira coluna corresponde à faixa que especifica a variação dos valores para o 

requisito que varia de 0 a 5 e que serva para indicar o grau de implementação do item. 

 - A segunda coluna receberá o valor da avaliação e no final da coluna deve ser 

colocado o somatório das avaliações, ou seja, o valor total que o requisito avaliado pode 

receber. 

 - A terceira coluna é uma descrição do item que esta sendo avaliado. 

O percentual final de implementação é dado pelo valor total obtido na avaliação onde a 

pontuação máxima é indicada. No exemplo, pode-se observar que (20/30)*100 = 66%, ou 

seja, a empresa tem 66% dos requisitos de documentação implementados. 

No modelo apresentado no Anexo 01 - Modelo de diagnóstico dos itens da Norma ISO 

9001:2000, são apresentados os itens para diagnóstico do sistema ISO 9001:2008, e é o 

modelo de diagnóstico proposto por Correa et al (2006). Este servirá como base para 

avaliação, análise e implementação do sistema de Gestão da qualidade.  

Na avaliação do instrumento de diagnóstico, deve ser considerada a seguinte 

metodologia: 

 - A primeira coluna corresponde à faixa que especifica a variação dos valores para o 

requisito que varia de 0 a 5 e que serva para indicar o grau de implementação do item. 

 - A segunda coluna receberá o valor da avaliação e no final da coluna deve ser 

colocado o somatório das avaliações, ou seja, o valor total que o requisito avaliado pode 

receber. 

 - A terceira coluna é uma descrição do item que esta sendo avaliado. 
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O percentual final de implementação é dado pelo valor total obtido na avaliação da 

implementação onde a pontuação máxima é indicada de acordo com resultado de cada 

requisito. Mesmo sendo o modelo adotado proposto para Norma ISO 9001:2000, as alterações 

para versão 2000 não são significativas e não impedem o uso do modelo proposto no artigo de 

Correa et al. (2006).  

 

3.2. Planejamento da Aplicação 

 

A Direção do hospital da Empresa estudo de caso, resolveu se dispor e posicionar a 

instituição como uma organização que utiliza em sua gestão a qualidade em todas as áreas. 

Assim, ficou definida a importância de uma avaliação do cenário atual e da viabilização de 

reestruturação do Sistema de Gestão da Qualidade. 

Para dar andamento e credibilidade à proposta, inicialmente será realizado um 

diagnóstico com base no modelo apresentado, em seguida, compilação das informações 

coletadas, análise do diagnóstico, elaboração do relatório de avaliação e a apresentação de 

uma proposta para reestruturação dos processos considerados inadequados durante a 

avaliação. Ressaltando que este trabalho terá como base, o objetivo maior da implantação de 

um Sistema de Gestão da Qualidade e que o mesmo será submetido à aprovação da Direção 

da Instituição. 

A estrutura de aplicação do diagnóstico foi elaborada pela Direção de pela Autora da 

Dissertação da seguinte forma: Definição de grupos de trabalho por setores; planejamento de 

calendário para informação da metodologia do trabalho e agendamento das datas de 

realização da pesquisa. Todo trabalho foi realizado in loco, desde estruturação da aplicação 

até a finalização com a apresentação dos resultados.  

 

3.3. Estudo de Caso 

 

Conforme exposto nos requisitos da Norma ISO 9001:2008, todos os processos devem 

estar mapeados, controlados e documentados, quando uma organização pretende aumentar a 

satisfação do cliente por meio da efetiva aplicação do sistema da qualidade, incluindo 

processos para melhoria contínua do sistema e a garantia da conformidade com requisitos do 

cliente e requisitos regulamentares aplicáveis.  

Para a concretização desta teoria, foi definida a avaliação do cenário atual, através da 

implantação do modelo de diagnóstico proposto por Correa et al. (2006), que avalia de forma 
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quantitativa o percentual de implantação dos requisitos da Norma ISO 9001:2008, o que 

possibilita uma maior segurança durante o processo de avaliação e classificação de cada item 

requerido na norma.  

      Como descrito anteriormente, para uma maior compreensão dessa análise é necessário 

definir de qual ambiente da qualidade a empresa estudo de caso faz parte, se o on-line, off-line 

ou on-line. O ambiente da qualidade identificado como mais predominante no hospital foi o 

off-line. Como demonstrado na Tabela 3.1 – Relação entre tipos de empresa e modelo da 

qualidade por Correa et al. (2006),  e de acordo com a definição de cada tipo de empresa, A, 

B, C ou D, foi possível concluir que o Hospital Memorial Guararapes é uma empresa do tipo 

D, organizações descritas como aquelas que prestam serviços e, apesar do contato final com o 

cliente ser constante, não mudam com frequência o seu tipo de serviço.  

        Assim com base nesta definição e de acordo com critérios demonstrados na Tabela 3.3 -  

Relação entre tipos de empresa e grau de dificuldade de implementação dos itens da norma, a 

seguir, foram adotados os requisitos valor 22 (vinte e dois), 20 (vinte) e 19 (dezenove), 

Aquisição, infraestrutura e medição e monitoramento respectivamente, como de maior 

dificuldade de implementação. Os requisitos de valor 2 (dois) e  3 (três), controle de produção 

não conforme, análise de dados, nesta ordem, como de maior facilidade para implantação. 

Devido às características da empresa e da cultura organizacional, ficou definido que foram 

considerados os requisitos acima listados além dos abordados por Correa et al (2006). 

Depois de estabelecidos os requisitos, será realizada, a segunda etapa da avaliação, que 

é a aplicação do diagnóstico conforme demonstrado no Anexo 02 – Diagnóstico de 

implementação dos itens da Norma ISO 9001:2000.  

        Este diagnóstico é resultado da pesquisa realizada in loco pela autora da dissertação com 

os grupos definidos em cada setor do hospital que pontuaram cada requisito de 0 – 5 de 

acordo com a metodologia descrita por Correa et al (2006).  

       Todos os grupos participaram da pesquisa, demonstrando muito interesse, mas às vezes 

apresentando dificuldade de entendimento do conceito do requisito aplicado a realidade do 

seu setor. O que não os impediu de pontuar após esclarecimentos de dúvidas pelo responsável 

da aplicação da pesquisa 
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Tabela 3.3 – Relação entre tipos de empresa e grau de dificuldade de implementação  

dos itens da norma 

A B C D E

Requisito de documentação 6 10 11 5 12

Responsabilidade da Administração 11 9 11 6 12

Comprometimento da Administração 12 2 2 7 11

Foco no Cliente 20 1 4 11 1

Política da Qualidade 10 4 3 8 3

Planejamento 20 6 1 10 14

Análise crítica pela administração 13 7 9 9 15

Gestão de recursos 14 11 3 12 4

Infra-estrutura 17 16 6 20 21

Ambiente de trabalho 15 5 13 22 16

Planejamento da realização de produtos 19 8 1 13 17

Processos relacionados ao cliente 22 3 15 4 8

Projeto e desenvolvimento 18 12 5 14 9

Aquisição 5 13 9 22 18

Produção e fornecimento de serviço 15 10 15 1 2

Controle de dispositivo de medição e monitoramento 1 15 17 20 19

Medição e Monitoramento 2 16 18 19 20

Controle de produto não-conforme 3 4 9 2 9

Análise de dados 4 14 22 3 22

Melhoria Contínua 9 3 5 15 5

Ações Corretivas 8 6 7 17 7

Ações Preventivas 7 5 7 16 6

TIPO DE EMPRESA
REQUISITOS DA NORMA ISO 9001:2000

 

Fonte: Correa et al. (2006) 

 

3.4. Resultados Obtidos 

 

Na Tabela 3.4 – Resumo dos resultados do diagnóstico será apresentado 

individualmente, por requisito, os resultados da aplicação do diagnóstico percentualmente. No 

entanto na Tabela 3.3, descrita no item 3.3, verifica-se que os requisitos definidos como de 

maior dificuldade de implementação apresentaram os seguintes percentuais: infraestrutura 

80%, aquisição 35,5 %, medição e monitoramento 52%. Observa-se assim, que serão 

necessários menos recursos para implantação destes itens. 

Os requisitos definidos como de menor dificuldade de implantação, são: controle de 

produto não conforme, 60%, análise de dados 41,66%, o representa uma maior necessidade de 

recursos para implementação do Sistema de Gestão da Qualidade. Porém apesar da análise 

com base no ambiente da qualidade o resultado da pesquisa demonstra que com exceção do 
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requisito análise crítica da alta administração que tem um percentual de 10% os demais itens 

estão todos acima de 40%. 

