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RESUMO 

 

 

Esta dissertação trata da elaboração de um modelo de autoavaliação da gestão da qualidade, 

com enfoque em padrões de Gestão de Pessoas, no ambiente hospitalar. Inicialmente foi 

realizada uma pesquisa no intuito de identificar as principais ideias e características dos 

estudos relacionados à avaliação da qualidade dos serviços de saúde, com maior ênfase na 

acreditação hospitalar, bem como um comparativo entre as metodologias de acreditação ONA 

e JCI/CBA. Através de um estudo de caso, com caráter exploratório e a aplicação de um 

questionário a gestores hospitalares de um hospital universitário, foi possível avaliar a 

adequabilidade dos padrões que iriam compor o modelo final de autoavaliação; produto final 

desta dissertação. Os resultados obtidos apontaram que os gestores participantes da pesquisa 

entendem a relevância do estabelecimento de padrões que apoiem na gestão e 

acompanhamento da instituição, com vistas ao desenvolvimento e aprimoramento contínuo. 

 

Palavras-Chave: Gestão hospitalar, Padrões de qualidade, Gestão de Pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation deals with the development of a self-assessment model of quality 

management, focusing on standards of people management in the hospital setting. Initially a 

survey in order to identify the main ideas and characteristics of studies related to the 

evaluation of the quality of health services was carried out, with greater emphasis on hospital 

accreditation, as well as a comparison between the accreditation methodologies ONA and 

JCI/CBA. Through a case study, with exploratory and applying a questionnaire to hospital 

managers of a university hospital, it was possible to assess the adequacy of standards that 

would compose the final model of self-assessment; final product of this work. The results 

showed that participants of research managers understand the importance of setting standards 

to support the management and monitoring of the institution, with a view to the development 

and continuous improvement. 

 

Keywords: Hospital Management, Quality Standards, People Management 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Em um momento atual, em que grandes empresas operam em um contexto de gestão 

da qualidade, as organizações da área de saúde de diversos países, da mesma maneira, estão 

inseridas em um mercado cada vez mais globalizado e dinâmico, no qual são exigidas 

respostas que busquem potencializar a percepção da segurança, uma avaliação da qualidade 

do cuidado ao paciente e, consequentemente, uma maior profissionalização da gestão 

hospitalar. Essas iniciativas de gestão da qualidade podem ser vinculadas a avaliações de 

padrões comuns, com objetivos definidos e estruturados, para que seja possível um processo 

de aperfeiçoamento e avaliação constante, além da comparação dos resultados com os 

indicadores desejados (FORTES, 2013). 

Segundo Duarte e Silvino (2012), diversos países de diferentes continentes 

desenvolvem e aplicam programas de gestão da qualidade em seus serviços de saúde, com 

princípios que envolvem questões como: satisfação do usuário, busca de motivação e 

envolvimento dos todos os colaboradores, integração dos processos de trabalho, etc. Dentre as 

diversas definições de qualidade, são encontradas referências como: excelência, valor, 

conformidade com especificações ou atendimento às expectativas dos clientes.  

As discussões sobre qualidade também colocam em evidência o conceito de avaliação, 

que pode se caracterizar por um processo que busca a identificação do valor de algo. A 

avaliação da qualidade pode ser interna, sendo realizada por pessoas que pertencem a 

organização, ou externa, geralmente realizada por terceiros, como no caso da acreditação 

hospitalar (BERWICK; GODFREY; ROSESSNER, 1994). 

O processo de acreditação hospitalar refere-se à avaliação externa de uma instituição 

de saúde, realizada por uma entidade, geralmente não-governamental e independente, com o 

objetivo de determinar se o hospital analisado atende a uma série de padrões. Segundo Duarte 

e Silvino, “[...] a acreditação dos serviços de saúde é uma ferramenta que está sendo utilizada 

mundialmente, em alguns países com adesão voluntária e em outros, obrigatória pelo 

governo” (2012, p. 324).  

Percebida como uma eficaz ferramenta de avaliação e gestão da qualidade total, a 

acreditação é, na maioria dos casos, voluntária e gera um compromisso de melhoria dos 
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processos, da qualidade, segurança e redução de riscos do ambiente, dos pacientes e dos 

profissionais envolvidos (JCI, 2013). 

No Brasil, a acreditação hospitalar ganhou força ao longo da última década, 

principalmente, a partir da criação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) no final 

da década de 1990. A principal organização responsável pela acreditação nacional é a ONA, 

que segue a metodologia contida no Manual Brasileiro de Acreditação: Organizações 

Prestadoras de Serviços de Saúde. O manual como os Padrões de Acreditação da que a Joint 

Commission International (JCI) para Hospitais servem como base para a metodologia 

aplicada pela JCI, uma divisão internacional da Joint Commission norte-americana e está 

representada, no Brasil, pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) (SEABRA, 2007). 

Até o mês de abril de 2015, as instituições prestadoras de serviços de saúde 

acreditadas pela JCI/CBA no Brasil representavam um total de 70 (CBA, 2015), já a ONA, 

através de suas organizações acreditadoras, acreditou 457 instituições (ONA, 2015). Dentre as 

527 instituições de saúde acreditadas, estão importantes organizações do sistema de saúde 

como hospitais da Rede D’OR, Inca, Into, Sírio Libanês, etc. Conforme aponta Fortes (2013, 

p. 148), apesar da acreditação ser uma realidade no Brasil, apenas 3% os hospitais são 

acreditados, considerando uma rede de mais de 6.000 hospitais da rede do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Tanto no manual do modelo nacional quanto no internacional, são encontrados 

diversos requisitos centrados no paciente e na administração da instituição que, entre outras 

categorias, incluem: metas de segurança do paciente; gerenciamento de medicamentos; 

controle de infecções; governança corporativa e liderança; gestão da comunicação e 

informação, etc. 