 

          Tabela 3.4 – Resumo dos resultados do diagnóstico 

PERCENTUAL 

DE IMPLEMENTAÇÃO

Requisito de documentação 66,66                                     

Comprometimento da administração 76,00                                     

Política da qualidade 76,00                                     

Responsabilidade, autoridade e comunicação 50,00                                     

Análise crítica pela alta administração 10,90                                     

Provisão de recursos 80,00                                     

Recursos humanos 53,33                                     

Infra-estrutura 80,00                                     

Processos relacionados aos clientes / foco no 

cliente 78,18                                     

Projeto e desenvolvimento de produto / 

planejamento da realização do produto 40,00                                     

Aquisição 35,55                                     

Produção e forneciemento de serviço 44,44                                     

Controle de dispositivos de medição e 

monitoramento 100,00                                   

Controle de produção não-conforme 60,00                                     

Análise de dados 25,00                                     

Medição, análise e melhoria / monitoramento 52,50                                     

REQUISITO

 

Fonte: A autora (2009) 

 

3.5. Comentários sobre este Capítulo 

 

Neste capítulo foi possível identificar a situação atual do Sistema de Gestão da 

Qualidade do Hospital Memorial Guararapes com relação ao grau de utilização dos requisitos 

da norma ISO 9001:2008, destacando os itens mais significativos de acordo com o ambiente 

da qualidade identificado. O questionário – modelo de diagnóstico – foi aplicado com a 

participação das áreas envolvidas e seus responsáveis, dentre elas a Qualidade e a Direção. 

Com a análise dos dados demonstrados neste capítulo foi possível constatar que a maior 

dificuldade é a do requisito “análise de dados” que obteve apenas 41,66% de implementação, 

o que valida a dificuldade no monitoramento e controle das informações. Ressaltando a 

questão do item “análise crítica pela alta administração” que apesar de não estar dentro dos 

requisitos definidos como importantes pelo ambiente da qualidade este apresenta um 
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percentual muito baixo de implantação, de 10,9%. No próximo Capítulo serão apresentadas as 

proposições de melhoria que foram elaboradas neste trabalho.
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4 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E PROPOSIÇÕES DE 

MELHORIA 

 

O objetivo deste capítulo é demonstrar através do Relatório de Diagnóstico, resultado da 

aplicação do questionário apresentado no capítulo anterior, o grau de implementação do 

Sistema de Gestão da Qualidade, e a importância da efetivação deste para que o Hospital 

Memorial Guararapes atenda as necessidades do mercado e as exigências dos clientes. De 

acordo com os resultados apresentados no Capítulo 3, serão comparados os requisitos 

exigidos pela norma com os identificados no diagnóstico para avaliação dos resultados 

obtidos, análise da situação atual e proposições de melhoria. A fim de aumentar a 

confiabilidade e envolvimento de toda organização com a qualidade, é preciso apresentar para 

Direção um diagnóstico, bem como uma proposição de melhoria, onde o “sistema da 

qualidade estrutura a organização necessária para gestão da qualidade” Correa et al (2006). 

Ainda, de acordo com os autores citados, as sugestões de melhoria devem ser pautadas em um 

sistema da qualidade, com a função do controle da qualidade, para executar as atividades 

necessárias ao planejamento e implantação das ações, e a função da garantia, com o objetivo 

de registrar e manter atualizados os registros de tudo que é feito para obtenção da qualidade 

da empresa. 

 

4.1. Relatório do Diagnóstico  

 

Para um bom entendimento do diagnóstico é preciso esclarecer que o ambiente da 

qualidade da empresa estudo de caso, é configurado, por exemplo, para atender a necessidade 

dos clientes a partir de pesquisas de satisfação, entendendo-se apenas isto por qualidade. É 

preciso esclarecer que nesta organização não existe um sistema de gestão da qualidade. O 

máximo que se formalizou neste sentido foi a definição da política da qualidade e a intenção 

da padronização dos processos, através de fluxos e procedimentos. No entanto, ainda não está 

claro o valor destas ações para Direção e colaboradores o que demonstra a fragilidade no 

entendimento da importância da implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade. 

Portanto, qualquer intenção de implementação dos requisitos exigidos pela Norma ISO 

9001:2008 deverá ter o apoio da sua alta administração, pois somente através de suas 

lideranças e ações poderá ser criado um ambiente onde as pessoas estejam totalmente 

envolvidas com o Sistema de Gestão da Qualidade para que este possa operar eficazmente e  
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promover processos de melhoria contínua com o objetivo de ampliar a satisfação dos clientes 

e das outras partes interessadas. 

Com base no diagnóstico realizado, observa-se que o Hospital Memorial Guararapes 

tem 51,74% dos requisitos da Norma ISO 9001:2008 implementados, pois dos 545 requisitos 

analisados, 282 estão implementados. 

Dos requisitos observados, 8 apresentaram nível de implementação com percentual 

acima de 50%, nenhum apresentou percentual 0 (zero). Outro fato que merece destaque é que 

apenas o requisito, “análise pela alta administração” mostrou-se com um grau de 

implementação muito aquém dos demais, 10,90%. Sendo os de mais baixa implantação os de 

“projeto e realização do produto”, 45%, “aquisição 35,55%, “produção e fornecimento de 

serviço”, 44,44%, “análise de dados”, 25%. O único requisito que apresentou exatos 50% de 

implantação foi o de “responsabilidade, autoridade e comunicação”.  

Os requisitos: “Requisito de documentação”, “Comprometimento da administração” 

“Política da qualidade”, “Provisão de recursos”, “Recursos humanos”, “Infraestrutura”, 

“Processos relacionados aos clientes/foco no cliente”, “Controle de produção não conforme”, 

“Medição, análise e melhoria/monitoramento”, obtiveram respectivamente 66,66%, 76%, 

76%, 80%, 53,33%, 80%, 78,18%, 60%, 52,50%. 

Alguns subitens analisados tiverem pontuação 0 (zero) e outros 5 (cinco) nos subitens, 

sendo o requisito “Análise crítica pela alta administração” com maior número de subitens com 

valor 0 (zero) e o “Controle de dispositivos de medição e monitoramento” com avaliação 5 

(cinco) em todos os seus subitens, ou seja, está 100% implementado. O requisito “Análise 

crítica pela alta administração” obteve menor grau de implementação alcançando apenas o 

percentual de 10,90% em sua avaliação, também foi o requisito que teve mais zeros nos 

subitens, dos 10 (dez) avaliados, 06 (seis) tiveram pontuação zero. Já o requisito “Controle de 

dispositivos de medição e monitoramento” obteve 100% de implementação, ou seja, avaliação 

5 (cinco) em todos os subitens. 

Analisando de forma geral os resultados obtidos, pode-se observar que apenas um 

requisito está totalmente implementado, enquanto a grande maioria apresenta algum 

percentual de implementação, de acordo com avaliação, e poucos estão na situação de baixa 

implementação, estando em situação crítica apenas um. 

Partindo desta análise, um fato relevante é o grau de implementação do requisito 

“Controle de dispositivos de medição e monitoramento” que obteve 100%. Este indicador foi 

analisado levando-se em consideração a natureza dos itens propostos no diagnóstico, que trata 
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mais especificamente do monitoramento da calibração e medição de equipamentos e 

dispositivos e equipamentos. No entanto, de acordo com os requisitos da Norma ISO 

9001:2008, onde diz que a organização deve planejar e implementar os processos  necessários 

de monitoramento,  medição, análise e melhoria para: demonstrar a conformidade do produto, 

assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade, melhorar continuamente a 

eficácia do sistema de gestão, e incluir a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo 

técnicas, e extensão de seu uso. Observa-se que esta não foi à premissa para avaliação do 

item, pois de acordo com os autores do modelo do diagnóstico proposto neste trabalho, no 

processo de análise devem ser consideradas as características de cada organização. No caso da 

organização estudo de caso, em um ambiente hospitalar foram consideradas os dispositivos de 

monitoramento dos equipamentos e instrumentos utilizados durante a assistência 

propriamente dita. Foi assim analisado, em detrimento da importância deste tipo de avaliação 

e independente do nível de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade este requisito 

sempre estará implantado. Sendo possível afirmar que este requisito também é passível de 

falhas, o que não invalida a utilização de seus instrumentos de controle. 

De forma contrária, quando avaliados os requisitos que apresentaram baixa 

implementação, entre o de “Análise crítica pela alta administração” e o de “Análise de dados” 

observa-se pouca utilização das ferramentas de avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade 

propostos pela Norma ISO 9001:2008. Ao serem verificados os subitens do requisito de mais 

baixa implementação, percebe-se, no Hospital Memorial Guararapes pouco conhecimento e 

aplicação dos conceitos de sistema, com entradas, saídas e realimentação definida, avaliada e 

utilizada como base para tomada de decisões descrita pelos Requisitos gerais da Norma ISO 

9001:2008, que está bem clara quando diz que a organização deve: Identificar os processos 

necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade e sua aplicação por toda organização, 

determinar a sequencia e interação desses processos, determinar critérios e métodos 

necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes, 

assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o 

monitoramento desses processos, monitorar, medir e analisar esses processos, e implementar 

ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses 

processos. A análise destas características com os resultados do diagnóstico, no item em 

questão, reforça a conclusão da falta de utilização do conceito de sistema, como também 

deixa evidente que além do comprometimento da alta administração é necessário que a 
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utilização efetiva da gestão da qualidade como um Sistema e não apenas, qualidade como 

ferramentas e programas. 