Os manuais também abordam aspectos relacionados a padrões de Gestão de Pessoas. 

Estes padrões estão ligados ao processo de planejamento, orientação e educação, que abordam 

as necessidades inerentes aos hospitais no tocante aos diversos profissionais envolvidos, seus 

perfis de competência e suas respectivas especialidades e qualificações. O recrutamento, 

avaliação, nomeação, credenciamento, condições de trabalho, saúde, segurança dos 

trabalhadores, entre outras ações efetivas dentro da gestão hospitalar, ao longo do tempo, 

auxiliam na superação de barreiras administrativas, tornando mais eficiente e efetiva a 

qualidade do atendimento e no cuidado aos pacientes, além de melhorar o ambiente interno da 

organização (JCI, 2013). 
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A implementação de uma cultura da qualidade dentro da organização pode surgir no 

decorrer do processo de acreditação, sendo este um aspecto educativo importante. Isso é 

possível quando são formadas equipes internas que, ao aprenderem sobre a metodologia de 

acreditação, se tornam responsáveis pelo planejamento, acompanhamento da conformidade e 

avaliação dos padrões e indicadores. Esta situação conduz a um processo de autoavaliação, ou 

seja, uma avaliação interna (RODRIGUES, 2004). 

Contudo, verifica-se que muitas instituições de saúde não conseguem implementar um 

modelo de acreditação que se adeque as suas necessidades, sejam por motivos processuais ou 

financeiros. No intuito de aprimorar o desenvolvimento de um modelo de avaliação interna, 

esta pesquisa propõe um modelo de autoavaliação, baseado nos padrões metodológicos de 

acreditação da ONA e JCI/CBA, com enfoque nos padrões referentes a Gestão de Pessoas. 

Assim, serão tratadas as características de cada modelo que, posteriormente, servirão de base 

para construção do modelo de autoavaliação hospitalar a ser proposto ao final deste trabalho 

Supõe-se que, além de estimular uma estratégia de conscientização dos profissionais 

da própria instituição sobre a importância da melhoria da qualidade no processo de trabalho, a 

prática da avaliação interna poderia minimizar ou até eliminar os altos custos envolvidos para 

a obtenção da acreditação, como o pagamento devido às entidades acreditadoras, uma das 

principais barreiras que dificultam o processo de acreditação de hospitais de menor porte.  

Segundo Malik e Schiesari (2002), a manutenção de um sistema de qualidade vivo e 

de alto desempenho, necessita avaliações internas, entre outros instrumentos como auditorias 

internas, monitoramento por meio de indicadores, etc. 

 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Diante de um cenário de insatisfação com os serviços de saúde prestados no Brasil, 

assim como no resto do mundo, acredita-se que o programa de acreditação hospitalar pode ser 

apresentado como um importante promotor do desenvolvimento e implantação de um 

processo permanente de avaliação e controle da qualidade dos serviços, sendo, segundo  

Schiesari (2014), um procedimento de avaliação dos recursos institucionais, de forma 

periódica, voluntária, racionalizada, ordenadora e, principalmente, de educação continuada 

dos profissionais, no intuito de garantir a qualidade da assistência por meio de padrões 

previamente aceitos.  
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No entanto, é percebida uma demanda por abordagens que utilizem métodos de 

avaliação interna, ou seja, uma autoavaliação na gestão hospitalar. De acordo com Schiesari 

(1999), as avaliações externas e internas são complementares e ambas possuem vantagens e 

desvantagens. 

Acredita-se que uma metodologia que busque uma combinação das características dos 

modelos de acreditação mais aplicados no país, poderia auxiliar os gestores hospitalares no 

objetivo de aumentar a probabilidade de uma obtenção ou renovação da acreditação 

hospitalar, ou até mesmo, oferecer maior autonomia à gestão dos hospitais que, desta maneira, 

poderiam focar no desenvolvimento de modelos de avaliação interna, minimizando a 

necessitar recorrer a avaliadores externos. 

Partindo da ideia de que muitas instituições hospitalares de menor porte não têm como 

aplicar uma avaliação externa, seja por motivos processuais ou financeiros, é que esta 

dissertação tem como problema de pesquisa a seguinte pergunta: Como elaborar um modelo 

de autoavaliação da gestão qualidade, com enfoque em Gestão de Pessoas, para o ambiente 

hospitalar, fundamentado no tratamento comparativo das principais características 

encontradas nas metodologias de acreditação mais aplicadas no Brasil, neste tipo de 

instituições? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

Elaborar um modelo de autoavaliação da gestão da qualidade, com enfoque em 

padrões de Gestão de Pessoas, no ambiente hospitalar com base no tratamento comparativo 

das principais características encontradas nas metodologias de acreditação da ONA e da 

JCI/CBA e avaliação prévia de gestores de um hospital universitário. 

 

  

1.3.2 Específicos 

 

Buscando apoiar o atendimento ao objetivo geral, nesta pesquisa são apresentados os 

seguintes objetivos específicos: 
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o Identificar as principais ideias e características dos estudos relacionados à avaliação da 

qualidade dos serviços de saúde, com maior ênfase na acreditação hospitalar; 

o Realizar revisão bibliográfica dos conceitos centrais das metodologias de acreditação 

hospitalar da ONA e JCI/CBA, investigando as principais características, semelhanças 

e diferenças entre elas; 

o Criar um quadro comparativo, apontando as principais características, além de 

possíveis vantagens e desvantagens de cada uma das metodologias analisadas, 

particularmente no que diz respeito a padrões de Gestão de Pessoas; 

o Estruturar prévia de modelo de autoavaliação e avaliar adequabilidade dos padrões 

definidos na etapa anterior, junto a gestores hospitalares de um hospital universitário. 

 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

o Qual é a realidade da gestão da qualidade no contexto da prestação de serviços de 

saúde no Brasil? 

o Como é a aplicabilidade da acreditação hospitalar neste cenário? 

o Quais os benefícios da autoavaliação da qualidade para a instituição hospitalar? 

o Qual é a percepção dos gestores do hospital analisado acerca da autoavaliação da 

qualidade dos serviços hospitalares? 

 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A delimitação de um hospital universitário, localizado no Rio de Janeiro, como 

universo a ser estudado, foi determinado pelo fato do autor deste estudo pertencer ao quadro 

técnico-administrativo deste hospital e desta maneira ter fácil acesso a informações e aos 

membros da organização. 

Com relação aos modelos de gestão da qualidade, o maior enfoque será nos padrões 

referentes a Gestão de Pessoas encontrados nas metodologias de acreditação hospitalar mais 



16 

utilizadas no Brasil: ONA e JCI/CBA. Além disso, a validação do modelo a ser proposto será 

obtida com a percepção de gestores desta instituição de saúde. 

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho está estruturado em 5 (cinco) capítulos, que foram compostos de forma a 

atingir os objetivos de pesquisa e contribuir com o tema em questão. 

O primeiro capítulo está composto pela introdução, que engloba uma breve 

contextualização do tema, a situação problema, os objetivos da pesquisa, as questões que 

permeiam o trabalho, bem como a delimitação do estudo. 

No segundo capítulo são abordadas questões relativas a gestão da qualidade em 

serviços de saúde, um panorama sobre acreditação hospitalar, além de um enfoque acerca das 

metodologias de acreditação ONA e JCI/CBA e um comparativo entre estes dois modelos, no 

que diz respeito aos padrões ligados a Gestão de Pessoas.   

O terceiro capítulo apresenta os aspectos metodológicos envolvidos na pesquisa, 

incluindo: tipos de pesquisa, instrumentos para coleta de dados, universo e amostra da 

pesquisa, bem como a forma de análise e tratamento de dados. 

O quarto capítulo está composto pela compilação da pesquisa bibliográfica e 

documental, bem como pela construção do modelo prévio que comporá o estudo de caso e a 

análise das percepções dos gestores do hospital analisado.  

Por fim, no quinto capítulo, foi realizado o desfecho do trabalho. A proposta deste 

item é a conclusão do estudo e o direcionamento para novas pesquisas, a partir dos resultados 

obtidos, que possibilitem a continuidade das discussões acerca desta temática. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A palavra qualidade faz parte do cotidiano de todos e sua noção está presente em cada 

um de nós de maneira intuitiva. Contudo, não existe uma definição única para o termo, que 

pode ter diversas interpretações. Conceitos como valor, excelência ou conformidade, com 

especificações ou atendimento às expectativas dos clientes, são utilizados pelos mais diversos 

autores que escrevem sobre o tema. 

Ao longo do último século, foram desenvolvidos diversos estudos sobre a gestão da 

qualidade no campo da administração. Autores como Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, 

entre outros, foram os que tiveram maior influência no estudo da qualidade direcionada ao 

setor de produtos. A qualidade nos serviços, particularmente na saúde, foi tratada com maior 

destaque por Donabedian e Berwick. 

Avedis Donabedian foi pioneiro no estudo sobre a avaliação da qualidade nos serviços 

de saúde e suas contribuições foram consideradas de grande relevância, tanto que, até os dias 

atuais são utilizadas, tal como a tríade clássica: estrutura, processo e resultado. Nesta tríade, a 

estrutura está ligada à organização da instituição e às características de seus recursos 

humanos, físicos e financeiros; os processos correspondem ao conteúdo do atendimento e à 

forma como ele é executado, enquanto os resultados representam o impacto obtido com o 

atendimento, em termos de melhoras na saúde e no bem-estar das pessoas, grupos ou 

populações, assim como a satisfação dos usuários pelos serviços prestados. 

Este autor percebeu que os estudos anteriores consideravam apenas o modelo 

industrial e se dedicou ao campo da assistência da saúde e do cuidado médico. Novaes (2000) 

cita que Donabedian sugere um novo conceito chamado de sete pilares da qualidade, sendo 

eles: 

 

 Aceitabilidade – É a conformidade do atendimento global com os desejos e 

expectativas dos pacientes e de seus familiares; 

 Efetividade – É o grau máximo de melhora da saúde que é possível alcançar com a 

melhor atenção disponível; 
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 Eficácia – É a propensão da ciência e a arte do cuidado em saúde, capaz de oferecer 

avanços positivos ao bem-estar dos pacientes; 

 Eficiência – É a capacidade de reduzir ao máximo os custos do atendimento sem 

reduzir, significativamente, o grau de melhora da saúde; 

 Equidade – É a conformidade com os princípios que regem a distribuição justa de 

tarefas relacionadas ao cuidado da saúde e seus benefícios entre todos os membros da 

população; 

 Legitimidade – É a conformidade com os princípios éticos, valores, normas, 

regulamentos e leis que regem a comunidade; 

 Otimização – É o equilíbrio entre os custos e os benefícios do atendimento em saúde. 

 

Outro importante estudioso da qualidade nos serviços de saúde é Donald Berwick. 