O processo de aquisição também apresentou baixo grau de implementação, 35,55%. 

Como comentado, este requisito na análise da relação entre tipos de empresa e o grau de 

dificuldade de implementação dos itens da norma, sendo o Hospital Memorial Guararapes 

uma empresa do tipo D, este item tem um valor 22 (vinte e dois), ou seja, é um item/subitem 

mais difícil para ser implementado. De acordo com a definição da pontuação estabelecida, os 

processos desta área estão documentados, mas não estão disseminados pelas áreas de 

interesse. 

Ao serem analisados os itens com percentual de implementação entre 40% e 60%, 

observa-se que os subitens do requisito “Responsabilidade, autoridade e comunicação” 

obtiveram nota 2 (dois) na sua avaliação - documentado mas não disseminado pelas áreas de 

interesse. Com exceção, do subitem “Ter representante formal da alta administração”, com 

pontuação 5 (cinco), o que significa, apenas a existência de uma representação formal. No 

entanto, este representante deve assegurar que os processos necessários para o SQG sejam 

mantidos, instituídos, avaliados e melhorados, e estes processos são apenas registrados e não 

difundidos. No requisito “Projeto e desenvolvimento de produto / planejamento da realização 

do produto”, todos os subitens alcançaram nota 2 (dois),  cabendo a eles a mesma 

interpretação de documentação e disseminação. 

O item “Medição, análise e melhoria / monitoramento”, analisando-o isoladamente e 

atribuindo percentuais individuais na sua avaliação, percebe-se que 80% dos seus subitens 

obtiveram nota 3 (três) – Não está documentado, mas está disseminado pelas áreas de 

interesse, e apenas 20% tiveram nota 1 (um) – Não está documentado e não está 

completamente disseminado pelas áreas de interesse. O que demonstra a informalidade das 

ações propostas pelo requisito e principalmente à falta utilização dos mecanismos de 

auditorias e estatísticas. Os demais requisitos: “Controle de produção não conforme”, 60%, 

“Produção e fornecimento de serviço”, 44,44%, e “Recursos humanos” 53,33%, obtiveram 

notas bastante variadas, entre 0 (zero) e 4 (quatro), inclusive dentre estes está um dos 

requisitos de menor dificuldade de implementação, de acordo com a relação tipo de empresa e 

dificuldade de implementação, os demais são de fácil tratamento. 

Por fim, para direcionar os esforços aos requisitos citados na análise de relação, pode-se 

concluir que itens com maior dificuldade de implementação, que são os de valor 22 (vinte e 

dois) e 20 (vinte) e 19 (dezenove), Aquisição (35,5%), infraestrutura (80%), controle de 
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dispositivos de medição e monitoramento (100%), e medição e monitoramento (52,5%) 

respectivamente, demonstraram variação no resultado de sua avaliação, ficando entre os mais 

baixos e um totalmente implementado. Esta diferença ajudará durante o processo de 

implantação e na demanda de recursos operacionais e financeiros. Já os itens considerados 

como de maior facilidade para implantação, os de valor 2 (dois) e 3 (três), controle de 

produção não conforme (60%), análise de dados (25%), de forma semelhante apresentam 

variação no resultado da avaliação o que equilibrará os esforços durante a implantação.  

Assim, apesar de um cenário não favorável, mas de muitas possibilidades de mudanças 

favoráveis, consta-se a necessidade de se buscar ações que permitam resolver os problemas 

listados neste estudo.  

 

4.2. Recomendações à Empresa Estudo de Caso 

 

A principal recomendação resultado do diagnóstico, é que o Hospital Memorial 

Guararapes gerencie suas atividades e recursos a partir de uma abordagem sistêmica, pois 

“entender e gerenciar os processos inter-relacionados como um sistema contribui para eficácia 

e eficiência da organização no sentido desta atingir os seus objetivos” (ISO 9000:2008). 

Diante disso, a Norma ISO 9001:2008 traz uma série de requisitos para adoção de um Sistema 

de Gestão da Qualidade. Esta norma possibilita a organização adaptar os sistemas de gestão já 

existentes para estabelecer um sistema de gestão da qualidade que cumpra seus requisitos. 

Assim visando uma futura certificação, especificamente no controle de processos, alguns 

requisitos podem ser aplicados para se alcançar este objetivo. Desta forma o Hospital 

Memorial Guararapes poderá: 

- Estabelecer os objetivos e processos necessários para o Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

- Implementar, a partir de uma sequencia, a interação desses processos; 

- Assegurar através de métodos adequados a operação e o controle desses processos; 

- Assegurar a correta gestão dos recursos e informações necessárias que apoiam a as 

operações; 

- Monitor e medir processos e produtos em relação às políticas, aos objetivos e aos 

requisitos para o produto e relatar os resultados; 

- Executar ações para promover continuamente a melhoria do desempenho do processo. 

Depois de implementadas estas ações, será iniciado um processo de reestruturação da 

gestão da qualidade a partir dos requisitos da norma para instituir, documentar, implementar, 
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manter e melhorar continuamente a eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade. Todas 

estas ações devem ser tomadas tendo em vista a intenção de certificação, o que exige o 

cumprimento integral dos requisitos da Norma ISO 9001:2008. A princípio, como já descrito, 

a implementação de algumas mudanças será o ponto inicial para modificação da estrutura 

interna do hospital, bem como a organização da mesma para principiar o processo de 

certificação. 

No caso do Hospital Memorial Guararapes a vantagem da abordagem por processo é o 

controle contínuo que ela permite sobre a ligação entre os processos individuais dentro do 

sistema de processos, bem como sua combinação e interação.  

Diante disso, as ações recomendadas ao Hospital Memorial Guararapes para melhoria 

do seu sistema de gestão da qualidade com base nos requisitos da norma ISO 900:2008 são 

descritas a seguir: 

 

1 – Requisitos de Documentação 

 

Este requisito, de acordo com diagnóstico apresentado no capítulo anterior, apresenta 

66,66% de implementação, um percentual de fácil tratamento e podem ser tomadas as 

seguintes ações com relação ao mesmo: 

 Documentar os registros da qualidade. Esta ação é uma condição indispensável para o 

bom funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade; 

 Divulgar, com total envolvimento da Direção da organização, os procedimentos 

documentados e adotados como padrão pelo Sistema de Gestão da Qualidade. 

2 – Comprometimento da Alta Administração 

 

Apesar do bom percentual de implementação apresentado por este item de 76%, se faz 

necessária uma atenção especial a este requisito. Assim, propõe-se que sejam tomadas ações 

que envolvam: 

 Divulgação efetiva do comprometimento da alta administração através da 

disseminação das metas da organização, da política e dos objetivos da qualidade; 

 Utilizar e deixar em evidência a condução de análises críticas com base no Sistema de 

Gestão da Qualidade pela Alta Administração. 
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3 – Política da Qualidade 

 

Conforme tabela 3.4, apresentada no Capítulo 3 desta dissertação, este requisito 

apresentou 76% de implementação. As ações recomendadas a seguir têm a sua implantação 

sob a responsabilidade da Direção. Sendo elas: 

 Proporcionar uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos objetivos da 

qualidade; 

 Disseminar pelas áreas de interesse a política já documentada e considerada como 

apropriada a organização. 

 Uma vez instituída a política da qualidade, a Direção deverá assegurar que ela: 

 É apropriada aos propósitos da empresa; 

 Proporcione uma estrutura para instituição e análise crítica dos objetivos da 

qualidade; 

 Seja comunicada a entendida por toda organização; 

 Seja analisada criticamente para manutenção de sua adequação 

4 – Responsabilidade, autoridade e comunicação 

 

Apesar de apresentar 50% de grau de implementação, apenas representação formal das 

responsabilidades não são suficientes para sua eficácia. Assim, são propostas as seguintes 

ações: 

 O membro indicado pela Direção deve ser responsável pela difusão e assegurar a 

promoção da conscientização sobre os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade; 

 O membro ou setor indicado pela Direção deve assegurar que os processos necessários 

para o SGQ sejam estabelecidos, através da documentação e divulgação dos mesmos. 

5 – Análise Crítica pela Alta Administração 

 

Este item apresentou o menor percentual de implementação do diagnóstico, 10,90%, e 

com relação ao qual devem ser tomadas medidas especiais, pois nele está toda interação da 
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gestão por processos, uma vez que trata das entradas e saídas do sistema. As seguintes ações 

devem ser implementadas: 

 Estabelecer medidas de desempenho mínimas e aceitáveis para monitoramento as 

atividades importantes do sistema; 

 Estabelecer critérios para avaliação de conformidades para e utilizá-los como entradas; 

 Desenvolver mecanismo de acompanhamento das ações preventivas e corretivas; 

 Planejar ações que minimizem e aperfeiçoe as mudanças que afetam o Sistema de 

Gestão da Qualidade; 

 Deixar evidentes as implementações, manutenções e melhorias no Sistema de Gestão 

da Qualidade; 

 Ter resultado de auditoria e realimentação do sistema como entrada. 

As ações propostas para melhorar este item são as mesmas descritas na norma ISO 

9001:2008, pois a pontuação dos subitens do diagnóstico estiveram entre 0 (zero) e 1 (um), ou 

seja não apresentaram implementação, assim o processo deve iniciar-se das recomendações 

propostas na norma. 

 

6 – Provisão de Recursos 

 

Com 80% de evidência de implementação, conforme diagnóstico realizado, as seguintes 

ações são sugeridas para que se alcance os resultados esperados: 

 Formalizar a provisão de recursos destinada para a manutenção do Sistema de Gestão 

da Qualidade; 

 Sistematizar a utilização dos recursos destinados para a manutenção do Sistema de 

Gestão da Qualidade; 

 Comunicar para as áreas de interesse, os recursos destinados à manutenção do Sistema 

de Gestão da Qualidade. 
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7 – Recursos Humanos 

 

Este requisito atingiu 53,33% de implementação e as ações propostas para melhorar sua 

avaliação são: 

 Fazer um trabalho juntamente com os recursos humanos para que sejam determinadas 

as competências necessárias do pessoal que executa trabalho que afeta a qualidade do 

produto; 

 Sempre que for realizado algum treinamento, elaborar instrumentos para avaliação da 

eficácia dos treinamentos realizados. 

 

8 – Infra - estrutura 

 

Este requisito, conforme apresentado no capítulo anterior, apresenta 80% de 

implementação. Assim, propõe-se que sejam tomadas as seguintes ações: 

 Disseminar completamente pelas áreas de interesse a infra-estrutura já estabelecida 

para dar suporte ao Sistema de Gestão da Qualidade; 

 Manter a estrutura e existente, que compreende o espaço de trabalho e instalações 

associadas, equipamentos de processo e serviços de apoio. 

9 - Processos relacionados aos clientes / foco no cliente 

 

Este requisito obteve 78,18% de implementação e classificação 4 (quatro) e 5 (cinco) 

em 9 (nove) de seus 11 (onze) subitens analisados. Essa disposição vem demonstrar que a 

maioria de seus requisitos está documentada e disseminada pelas áreas de interesse. Para 

buscar uma melhoria no índice de implementação desse requisito, propõe-se: 

 Melhorar o canal já existente de comunicação com os clientes para: 

 Haver um tratamento das indagações existentes, contratos ou pedidos; 

 Haver uma realimentação do cliente, incluindo reclamações do cliente. 

 

 



Capítulo 4 Análise da situação atual e proposições de melhoria 

 

 
40 

10 - Projeto e desenvolvimento de produto / planejamento da realização do 

produto - documentado, mas não disseminado pelas áreas de interesse 

 

Este requisito, conforme apresentado no Capítulo anterior, está com 40% de 

implementação e apresentou classificação 2 (dois) em todos os seus subitens, o que significa 

que seus processos estão documentados, porém não estão disseminados pelas áreas de 

interesse. Propõem-se assim que sejam tomadas ações que envolvam:  

 Determinar quais os objetivos da qualidade são mensuráveis e consistentes com  a sua 

política de qualidade; 

 Criar mecanismos de verificação, validação e monitoramentos dos serviços; 

 Elaborar o seu planejamento da qualidade conforme os requisitos da Norma ISO 

9001:2008. 

11 – Aquisição 

 

Este requisito apresentou um dos menores graus de implementação, 35,55%, ao qual 

deve ser dada atenção especial, pois trata-se  de um dos itens com maior dificuldade de 

implementação, de acordo com a relação  entre os tipos de empresa e o grau de dificuldade de 

implementação. Também é importante lembrar que 80% dos itens adquiridos, material médico 

e medicamentos são utilizados no processo de assistência propriamente dito, o que não 

permite como resultado ou saída, pois o produto final da prestação envolve a transformação 

do estado de saúde do ser humano. Para se buscar uma melhoria no índice de implementação 

desse requisito, propõe-se: 

 Informar ao Sistema de Gestão da Qualidade os itens pertinentes de aquisições que 

devem descrever os produtos a serem adquiridos; 

 Instituir e implementar inspeções para assegurar que o produto adquirido atenda aos 

requisitos de aquisição especificados. 

12 – Produção e fornecimento de serviço 

 

Com apenas 44,44% de implementação, esses requisito obteve 0 (zero) em dois dos seus 

subitens, o que representa inexistência de atividades pós-entrega, o que deve ser revisto 

imediatamente pelos serviços de atendimento e comunicação do hospital, através da revisão 
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do instrumentos de pesquisa de satisfação e retorno aos clientes. Assim, segue abaixo as ações 

propostas: 

 Disponibilizar mecanismos que disseminem as informações de forma padronizada; 

 Incluir no planejamento do fornecimento dos serviços a implementação de 

instrumentos de monitoramento e medição; 

 Criar e difundir instruções de trabalho direcionadas a uniformização da produção dos 

serviços; 

 Definir indicadores que possam ser mensurados como forma de avaliação pós-serviço. 

13 - Controle de dispositivos de medição e monitoramento 

 

Este item apresentou 100% de implementação no resultado do diagnóstico, ou seja, 

obteve avaliação 5 (cinco) em todos os subitens analisados. Ao observar a natureza dos 

subitens e de acordo com o requisito da Norma ISO 9000:2008, onde descreve que a 

organização deve determinar as medições e monitoramentos a serem realizados e os 

dispositivos de medição e monitoramento necessários para evidenciar a conformidade do 

produto com os requisitos determinados. 

O julgamento destes itens foi realizado avaliando-se o controle dos dispositivos que 

monitoram os equipamentos utilizados no processo de assistência propriamente dito, o que 

atualmente é realizado pela área de engenharia clinica com controle de documentação e 

disseminação de processos eficazmente utilizados. Assim, fica claro que a recomendação a ser 

dada é a de manutenção do processo existente atualmente. 

 

14 - Controle de produção não conforme 

 

Este requisito juntamente com os itens que serão vistos em seguida fazem parte da 

classificação “Medição, Análise e Melhoria” encontrada na Norma ISO 9001:2008. Obteve 

60% de implementação e não está documentado, mas difundido nas áreas de interesse. 

Convém que, de acordo com a norma, a Alta Direção dê autoridade e responsabilidade para as 

pessoas da organização a fim de reportar não conformidades, a qualquer etapa de um 

processo, para assegurar, em tempo hábil, a detecção e disposição de não conformidades. 

Diante desse contexto propõem-se as seguintes ações: 
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 Assegurar, através da execução de ações que as não conformidades sejam identificadas 

e eliminadas; 

 Registrar e corrigir devidamente as não conformidades; 

 Verificar as não conformidades corrigidas para demonstrar a conformidade com os 

requisitos 

 Tomar as ações necessárias, quando uma não conformidade for detectada, com relação 

aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não conformidade. 

15 - Análise de dados  

 

Este requisito apresentou um dos menores percentuais de implementação, 25%, 

inclusive, valor 0 (zero) na avaliação de um dos seus subitens, o de “Deve-se ter informação e 

tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas”. Tal 

requisito, segundo a Norma  ISO 9001:2008, tem como objetivo que a organização analise os 

dados oriundos e usar diferentes fontes para avaliar o desempenho em relação aos planos, 

objetivos e outras metas definidas e identificar áreas para melhoria, incluindo possíveis 

benefícios para as partes interessadas. Diante disso, propõe-se a seguinte ação: 

 Com base nos Indicadores de Gestão a serem definidos no planejamento estratégico 

avaliar o desempenho dos processos; 

 Definir indicadores de Gestão de desempenho, custo, qualidade, assistenciais e de 

humanização,  

 Analisar o desempenho de cada processo comparando o resultado com as metas 

estabelecidas para cada indicador; 

16 - Medição, análise e melhoria / monitoramento 

 

Com 52,5% de implementação, neste requisito convém que a Alta Direção assegure 

métodos eficazes e eficientes sejam utilizados para identificar áreas para melhoria do 

desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade. Exemplos dos métodos incluem: pesquisa 

de satisfação de clientes e de outras partes interessadas, auditorias internas, medições 

financeiras e auto-avaliação. Recomenda-se, portanto as seguintes ações: 

 Instituir procedimentos para análise crítica das não conformidades; 
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 Instituir procedimentos de determinação das causas das não conformidades; 

 Instituir procedimentos para avaliação da necessidade de ações para assegurar que 

aquelas não conformidades não ocorrerão novamente; 

 Instituir procedimentos com definição e não conformidades potenciais e de suas 

causas; 

 Instituir procedimentos com avaliação da necessidade de ações para prevenir a 

ocorrência de não conformidades. 