Conforme citado por Malik e Schiesari (2002), o envolvimento desse autor, iniciou-se a partir 

da década de 1980, principalmente com o Plano de Demonstração Nacional (PDN), que 

contribuiu para uma maior aproximação dos profissionais, modelos e ferramentas de gestão da 

qualidade no segmento industrial e empresarial em geral com o ambiente hospitalar e os 

profissionais de saúde americanos. O aprendizado obtido no PDN, dentre outras 

contribuições, foi resumido em dez tópicos relevantes para a melhoria da qualidade, sendo 

eles (BERWICK; GODFREY; ROSESSNER, 1994): 

 

 A possibilidade da aplicação de instrumentos e ferramentas de melhoria da qualidade 

na assistência à saúde; 

 A importância dos times multifuncionais na melhoria dos processos no ambiente 

hospitalar; 

 A facilidade e a grande quantidade de dados úteis para a melhoria da qualidade na 

assistência à saúde; 

 A aplicação de métodos de melhoria da qualidade na assistência à saúde é bem 

recebida pelos profissionais envolvidos, principalmente pela área de enfermagem; 

 A ideia de que a má qualidade gera altos custos, cerca de 40% ou 50% do total de 

custos dos hospitais, sendo que a melhoria dos processos pode reduzir estes custos; 

 Busca por alternativas para suprir uma maior dificuldade em envolver médicos; 
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 Entendimento da necessidade de treinamento para todos os profissionais; 

 Alinhamento de que a melhoria da qualidade também deve ocorrer nos processos não 

clínicos; 

 Percepção de que as instituições de saúde podem precisar de uma definição mais 

abrangente de qualidade; 

 Clareza de que, da mesma maneira como ocorre na indústria, a maior responsabilidade 

da melhoria da qualidade está nas mãos dos líderes. 

 

Existem diversos estudos que abordam ferramentas e modelos de gestão da qualidade 

que foram aplicados em serviços de saúde, sendo que, muitos deles, foram adaptados com 

base em modelos utilizados em um contexto mais voltado para indústrias. Na sequência são 

apresentados os resultados do relatório de pesquisa: Panorama da Acreditação Hospitalar no 

Brasil. Neste trabalho, o Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde (CESS) 

apresentou alguns exemplos de iniciativas de qualidade implementadas em instituições 

hospitalares no período de 2009 a 2011. Este estudo destaca os seguintes modelos de 

avaliação da qualidade (CESS/COPPEAD, 2011): 

 

a) Certificação pelas normas ISO - International Organization for Strandardization 

 

Utilizadas em diversos países e segmentos, é uma organização não-governamental 

internacional que adota uma metodologia de certificação baseada na normatização técnica de 

produtos e serviços, como forma de dar base para a melhoria contínua da qualidade. No caso 

da ISO 9001, o foco encontra-se na melhoria dos processos internos da organização, na 

capacitação dos colaboradores, no monitoramento do ambiente de trabalho e na verificação da 

satisfação dos clientes, dos colaboradores e dos fornecedores. Seu sistema de gestão está 

focado nos seguintes princípios: organização focada no cliente; liderança; envolvimento de 

pessoas; enfoque sistêmico para gerenciamento; melhoria contínua; tomada de decisões 

baseadas em fatos; e relacionamento com o fornecedor mutuamente benéfico. 

Segundo Rakhmawati, Sumaedi e Astrini (2014), a certificação ISO é genérica, 

podendo ser implementada em diversos tipos de organização, incluindo as instituições 

prestadoras de serviços de saúde, além disso, não enfatiza um determinado produto ou 

serviço. A lógica de implementação deste modelo baseia-se no Ciclo do PDCA (sigla em 
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inglês: Plan, Do, Check and Act), que significa Planejar, Executar, Verificar e Agir. A busca 

pela garantia da satisfação na perspectiva do cliente é tão importante quanto a qualidade do 

produto ou serviço oferecido do ponto de vista da organização. 

São diversos os benefícios obtidos com a implementação desta certificação, tais como: 

a melhoria da qualidade dos processos de trabalho; a melhoria na motivação dos funcionários; 

maior vantagem competitiva; ganhos de marketing; maiores possibilidades de financiamentos 

e vendas; redução de custos. Contudo, um aspecto negativo da implementação da certificação 

ISO em hospitais está relacionado às especificidades da área de saúde que não estão 

contempladas neste modelo, obrigando os gestores hospitalares a criarem adaptações para a 

melhor adequação do modelo à sua realidade. Pontos críticos de sucesso ou fracasso podem 

estar relacionados à alguns fatores internos, como: os recursos organizacionais, a capacidade e 

a competência dos funcionários, uma vez que, para a manutenção do sistema, é requerida 

grande dedicação por parte da equipe; e externos, como: condições macroeconômicas e a 

postura dos stakeholders (RAKHMAWATI; SUMAEDI; ASTRINI, 2014). 

 

 

b) Ciclo PDCA 

 

Método gerencial, adaptado e aplicado por Deming, é um ciclo de desenvolvimento 

que visa a melhoria contínua de processos e de resultados. Cada uma das letras remete às 

diferentes fases do ciclo: Plan - planejamento das ações a serem executadas; Do - execução 

propriamente dita das ações; Check - verificação da efetividade do que foi executado, frente 

ao que foi planejado; e Action - ação para corrigir o processo, de forma que o novo ciclo se 

realize de forma ainda mais efetiva e sem as eventuais falhas anteriormente cometidas 

(CESS/COPPEAD, 2011). 

Segundo Andrade (2003), o ciclo PDCA pode ser utilizado desde a alta administração 

até ao setor mais operacional, com o objetivo de coordenar esforços de melhoria contínua. 