 Garantir por meio de padrões previamente definidos qualidade na assistência dos 

pacientes; 

 Definir um sistema de avaliação da qualidade na assistência que permita analisar e 

mensurar o grau de satisfação dos pacientes.  

 

4.3. Ações necessárias para implementação efetiva do Sistema de Gestão 

da Qualidade 

 

Com a adoção das sugestões recomendadas neste capítulo, acredita-se que seja possível 

configurar um Sistema de Gestão da Qualidade devidamente estruturado. No entanto, é 

necessário que seja realizado um acompanhamento das ações a serem implementadas a fim de 

se alcançar os resultados esperados. A partir da análise realizada foi possível identificar vários 

problemas a serem tratados. No entanto, estes problemas concentram-se na análise, medição e 

monitoria de não conformidades e na utilização das informações como um sistema. Acredita-

se assim, que com a configuração de um Sistema de Gestão da Qualidade, alguns dos 

problemas identificados no Hospital Memorial Guararapes poderão ser solucionados, e com 

uma nova estrutura em funcionamento pode se iniciar um trabalho para certificação dos 

requisitos da Norma ISO 9001:2008. 

Para facilitar a implantação das ações propostas é necessário um efetivo 

acompanhamento das mesmas durante determinados períodos, bem como, o planejamento de 

ações específicas. Portanto com o propósito de sintetizar as ações que trarão uma melhoria na 

medição, análise e fluxo de informações, decidiu-se fazer um levantamento dessas ações, 

descritas na tabela 4.1 - Ações recomendadas ao Hospital Memorial Guararapes para 
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melhorias de seu Sistema de Gestão da Qualidade, onde se encontram discriminadas as ações 

que deverão ser analisadas e implementadas por todas as pessoas envolvidas nesta 

estruturação, como também pela Alta Direção. 

 

Tabela 4.1 – Ações recomendadas ao Hospital Memorial Guararapes para melhorias de seu Sistema de 

Gestão da Qualidade 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A Autora (2009) 

Criar metas de utilização dos 
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cada processo e 

Direção

Semestral
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Planejar e realizar a produção dos serviços 

sob condições controladas, através da 
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Foram listadas, acima na Tabela 4.1, as ações consideradas de maior relevância para se 

alcançar o objetivo proposto, isto não quer dizer que as demais sugestões não devam ser 

implementadas, pois de acordo com diagnóstico muitas delas precisam ser documentas e 

disseminadas pelas áreas de interesse, bem como ser revistas a cada novo planejamento 

estratégico ou sempre que necessário. 

 

4.4. Resultados a serem obtidos 

 

A partir da implementação das ações sugeridas pretende-se iniciar o desenvolvimento 

de um processo de melhoria contínua na operacionalização dos processos do Sistema de 

Gestão da Qualidade, que será realizada de forma estruturada, com base em procedimentos 

mapeados e no sistema de avaliação, medição, análise e monitoramento. Além disto, a 

formalização do Sistema de Gestão da Qualidade com base nos requisitos da Norma ISO 

9001:2008, possibilitará a certificação pretendida pela organização. Também é importante 

citar os resultados relacionados com a cultura organizacional e a estratégia proveniente dessa 

reestruturação. Com a formalização do Sistema de Gestão da Qualidade será implantada uma 

nova cultura organizacional voltada para gestão da qualidade e o entendimento empírico, 

citado no início deste trabalho será substituído por atividades que realmente agregam valor ao 

hospital. A estratégia empresarial também mudará o enfoque do que utilizava como qualidade 

e incluirá no planejamento estratégico estes novos conceitos.  

  

4.5. Análise do Campo de Forças 

 

Para auxiliar o hospital na análise dos processos operacionais que agregam valor a 

organização e compõem o Sistema de Gestão da Qualidade a ser implementado, utilizou-se a 

análise do campo de forças, técnica proposta por Lewin (1951), para identificar as variáveis 

envolvidas em cada situação. Segundo Lewin (1951), existem forças impulsoras e restritivas, 

que influenciam qualquer mudança que possa ocorrer e através destas forças é possível 

estimar a intensidade dos fatores que podem impulsionar ou se opor as mudanças. Quando a 

soma das forças impulsoras iguala a das forças restritivas, tem-se uma situação de equilíbrio. 

Esse equilíbrio pode aumentar ou diminuir em função de alterações na relação entre forças 

impulsoras e restritivas. 
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Assim, tomando-se como base a teoria de Lewin (1951) e as informações resultantes do 

Relatório do Diagnóstico item 4.1, foram identificados os aspectos presentes no hospital 

caracterizado como forças impulsoras ou restritivas.  

Os possíveis obstáculos à implantação do Sistema de Gestão da Qualidade foram 

classificados como forças restritivas. Estas forças são: 

 R1 – comprometimento da Alta Administração; 

 R2 – análise crítica da alta administração; 

 R3 – dificuldade com relação à comunicação das responsabilidades e autoridade do 

Sistema de Gestão da Qualidade; 

 R4 – análise de dados, dificuldade de monitoramento e gestão das informações; 

 R5 – dificuldade de quantificar os ganhos decorrentes das mudanças. 

 

Da mesma forma, os aspectos identificados como possíveis catalisadores do processo de 

mudança, foram classificados como forças impulsionadoras. Estas forças são: 

 I1 – comunicação dos itens e metas da organização;  

 I2 - instituição da política da qualidade; 

 I3 – instituição dos objetivos da qualidade; 

 I4 – determinação de procedimentos para análise e determinação das não 

conformidades; 

 I5 – implementação de ações que possibilitem a sistematização das informações. 

 

Equilíbrio

R1 R2

I1

R3 R4 R5

I2 I3 I4 I5

-5

+5

 

Justifica-se a seguir cada força restritiva e impulsionadora identificadas no diagrama de 

forças: 

Figura 4.1 – Análise de campo de forças relativa à análise do relatório de diagnóstico 
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        Em R1, considera-se que o comprometimento da Alta Administração é uma força 

restritiva, pois a falta de informação sobre o Sistema de Gestão de Qualidade como um 

instrumento de melhoria para a gestão como todo fez com que muitas vezes este não fosse 

definido como prioridade no processo de planejamento estratégico; 

       Na segunda força restritiva R2, análise crítica da alta administração, ficou mais evidente a 

necessidade de se implementar um fluxo de informações com entradas e saídas. A Alta 

Administração, não conseguia visualizar e tratar as informações de forma integrada. Assim 

não fazia as críticas necessárias para melhoria do processo. 

      Na força restritiva R3, dificuldade com relação à comunicação das responsabilidades e 

autoridade do Sistema de Gestão da Qualidade, observou-se que poucas pessoas detêm o 

perfeito conhecimento de um modelo sistêmico, consequentemente as ações sob a 

responsabilidade de cada um. O que dificultava a comunicação. 

      Em R4, análise de dados, dificuldade de monitoramento e gestão das informações, 

considera-se que uma nova cultura em formação, representa dificuldade no processo de 

aprendizagem e adequação a mudanças necessária que exige o planejamento e realização da 

produção dos serviços em condições controladas, através de dispositivos para monitoramento 

e medição. 

      E finalmente em R5, dificuldade de quantificar os ganhos decorrentes das mudanças, 

observou-se insegurança com relação à eficácia dos resultados e resistência para implantação 

do modelo. 

       A força impulsionadora I1 – comunicação dos itens e metas da organização, é justificada 

pelo esforço da Alta Direção em deixar evidentes para todos os membros da organização a 

necessidade de reestruturação de um Sistema de Gestão da Gestão da Qualidade com o 

envolvimento de todos.  

     Através da força impulsionadora I2, instituição da política da qualidade, considera-se que a 

empresa valoriza e apoia as ações direcionadas para qualidade e já tem instituída a política da 

qualidade. 

    Dando continuidade à força impulsionadora I2, a I3 – instituição dos objetivos da qualidade 

-  reforça o empenho da Alta Direção em disseminar na organização a importância, não só da 

política da qualidade, mas também de se estabelecer e demonstrar a importância dos objetivos 

desta. 

      A força impulsionadora I4, determinação de procedimentos para análise e determinação 

das não conformidades, foi considerada como parte das ações necessárias a implementação do 
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Sistema de Gestão de Qualidade. E é impulsionadora, pois todos os membros, inclusive a alta 

Direção mostram-se dispostos a acompanhar e revisar este item do planejamento; 

      A força impulsionadora I5 implementação de ações que possibilitem a sistematização das 

informações, constitui o grau de integração que anula o problema considerado na força 

restritiva R2, onde ficou clara a deficiência na utilização das informações. No entanto, ao 

considerar a implementação do tratamento das informações de forma sistêmica, uma força 

contribui para que a outra se anule e os objetivos sejam alcançados. 

Assim, percebe-se que na apresentação das forças restritivas e impulsionadoras, algumas 

forças restritivas estão relacionadas ou em alguns casos são complementares as forças 

impulsionadoras, o que possibilita a implementação das ações sugeridas na Tabela 4.1 para 

melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade do hospital. 

 

4.6. Comentários sobre este Capítulo 

 

         Neste capítulo foi possível analisar detalhadamente o resultado do diagnóstico 

apresentado no capítulo anterior, quando se percebe que apenas 282 (duzentos e oitenta e 

dois) dos 545 (quinhentos e quarenta e cinco) itens avaliados estão implementados o que 

corresponde a 51,74% de cumprimento dos requisitos da Norma ISO 9001:2008.  No entanto, 

a principal questão abordada neste capítulo é a proposição de ações que podem ajudar a 

organização a estruturar seu Sistema de Gestão da Qualidade, bem como identificar ações 

específicas que contribuirão para esta implementação. Também foram encontrados resultados 

que poderão ser mensurados futuramente. Ou seja, dentre os vários fatores analisados, 

percebeu-se a necessidade de se fazer um trabalho que propicie a estruturação do Sistema de 

Gestão da Qualidade do hospital, pois apesar de alguns requisitos já se encontrarem 

implementados, precisam estar inseridos no modelo da qualidade para que possibilite a 

implementação de outros requisitos que venham ser pretendidos, como também possa 

melhorar os bons resultados alcançados. 

      Diante disso, algumas ações foram recomendadas visando à melhoria do seu sistema de 

gestão da qualidade com base nos requisitos da Norma ISO 9001:2008, bem como a melhoria 

da análise dos seus procedimentos operacionais. Acredita-se, portanto que, com a adoção 

dessas ações possa se configurar um Sistema de Gestão da Qualidade devidamente 

estruturado e que venha a possibilitar a solução da problemática deste trabalho. 
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No capítulo seguinte, será apresentada uma breve discussão dos resultados obtidos do estudo 

de caso visto neste capítulo, às limitações do estudo, as dificuldades encontradas e sugestões 

para estudos futuros. 
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5 – CONCLUSÕES 

 

Este capítulo tem como objetivo fazer uma breve discussão sobre os resultados obtidos, 

ou seja, apresentar o fechamento deste trabalho, bem como as limitações do estudo, 

dificuldades encontradas e para finalizar, completar com sugestões para estudos futuros. 

 

5.1. Conclusões sobre os Objetivos 

 

Para que os objetivos deste trabalho pudessem ser alcançados, foi realizado um 

diagnóstico do atual Sistema de Gestão da Qualidade com o apoio da Direção do hospital, a 

partir da abordagem dos principais conceitos relacionados com a Qualidade e da importância 

de se ter um Sistema de Gestão da Qualidade devidamente estruturado. Como também fazer 

uma abordagem, em especial, das normas da série ISO 9000:2008.   

     No estudo realizado no Hospital Memorial Guararapes, procurou-se dar um foco maior nas 

questões voltadas para o objetivo principal deste trabalho, que foi a partir da análise do atual 

Sistema de Gestão da Qualidade e com base na avaliação do grau de implementação dos 

requisitos da Norma ISO 9001:2008, utilizando a metodologia descrita no modelo de Correa 

et al (2006), propor ações de melhoria para reestruturação do Sistema de Gestão da Qualidade 

do hospital objeto do estudo de caso. Com base nos resultados desta análise e na 

fundamentação teórica abordada neste trabalho, pode-se chegar às recomendações para 

empresa estudada, bem como fazer um levantamento dos resultados que poderão ser 

atingidos. 

      Assim observa-se que ao se estruturar um planejamento baseado em ações de melhoria, o 

objetivo geral foi alcançado, pois através da análise do diagnóstico foram identificadas as 

deficiências em termos de utilização das entradas e saídas do resultado dos serviços como 

análise crítica para tomada de decisões. Ou seja, a pouca utilização dos conceitos de sistema e 

de gestão por processos evidenciados na Norma ISO 9001:2008. 

      Com relação aos objetivos específicos, de com base nos conceitos da série ISO 

9000:2008, identificar quais os processos agregam valor e tem ligação com todos os 

departamentos do hospital, apoiando ou sendo complementar a outras atividades e objetivos, o 

primeiro objetivo, diagnosticar na estrutura atual, a situação do Sistema de Gestão da 

Qualidade para avaliar a situação dos requisitos da Norma ISO 9001:2008, segundo objetivo, 

trabalhar a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, terceiro objetivo, 
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possibilitar a adoção de um novo modelo de serviço e a introdução de instrumentos gerenciais 

que conduzam a uma maior eficácia e eficiência, quarto objetivo, e estimular o 

comprometimento da alta direção com a busca da melhoria contínua, quinto é último objetivo. 

Conclui-se que os objetivos específicos foram alcançados, quando a partir dos itens e subitens 

avaliados foram propostas sugestões de melhoria por requisito, para suprir as deficiências 

encontradas no processo de análise. Ressaltando a importância da fundamentação teórica 

como complementar as conclusões do resultado do diagnóstico. Com base nestas informações 

foram priorizadas ações específicas eleitas como prioritárias e imprescindíveis a 

implementação do Sistema de Gestão da Qualidade. Assim, conclui-se que os objetivos 

específicos foram alcançados. 

 

      Acredita-se que o modelo apresentado neste trabalho se mostra útil, e de fácil aplicação 

por qualquer tipo de empresa e que pode ser conduzido de forma eficaz, para implantação de 

Sistemas de Gestão da Qualidade baseados nos requisitos da Norma ISO 9001:2008.      

Finalmente é preciso ressaltar que, embora os objetivos deste trabalho tenham sido 

alcançados, as ações que se encontram no decorrer deste trabalho sob a forma de 

recomendações, precisam ser executadas para não ficarem apenas como “promessas”. Cabe, 

portanto, fazer o devido acompanhamento das ações propostas, rever as metas sugeridas a 

cada planejamento estratégico ou sempre que necessário. Com o envolvimento de todos que 

fazem parte do processo na organização para que possam visualizar e sentir o quanto serão 

benéficas à implantação dessas ações. 

 

5.2. Dificuldades e Limitações  

 

A principal dificuldade encontrada neste trabalho foi a resistência à mudança do 

entendimento das pessoas que fazem parte da organização dos conceitos de qualidade, e a 

partir desta definição, estruturar um Sistema de Gestão da Qualidade adequado a necessidade 

da empresa. Como comentado na apresentação do problema, a qualidade no ambiente 

hospitalar está muito restrita a pesquisas de satisfação e foi muito difícil fazer com que todos 

os envolvidos, inclusive a Alta Direção tivessem uma melhor compreensão do que é um 

sistema, que responde criticamente as entradas e saídas dos resultados das operações, e da 

importância desta compreensão na gestão por processos.  
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Outra dificuldade, que também parte de uma mudança cultural, foi estabelecer e instituir 

mecanismos de monitoria e medição para o controle dos processos, e ferramentas que 

trabalhem a implementação de melhoria contínua baseada nas não conformidades 

encontradas. 

Das dificuldades encontradas durante este trabalho, as principais foram às seguintes: 

 Consenso com relação à pontuação estabelecida no diagnóstico frente ao 

desconhecimento dos processos vigentes; 

 Formação e capacitação de um grupo no hospital, responsável pela aplicação do 

diagnóstico proposto, em detrimento da disponibilidade de tempo das pessoas e do 

desconhecimento dos conceitos de qualidade; 

 Cumprimento do calendário de análise dos resultados obtidos neste trabalho pela 

Direção do hospital. 

5.3. Sugestões Para o Hospital Desenvolver no Futuro 

 

Como sugestões para trabalhos a serem desenvolvidos no hospital, propõem-se as 

seguintes ações: 

 Acompanhamento e melhoramento constante das ações sugeridas através da avaliação 

periódica do sistema de gestão da qualidade utilizando o modelo proposto neste 

trabalho, para facilitar as atividades que serão direcionadas para certificação 

pretendida conforme requisitos da Norma ISO 9001:2008. 

 Direcionar seus recursos para os requisitos que são prioritários e assim, iniciar por 

aqueles mais fáceis, para ter experiência a fim de passar para os mais difíceis. 