Ratifica ainda que todo processo de melhoria deve ser iniciado com o estabelecimento de 

metas, resultando em ações efetivas e sendo passível a comprovação da eficácia das ações 

propostas, a fim de se obter resultados efetivos. 
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c) Benchmarking 

 

Esta técnica, originalmente criada na indústria japonesa e tornada popular pela 

empresa americana Xerox nos anos 1980, refere-se ao processo contínuo e sistemático de 

busca das melhores práticas do setor ao qual pertence a organização, ou ainda de outros 

setores comparáveis, buscando a melhoria contínua de desempenho. A filosofia associada ao 

processo de Benchmarking defende a identificação sistemática das melhores práticas de 

processos e de ideias. 

 Para Couto (2013), através desta ferramenta, é possível descobrir processos que 

aumentam a eficiência na utilização de recursos, além de obter resultados mais eficazes. A 

otimização dos recursos, poderá levar a organização a redução de custos de funcionamento e 

uma orientação estratégica para o lucro com a redução de gastos. Outro aspecto positivo, é o 

estímulo dado a uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua, ao contrário da cultura 

estagnada que ocorre em muitas organizações. 

Os custos de investimento nesta ferramenta são baixos e os recursos humanos 

necessários são poucos. O que é imprescindível é o comprometimento total das chefias. Outro 

ponto crítico de sucesso deste modelo, é a necessidade de escolher muito bem o parceiro da 

atividade, pois os parceiros deverão ser, necessariamente, muito equivalentes (COUTO, 

2013). 

Neste sentido, a empresa interessada no benchmarking deve analisar fatores como: 

ramo, objetivos e diferenças organizacionais, avaliando que cada empresa tem suas 

peculiaridades e especificidades, podendo, ou não, ter necessidades semelhantes às suas. 

 

 

d) Programa CQH – Compromisso com a Qualidade Hospitalar 

 

Este programa, iniciado na década de 1990 através do resultado de estudos e 

discussões ocorridos na Associação Paulista de Medicina (APM) e inspirado nos trabalhos da 

Comissão Conjunta de Acreditação de Organizações de Saúde dos Estados Unidos, 

caracteriza-se pela contribuição e atuação na busca pela melhoria contínua da qualidade dos 

serviços hospitalares. O selo de conformidade é de adesão voluntária e trabalha com o aspecto 

educacional, na tentativa de estimular a participação de todos os colaboradores, com uma 
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mudança comportamental, onde a existência trabalho coletivo, através de grupos 

multidisciplinares, é fundamental. 

Diversos planos e estratégias para garantir a qualidade são formulados pelo CQH. As 

estratégias são baseadas em simples perguntas sobre como são analisados os ambientes do 

hospital. Os dados obtidos geram estratégias de monitoramento desses ambientes, auxiliando 

na manutenção, ou até mesmo, na melhoria da qualidade desses hospitais (CQH, 2015).  

Barros (2008) cita que o modelo CQH visa avaliar as condições de estrutura do 

hospital, da capacitação de seus profissionais, dos processos e dos resultados dos 

atendimentos para atingir os interesses dos pacientes e dos prestadores de serviços médico-

hospitalares. Com a adesão do programa, os hospitais podem conquistar vantagens, como: a 

implementação de um modelo de gestão para a qualidade; benchmarking com diversos 

hospitais afiliados; reuniões periódicas de orientação e troca de experiências; participação em 

eventos sobre qualidade; assessoria específica sobre controle da infecção hospitalar; pesquisa 

junto aos usuários; visitas periódicas de avaliação por equipe técnica; reconhecimento da 

conformidade como o Prêmio Nacional da Gestão em Saúde (PNGS).  

Os valores do programa CQH envolvem (CQH, 2015): 

 

a) Ética: incorpora os valores das entidades mantenedoras e respeita a legislação vigente 

sob todos os aspectos. A participação no CQH requer integridade e honestidade moral 

e intelectual; 

b) Autonomia técnica: tem autonomia técnica para ser conduzido, independentemente de 

injunções que contrariem os princípios definidos em seus documentos básicos: 

Missão, Valores, Visão, Estatuto e Metodologia de Trabalho; 

c) Simplicidade: As regras são adequadas e suficientes à realidade hospitalar brasileira; 

d) Voluntariado: incentiva a participação voluntária dos hospitais, interpretando a busca 

da melhoria da qualidade como manifestação de responsabilidade pública e de 

cidadania; 

e) Confidencialidade: trata todos os dados preservando a identidade dos hospitais 

participantes; 

f) Enfoque educativo: promove o aprendizado a partir da reflexão e da análise crítica dos 

processos e resultados. 
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e) Programa Nacional da Qualidade (PNQ) 

 

No Brasil, uma maneira de reconhecimento da excelência na gestão das organizações é 

a premiação do PNQ. A avaliação é feita por examinadores treinados pela Fundação Nacional 

da Qualidade (FNQ), que é uma instituição sem fins lucrativos, iniciada em 1991, cuja missão 

é disseminar conhecimento sobre a Excelência em Gestão para as organizações, identificando 

e premiando, anualmente, as melhores práticas de gestão das organizações brasileiras que 

atendem aos critérios existentes no Modelo de Excelência em Gestão (MEG). 

O MEG utiliza o conceito de aprendizado e melhoria contínua, de acordo com o ciclo 

de PDCL (sigla em inglês: Plan, Do, Check and Learn – Planejar, Executar, Verificar e 

Aprender) e está alicerçado sobre os seguintes fundamentos: Pensamento sistêmico; Atuação 

em rede; Aprendizado organizacional; Inovação; Agilidade; Liderança transformadora; Olhar 

para o futuro; Conhecimento sobre clientes e mercados; Responsabilidade social; Valorização 

das pessoas e da cultura; Decisões fundamentadas; Orientação por processos; Geração de 

valor (BOAS, 2010). 

Schiesari (2014) apresenta um estudo sobre as contribuições dos diversos modelos de 

gestão da qualidade aplicados em hospitais ou serviços de saúde em geral. No Brasil, ainda 

são poucos os hospitais que contam com algum tipo de modelo de gestão da qualidade 

aplicado, contudo, é inquestionável que grande parte das lideranças destes hospitais já tem 

conhecimento sobre estes modelos. A autora cita alguns dos resultados positivos e negativos 

que surgem com a aplicação dos modelos de gestão da qualidade na área da saúde, como o 

caso do PNQ, sendo eles: 

 

Resultados Positivos: 

 

o Aprimoramento da gestão: conceitos como planejamento estratégico, análise de 

dados quantitativos, uso de indicadores para subsidiar o processo decisório, são 

exemplos de instrumentos mais precisos que podem ser introduzidos com a 

aplicação de modelos de gestão da qualidade. 

o Padronização dos processos: com a possibilidade de utilização de normas, 

regulamentos, procedimentos, protocolos ou itinerários clínicos, previamente 

elaborados, com o intuito de tornar as práticas de trabalho mais homogêneas, as 

instituições prestadoras de serviços de saúde têm a oportunidade de explicitar os 
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resultados esperados para processos considerados críticos, podendo minimizar a 

variação de práticas clínicas e administrativas relacionadas. 

o Treinamento do pessoal: o aspecto do desenvolvimento de competências é 

considerado fundamental para o sucesso da aplicação do modelo de qualidade. 

Desta maneira, os hospitais envolvidos buscam o constante planejamento e 

controle dos treinamentos de seus profissionais, com oferta de cursos de 

aperfeiçoamento e capacitação. 

o Trabalho em equipe: o bom funcionamento da equipe multiprofissional e 

interdisciplinar em torno da assistência ao paciente é preocupação constante e, ao 

que parece, permanece um grande desafio e, por vezes, um sonho. Estas iniciativas 

têm o mérito de sensibilizar, frequentemente, as instituições e seus dirigentes para 

a importância do tema. 

o Cuidado focado no paciente: nestes modelos, os pacientes são o foco principal da 

gestão. É fundamental ter atenção às suas expectativas e necessidades, além de 

torná-los atores ativos no processo de tomada de decisão. A mensuração da 

satisfação dos pacientes deve ser um aspecto relevante. 

o Motivação: a busca pela melhoria da qualidade pode motivar os colaboradores em 

um momento inicial. Contudo, ainda é comum que, no longo prazo, ocorra uma 

desmotivação pela dificuldade de manutenção do modelo de qualidade. 

o Reconhecimento externo: a acreditação ou certificação pode trazer resultados 

melhores com relação a avaliação de seus clientes, oferecendo uma vantagem 

competitiva e possibilitando a participação em financiamentos condicionados a 

determinados resultados alcançados. 

o Mudança da cultura: não é uma tarefa muito simples, porém, principalmente em 

sua fase inicial, as instituições constatam uma mudança positiva no 

comportamento das pessoas e que muitos processos foram modificados. 

 

Resultados negativos: 

 

o Descontinuidade: os profissionais envolvidos não conseguem manter os mesmos 

padrões e acabam desanimando e não acreditando mais no lado positivo da 

qualidade. 
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o Burocratização: com a desmotivação dos profissionais, se destacam os aspectos 

que, quando excessivos, se tornam negativos: normalização, procedimentos, 

medidas, documentos, etc. 

o Baixa criatividade: em muitos casos, não existe lugar para estimular outras 

iniciativas e ideias inovadoras, por conta da baixa autonomia nas atividades. 

o Generalização dos modelos: os modelos podem não ser adaptados para a realidade 

local e a cultura organizacional. 

 

 As discussões acerca da avaliação da qualidade dos serviços e do sistema de saúde 

ocorrem há muito tempo, contudo, os modelos de avaliação estruturados e sistematizados 

passaram a serem praticados mais recentemente. Segundo Fortes (2013), avaliar é emitir 

juízos de valor sobre as qualidades, atributos ou propriedades de um objeto, uma ação, uma 

ideia, uma pessoa, etc. 

Os modelos específicos que avaliam a qualidade dos serviços de saúde se 

desenvolveram como uma forma de adaptação de modelos que já existiam. Dentre alguns 

modelos mais destacados, podemos citar o prêmio Deming, o prêmio Malcon Baldrige, o 

European Foundation for Quality Management (EFQM), o Prêmio Nacional de Qualidade 

(PNQ), as normas ISO, etc. Os modelos de avaliação possuem uma série de padrões, 

ferramentas e indicadores que guiam as práticas de gestão qualidade dentro das organizações.  

Segundo Schiesari (1999), instituições acreditadas, premiadas ou certificadas 

conseguem atingir melhores resultados em comparação com outras organizações. Malik e 

Schiesari (2002) fazem um comparativo entre o entendimento de qualidade, tanto no modelo 

industrial quanto no âmbito da assistência médica, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Natureza da qualidade nos modelos industrial e de assistência médica. 

 

 
MODELO 

INDUSTRIAL 

MODELO DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA 

Qualidade 
Aquilo que o consumidor 

deseja e compra 

Aquilo que é bom para o consumidor, 

definido por ele e pelo prestador de 

serviços 

(continua) 
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Quadro 1: Natureza da qualidade nos modelos industrial e de assistência médica. 

Fonte: Adaptado de Malik e Schiesari (2002). 