5.4. Conclusões Finais 

 

Diante do crescimento observado no número e na diversidade de experiência com 

gestão da qualidade na saúde, o Hospital Memorial Guararapes vem tentando aumentar sua 

competitividade a fim de obter uma diferenciação no mercado, a partir do conhecimento e 

atendimento as necessidades dos clientes. Assim, observa-se que os esforços pela qualidade e 

pela certificação aos requisitos da Norma ISO 9001:2008 afetam positivamente a melhoria 

contínua da empresa, sendo evidenciados principalmente na competitividade da empresa. 
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Como se pôde observar, muitos dos requisitos da norma apresentaram um bom 

percentual de implementação, inclusive estando um deles com 100%. Isto vem demonstrar a 

preocupação e a intenção da empresa estudo de caso em incluir a qualidade nos objetivos 

estratégicos da organização. No entanto, vários requisitos ficaram com avaliação abaixo de 

50%, o que implica na necessidade de organização e disponibilidade de recursos. A 

implementação e a formalização de um Sistema de Gestão da Qualidade, também comprova 

que a visão de isolamento da qualidade restrita a partes de um processo, não é mais aceita. 

Assim, de acordo com os conceitos abordados de Gestão da Qualidade e da Qualidade 

em Serviços e para que o objetivo do hospital seja alcançado é necessário o comprometimento 

da Direção com a implantação das ações propostas, e o envolvimento das partes interessadas 

seja sempre incentivado através da evidência e da utilização dos resultados das sugestões 

discutidas. Espera-se, desta forma, que este trabalho facilite à compreensão dos requisitos da 

qualidade da Norma ISO 9001:2008 e que seja dada a devida importância a necessidade de 

implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade.  
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ANEXOS 

 

01 – Modelo de Diagnóstico dos itens da Norma ISO 9001: 2000 

 

FAIXA PESO REQUISITOS 

  30 Requisito de documentação 

0 - 5   

Declaração da política da qualidade documentada juntamente com os 
objetivos 

0 - 5   Declaração dos objetivos da qualidade 

0 - 5   Manual da qualidade abrangendo os requisitos da norma 

0 - 5   Procedimentos documentados 

0 - 5   Registros da qualidade 

0 - 5   Registros de treinamento de pessoas envolvidas 

Total 0   

  25 Comprometimento da administração 

0 - 5   Comunicação dos itens e metas da organização 

0 - 5   Instituição da política da qualidade 

0 - 5   Instituição dos objetivos da qualidade 

0 - 5   Condução da análise crítica 

0 - 5   

Disponibilização de recursos par o SQG no planejamento da empresa 

Total 0   

  25 Política da qualidade 

0 - 5   Apropriada aos propósitos da empresa 

0 - 5   Comprometimento com a melhoria contínua 

0 - 5   Estrutura para instituição e análise dos objetivos da qualidade 

0 - 5   Comunicada e entendida por toda organização 

0 - 5   Analisada criticamente para ser mantida e melhorada 

Total 25   

    Responsabilidade, autoridade e comunicação 

0 - 5   Ter representante formal da alta administração 

0 - 5   

O representante deve assegurar que os processos necessários p/ o SQG são 
mantidos 

0 - 5   

O representante deve assegurar que os processos necessários p/ o SQG são 
instituídos 

0 - 5   

O representante deve assegurar que os processos necessários p/ o SQG são 
melhorados 

0 - 5   

O responsável deve relatar a alta administração o desempenho do SQG 

0 - 5   Ter canais de comunicação 

Total 0   
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  55 Análise crítica pela alta administração 

0 - 5   Ter resultados de auditoria como entrada 

0 - 5   Ter realimentação do cliente como entrada 

0 - 5   Ter o desempenho do processo como entrada 

0 - 5   Ter conformidade dos produtos como entrada 

0 - 5   Ter o acompanhamento das ações preventivas 

0 - 5   Ter o acompanhamento das ações corretivas 

0 - 5   Ter planejada as mudanças que possam afetar o SGQ 

0 - 5   

Evidenciar as melhorias do produto em relação aos requisitos do cliente 

0 - 5   Evidências da implementação do SGQ 

0 - 5   Evidências de manutenção do SGQ 

0 - 5   Evidenciar melhorias do SGQ 

Total 55   

    Provisão de recursos 

0 - 5   Provisão de recursos para implementar 

  

 

0 - 5   Provisão de recursos para manter o SGQ 

0 - 5   Provisão de recursos para melhorar o SGQ 

0 - 5   Provisão de recursos par o aumento da satisfação dos clientes 

Total 0   

  15 Recursos humanos 

0 - 5   

Determinação das competências necessárias para o pessoal que executa 
trabalho que afetam a qualidade do produto 

0 - 5   Comprovação do fornecimento de treinamento 

0 - 5   Verificação da eficácia dos treinamentos 

Total     

  15 Infraestrutura 

0 - 5   Ter edifícios, espaço de trabalho, instalações associadas 

0 - 5   Ter equipamentos de processo 

0 - 5   Ter serviço de apoio, como transporte ou comunicação 

Total     
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  55 Processos relacionados aos clientes / foco no cliente 

0 - 5   Determinação dos requisitos especificados pelo cliente 

0 - 5   Determinação dos requisitos especificados pela entrega 

0 - 5   

Determinação dos requisitos especificados de atividade de pró entrega 

0 - 5   

Determinação dos requisitos não declarados pelo cliente, mas necessário 
para o uso especificado 

0 - 5   

Determinação dos requisisitos estatutários e regulamentos relacionados 
aos produtos 

0 - 5   Requisitos dos produtos definidos 

0 - 5   

Assegurados os requisitos do contrato ou do pedido que defiram daqueles 
previamente daqueles manifestados estão resolvidos 

0 - 5   

Assegurado que a organização tem capacidade para atender os requisitos 
especificados 

0 - 5   Comunicação com os clientes com relação ao produto 

0 - 5   

Comunicação com os clientes com relação a tratamento de indagações, 
contratos ou pedidos, incluindo complementos 

0 - 5   Comunicação com os clientes com relação a realimentação 

Total 0   

  40 

Projeto e desenvolvimento de produto / planejamento da realização do 
produto 

0 - 5   Determinar requisitos para o produto 

0 - 5   

Determinar a necessidade para instituir processos e documentos e prover 
recursos específicos para o produto 

0 - 5   Determinar a verificação do produto 

0 - 5   Determinar a validação do produto 

0 - 5   Determinar o monitoramento do produto 

0 - 5   

Objetivos da qualidade mensuráveis e consistentes com  a política 

0 - 5   Planejamento da qualidade de acordo com os requisitos 

0 - 5   Planejamento de novos processos 

      

Total 0   

  45 Aquisição 

0 - 5   Procedimento da aquisição de produto 

0 - 5   Avaliação de fornecedores 

0 - 5   Informação da aprovação de produto 

0 - 5   Informação da aprovação de procedimento 

0 - 5   Informação da aprovação de processos e equipamentos 

0 - 5   Informação de qualificação de pessoal 

0 - 5   Informação do SQG 

0 - 5   Procedimento para inspeção de produtos 

Total 0   
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  25 Controle de dispositivos de medição e monitoramento 

0 - 5   
Os dispositivos devem ser calibrados ou verificados em intervalos 
específicos antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis 

0 - 5   Os dispositivos devem ser ajustados e reajustados, como necessários 

0 - 5   
Os dispositivos devem ser identificados para possibilitar que situação da 
calibração seja  determinada 

0 - 5   
Os dispositivos devem ser protegidos de danos e deterioração durante o 
manuseio, manutenção e armazenamento 

0 - 5   
Os dispositivos devem ser protegidos contra ajustes que invalidariam o 
resultado da medição 

Total 0   

  20 Controle de produção não conforme 

0 - 5   Assegurar a tomada de ações para eliminar a não conformidade detectada 

0 - 5   Assegurar a autorização a autorização do seu uso 

0 - 5   
Assegurar a autorização de aceitação sobconcessão por uma autoridade 
pertinente e, onde aplicável, pelo cliente 

0 - 5   
Assegurar a tomada da ação para impedir a intenção original de seu uso de 
aplicação 

Total 0   

    Análise de dados 

0 - 5   Deve-se ter informação da satisfação do cliente 

0 - 5   Deve-se ter informação com o requisito do produto 

0 - 5   
Deve-se ter informação e tendências dos processos e produtos, incluindo 
oportunidades para ações preventivas 

0 - 5   Devem-se ter informações dos fornecedores 

Total 0   

  80 Medição, análise e melhoria / monitoramento  

0 - 5   Procedimento para análise crítica das não conformidades 

0 - 5   Procedimento de determinação das causas das não conformidades 

0 - 5   
Procedimento para avaliação da necessidade de ações para assegurar que 
aquelas não conformidades não ocorrerão novamente 

0 - 5   Procedimento para determinação e implementação de ações necessárias 

0 - 5   Procedimento de registros dos resultados de ações executadas 

0 - 5   Procedimento de análise  crítica de ações executadas 

0 - 5   
Procedimento com definição de não conformidades potenciais e de suas 
causas 

0 - 5   
Procedimento com avaliação da necessidade de ações para prevenir a 
ocorrência de não conformidades 