 

As avaliações podem ser internas ou externas. As avaliações externas são, em geral, 

realizadas por terceiros e as internas, implementadas por membros da própria organização. 

De maneira comum, as avaliações externas são realizadas por organizações 

especializadas que verificam o cumprimento de padrões preestabelecidos. No caso específico 

das instituições de saúde, esse sistema de avaliação externa é denominado acreditação 

hospitalar e será aprofundado na sequência desta pesquisa. 

 

 

2.2 ACREDITAÇÃO HOSPITALAR 

 

2.2.1.Conceitos e Características da Acreditação Hospitalar 

 

O desenvolvimento do modelo de acreditação teve origem nos Estados Unidos, no 

início do século XX, com trabalhos que tinham o objetivo de implementar um sistema de 

gerenciamento dos resultados da assistência em saúde através da padronização de hospitais.  

 
MODELO 

INDUSTRIAL 

MODELO DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA 

Interação 

cliente/fornecedor 
Pouco relevante Relação médico-paciente complexa 

Consumidor 
Coprodutor de qualidade 

via uso 
Idem, com maior peso 

Baixo custo 
Componente da 

qualidade 
Menor importância 

Otimização e 

equidade 
Menor importância 

Dependendo de políticas e de sua 

implementação 

(conclusão) 
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Neste contexto, eram incluídos padrões que demonstravam a necessidade de uma 

estrutura básica para um bom funcionamento do hospital, incluindo: um corpo clínico 

licenciado, de caráter e ético, o registro obrigatório de todos os atendimentos, instalações 

adequadas para cada tipo de atendimento, entre outros (NEVES JUNIOR, 2004). 

Estes estudos, que identificaram a necessidade de padrões de qualidade, foram os 

precursores dos movimentos em torno da acreditação hospitalar, que, por volta da década de 

1950, ganhou força com a criação da Joint Commission on Accreditation of Hospitals, 

renomeada em 1987 como Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 

(JCAHO) (CAMPOS, 2006). 

A acreditação hospitalar refere-se à avaliação externa de uma instituição de saúde, 

realizada por uma entidade, geralmente não-governamental, separada e independente, com o 

objetivo de determinar se o hospital analisado atende a uma série de padrões. Percebida como 

uma eficaz ferramenta de avaliação e gestão da qualidade total, a acreditação é, na maioria 

dos casos, voluntária e gera um compromisso de melhoria dos processos, da qualidade, 

segurança e redução de riscos do ambiente, dos pacientes e dos profissionais envolvidos (JCI, 

2013). 

Os conceitos de melhoria da qualidade nos serviços de saúde foram, ao longo do 

tempo, ganhando maior importância nas discussões dos responsáveis pela gestão da saúde. 

Diversos países utilizam e desenvolvem métodos de acreditação. No Brasil, desde a década de 

1990, são desenvolvidos modelos de controle da qualidade na saúde, com diversos 

investimentos que buscam a sistematização de instrumentos de controle da conformidade de 

padrões e níveis de qualidade (ONA, 2010). 

Atualmente, os modelos mais utilizados no Brasil são: o modelo internacional da 

JCI/CBA e o modelo nacional da ONA. Além desses, estão disponíveis no universo médico-

hospitalar nacional dois modelos internacionais, ambos com um número pouco representativo 

de hospitais acreditados no país, sendo eles: o modelo da Accreditation Canada (AC), que 

exige a acreditação ONA (nível 3) como pré-requisito, e o modelo National Integrated 

Accreditation for Healthcare Organizations (NIAHO), da tradicional acreditadora norueguesa 

Det Norske Veritas (DNV), sendo que o último, é recomendado à instituições que possuem 

um sistema de qualidade consolidado e que possuem a premissa básica de estar em 

conformidade com a norma ISO 9001 e com a acreditação ONA (nível 3). 
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Schiesari (2014) comenta sobre o inquestionável avanço ocorrido na gestão de 

hospitais brasileiros com a contribuição dos modelos de avaliação externa, sobretudo a 

acreditação hospitalar. Apesar de serem poucos, os hospitais acreditados no Brasil conseguem 

atingir resultados satisfatórios quando passam a aplicar os padrões preconizados nos modelos 

de acreditação, inclusive facilitam o processo de credenciamento destes hospitais junto à 

programas de financiamento do governo. 

 

a) Modelo internacional da JCI/CBA 

 

A JCI é uma divisão internacional da Joint Commission norte-americana e está 

representada, no Brasil, pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), com o objetivo de 

avaliar a conformidade das instituições de saúde com os padrões de qualidade internacionais 

contidos no manual de padrões. 

Segundo Smith (2013), a utilização de padrões internacionais representa uma 

vantagem competitiva. A abordagem sobre este modelo utilizará como fonte orientadora o 

manual como os Padrões de Acreditação da Joint Commission International (JCI) para 

Hospitais, em sua quinta edição, em vigor desde abril de 2014 até os dias atuais. 

Esta edição do manual contém diversos requisitos com enfoque na melhoria contínua 

da qualidade do atendimento e da gestão, centrados no paciente, na gestão ou administração 

da instituição e na área acadêmica que, entre outras categorias, incluem (JCI, 2013): 

 

 Padrões centrados no paciente: 

 

o Metas internacionais de segurança dos pacientes; 

o Acesso a cuidados e continuidade dos cuidados; 

o Direitos do paciente e da família; 

o Avaliação dos pacientes; 

o Cuidados de pacientes; 

o Anestesia e Cirurgia; 

o Administração e uso de medicamentos; 

o Instrução do paciente e da família. 
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 Padrões de gestão da instituição de saúde: 

 

o Melhoria da qualidade e segurança do paciente; 

o Prevenção e controle de infecções; 

o Governança, liderança e direção; 

o Gerenciamento e segurança da instalação; 

o Qualificações e formação profissional da equipe; 

o Gestão de informações. 