0 - 5   Procedimento com definição e implementação de ações necessárias 

0 - 5   Procedimento com registros de ações executados 

0 - 5   Procedimentos com análise crítica de ações preventivas executadas 

0 - 5   Melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade 

0 - 5   Técnicas estatísticas 

0 - 5   Monitoramento de informação relativa a percepção do cliente 

0 - 5   Auditorias internas em intervalos regulares 

0 - 5   Documentos que demonstrem a conformidade do produto 
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ANEXOS 

 

02 – Diagnóstico de implementação dos itens da Norma ISO 9001: 2000 

FAIXA PESO REQUISITOS 

  30 Requisito de documentação 

0 - 5 5 

Declaração da política da qualidade documentada juntamente com os 
objetivos 

0 - 5 5 Declaração dos objetivos da qualidade 

0 - 5 3 Manual da qualidade abrangendo os requisitos da norma 

0 - 5 4 Procedimentos documentados 

0 - 5 3 Registros da qualidade 

0 - 5 0 Registros de treinamento de pessoas envolvidas 

Total 20   

  25 Comprometimento da administração 

0 - 5 4 Comunicação dos itens e metas da organização 

0 - 5 4 Instituição da política da qualidade 

0 - 5 4 Instituição dos objetivos da qualidade 

0 - 5 3 Condução da análise crítica 

0 - 5 4 

Disponibilização de recursos par o SQG no planejamento da empresa 

Total 19   

  25 Política da qualidade 

0 - 5 5 Apropriada aos propósitos da empresa 

0 - 5 5 Comprometimento com a melhoria contínua 

0 - 5 1 Estrutura para instituição e análise dos objetivos da qualidade 

0 - 5 4 Comunicada e entendida por toda organização 

0 - 5 4 Analisada criticamente para ser mantida e melhorada 

Total 44   

  30 Responsabilidade, autoridade e comunicação 

0 - 5 5 Ter representante formal da alta administração 

0 - 5 2 

O representante deve assegurar que os processos necessários p/ o SQG são 
mantidos 

0 - 5 2 

O representante deve assegurar que os processos necessários p/ o SQG são 
instituídos 

0 - 5 2 

O representante deve assegurar que os processos necessários p/ o SQG são 
melhorados 

0 - 5 2 

O responsável deve relatar a alta administração o desempenho do SQG 

0 - 5 2 Ter canais de comunicação 

Total 15   
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  55 
Análise crítica pela alta administração 

0 - 5 1 
Ter resultados de auditoria como entrada 

0 - 5 2 
Ter realimentação do cliente como entrada 

0 - 5 0 
Ter o desempenho do processo como entrada 

0 - 5 0 
Ter conformidade dos produtos como entrada 

0 - 5 0 
Ter o acompanhamento das ações preventivas 

0 - 5 0 
Ter o acompanhamento das ações corretivas 

0 - 5 0 
Ter planejada as mudanças que possam afetar o SGQ 

0 - 5 0 

Evidenciar as melhorias do produto em relação aos requisitos do cliente 

0 - 5 1 
Evidências da implementação do SGQ 

0 - 5 1 
Evidências de manutenção do SGQ 

0 - 5 1 
Evidenciar melhorias do SGQ 

Total 61 
  

  20 
Provisão de recursos 

0 - 5 4 
Provisão de recursos para implementar 

0 - 5 4 
Provisão de recursos para manter o SGQ 

0 - 5 4 
Provisão de recursos para melhorar o SGQ 

0 - 5 4 
Provisão de recursos par o aumento da satisfação dos clientes 

Total 16 
  

  15 
Recursos humanos 

0 - 5 4 

Determinação das competências necessárias para o pessoal que executa 
trabalho que afetam a qualidade do produto 

0 - 5 3 
Comprovação do fornecimento de treinamento 

0 - 5 1 
Verificação da eficácia dos treinamentos 

Total 8 
  

  15 
Infraestrutura 

0 - 5 4 
Ter edifícios, espaço de trabalho, instalações associadas 

0 - 5 4 
Ter equipamentos de processo 

0 - 5 4 
Ter serviço de apoio, como transporte ou comunicação 

Total 12 
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  55 Processos relacionados aos clientes / foco no cliente 

0 - 5 4 Determinação dos requisitos especificados pelo cliente 

0 - 5 4 Determinação dos requisitos especificados pela entrega 

0 - 5 4 

Determinação dos requisitos especificados de atividade de pró entrega 

0 - 5 5 

Determinação dos requisitos não declarados pelo cliente, mas necessário 
para o uso especificado 

0 - 5 5 

Determinação dos requisisitos estatutários e regulamentos relacionados 
aos produtos 

0 - 5 5 Requisitos dos produtos definidos 

0 - 5 4 

Assegurados os requisitos do contrato ou do pedido que defiram daqueles 
previamente daqueles manifestados estão resolvidos 

0 - 5 4 

Assegurado que a organização tem capacidade para atender os requisitos 
especificados 

0 - 5 4 Comunicação com os clientes com relação ao produto 

0 - 5 2 

Comunicação com os clientes com relação a tratamento de indagações, 
contratos ou pedidos, incluindo complementos 

0 - 5 2 Comunicação com os clientes com relação a realimentação 

Total 43   

  40 

Projeto e desenvolvimento de produto / planejamento da realização do 
produto 

0 - 5 2 Determinar requisitos para o produto 

0 - 5 2 

Determinar a necessidade para instituir processos e documentos e prover 
recursos específicos para o produto 

0 - 5 2 Determinar a verificação do produto 

0 - 5 2 Determinar a validação do produto 

0 - 5 2 Determinar o monitoramento do produto 

0 - 5 2 

Objetivos da qualidade mensuráveis e consistentes com  a política 

0 - 5 2 Planejamento da qualidade de acordo com os requisitos 

0 - 5 2 Planejamento de novos processos 

  2   

Total 18   

  45 Aquisição 

0 - 5 2 Procedimento da aquisição  de produto 

0 - 5 2 Avaliação de fornecedores 

0 - 5 2 Informação da aprovação de produto 

0 - 5 2 Informação da aprovação de procedimento 

0 - 5 2 Informação da aprovação de processos e equipamentos 

0 - 5 2 Informação de qualificação de pessoal 

0 - 5 2 Informação do SQG 

0 - 5 2 Procedimento para inspeção de produtos 

Total 16   
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  25 Controle de dispositivos de medição e monitoramento 

0 - 5 5 

Os dispositivos devem ser calibrados ou verificados em intervalos específicos 
antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis 

0 - 5 5 
Os dispositivos devem ser ajustados e reajustados, como necessários 

0 - 5 5 
Os dispositivos devem ser identificados para possibilitar que situação da 
calibração seja  determinada 

0 - 5 5 
Os dispositivos devem ser protegidos de danos e deterioração durante o 
manuseio, manutenção e armazenamento 

0 - 5 5 
Os dispositivos devem ser protegidos contra ajustes que invalidariam o 
resultado da medição 

Total 25   

  20 Controle de produção não conforme 

0 - 5 3 
Assegurar a tomada de ações para eliminar a não conformidade detectada 

0 - 5 3 Assegurar a autorização a autorização do seu uso 

0 - 5 3 
Assegurar a autorização de aceitação sobconcessão por uma autoridade 
pertinente e, onde aplicável, pelo cliente 

0 - 5 3 
Assegurar a tomada da ação para impedir a intenção original de seu uso de 
aplicação 

Total 12   

    Análise de dados 

0 - 5 2 Deve-se ter informação da satisfação do cliente 

0 - 5 2 Deve-se ter informação com o requisito do produto 

0 - 5 0 
Deve-se ter informação e tendências dos processos e produtos, incluindo 
oportunidades para ações preventivas 

0 - 5 1 Deve-se ter informações dos fornecedores 

Total 5   

  80 Medição, análise e melhoria / monitoramento  

0 - 5 3 Procedimento para análise crítica das não conformidades 

0 - 5 3 
Procedimento de determinação das causas das não conformidades 

0 - 5 3 

Procedimento para avaliação da necessidade de ações para assegurar que 
aquelas não conformidades não ocorrerão novamente 

0 - 5 3 
Procedimento para determinação e implementação de ações necessárias 

0 - 5 3 Procedimento de registros dos resultados de ações executadas 

0 - 5 3 Procedimento de análise crítica de ações executadas 

0 - 5 3 
Procedimento com definição de não conformidades potenciais e de suas causas 

0 - 5 3 
Procedimento com avaliação da necessidade de ações para prevenir a 
ocorrência de não conformidades 

0 - 5 3 
Procedimento com definição e implementação de ações necessárias 

0 - 5 3 Procedimento com registros de ações executados 

0 - 5 3 
Procedimentos com análise crítica de ações preventivas executadas 

0 - 5 1 
Melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade 

0 - 5 1 Técnicas estatísticas 

0 - 5 3 Monitoramento de informação relativa a percepção do cliente 

0 - 5 1 Auditorias internas em intervalos regulares 

0 - 5 3 Documentos que demonstrem a conformidade do produto 

Total 42   
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