 

Com relação aos padrões centrados no paciente, o objetivo é atender às necessidades 

dos pacientes por meio da coordenação dos serviços prestados na instituição, através de uma 

equipe multiprofissional. É fundamental a qualidade da orientação prestada ao paciente e sua 

família, que desta maneira, poderão tomar decisões mais precisas para auxiliar o tratamento.  

O controle dos serviços inicia-se pela admissão, a partir da avaliação de necessidades 

dos pacientes, tanto físicas quanto psicológicas e sociais, de modo individualizado, 

elaborando-se um plano de cuidados adequado que abrange, desde a entrada até a alta do 

paciente, bem como situações posteriores. O serviço assistencial é visto de forma preventiva, 

paliativa, curativa ou voltado para a reabilitação, sempre considerando as necessidades, 

valores e crenças dos pacientes (SCHIESARI, 2014). 

O manual JCI/CBA também exige a implementação de Metas Internacionais de 

Segurança do Paciente (IPSG) – sigla em inglês, ligadas ao propósito de promover melhorias 

específicas na segurança do paciente. A IPSG é composta por seis metas, sendo elas (JCI, 

2013): 

 

 IPSG 1: Identificar os Pacientes Corretamente; 

 IPSG 2: Melhorar a Comunicação Efetiva; 

 IPSG 3: Melhorar a Segurança dos Medicamentos de Alta Vigilância; 

 IPSG 4: Assegurar Cirurgias com Local de Intervenção Correto, Procedimento Correto 

e Paciente Correto; 

 IPSG 5: Reduzir o Risco de Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde; 
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 IPSG 6: Reduzir o Risco de Lesões ao Paciente, decorrentes de Quedas. 

 

Segundo Schiesari (2014), os padrões voltados à administração envolvem aspectos 

diversos. A liderança deve exercer papel efetivo para que o serviço seja de excelência. Os 

diferentes líderes como: a alta direção, as direções clínicas e administrativas, além dos chefes 

intermediários, devem atuar de maneira conjunta. Os eventuais riscos também devem 

reduzidos e controlados, sendo necessário gerenciar adequadamente as instalações físicas, 

equipamentos, profissionais qualificados, além da comunicação e informação. 

O modelo da JCI, por ter abrangência internacional, possibilita que as organizações 

comparem suas práticas com o restante das organizações em todo o mundo. As instituições 

que buscam a outorga da acreditação JCI/CBA passam por um processo de educação, onde os 

membros internos são capacitados com o objetivo de adequar as práticas existentes com os 

padrões estabelecidos pelo manual. Posteriormente, a instituição é avaliada pela equipe de 

especialistas da entidade acreditadora. Podem surgir dois resultados neste processo: a 

organização é acreditada ou não, não existindo níveis de graduação na outorga da acreditação 

(FORTES, 2013). 

Alguns estudos apontam vantagens obtidas pelos hospitais que foram acreditados, 

conforme citado por Seabra (2007), Luedy, Dias e Ribeiro (2013) e Shaw et al. (2010), sendo 

elas: 

 

 A melhoria da qualidade dos processos; 

 Melhoria no posicionamento no mercado; 

 O reconhecimento pela demonstração de excelência; 

 Maior envolvimento das lideranças e do grupo médico; 

 O reconhecimento estratégico da qualidade e o foco da organização, seguidos dos 

fatores culturais; 

 A harmonia entre os valores da organização com os propósitos da Acreditação; 

 A maior importância dada aos processos de sensibilização, educação e treinamento; 

 O clima de aprendizagem/mudança construída; 

 Empowerment dos colaboradores. 
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Seabra (2007), Luedy, Dias e Ribeiro (2013) e Shaw et al. (2010), também abordam 

alguns fatores críticos que criaram barreiras na aplicação do modelo de acreditação, tais 

como: 

 

 A cultura corporativista da área médica; 

 O aumento de custos, principalmente, nas fases iniciais do processo; 

 Pressões ligadas à competição de mercado. 

 

 

b) Modelo nacional da ONA 

 

Fundada em 1999 por entidades públicas e privadas voltadas ao segmento da saúde, a 

Organização Nacional de Acreditação (ONA) utiliza uma metodologia de acreditação baseada 

na revisão de modelos regionais e internacionais. Os tipos de acreditação são oferecidos a 

diversos serviços, tais como: serviços hospitalares, ambulatoriais, terapêuticos e o pronto 

atendimento, laboratoriais, entre outros.  

Neste modelo, as instituições podem ser acreditadas em 3 diferentes níveis de 

complexidade. O nível 1 corresponde ao nível de segurança, sendo o nível mais básico. O 

nível 2 está ligado ao desenvolvimento organizacional. O nível 3, máximo estágio, ocorre 

quando a organização apresenta resultados de excelência (ONA, 2010). Segundo Campos 

(2006, p. 50), “A ideia fundamental é que os níveis possuam uma concepção sequencial, ou 

seja, um processo de incorporação dos requisitos dos níveis anteriores”. 

A ONA é uma organização com atuação somente no Brasil, não governamental, que 

visa a promoção de uma constante avaliação e certificação da qualidade de serviços diversos 

de saúde, em conformidade com uma série de regras, normas e procedimentos (MALIK; 

SCHIESARI, 2002). 

O Manual Brasileiro de Acreditação de Organizações Prestadoras de Serviços de 

Saúde é composto por cinco seções e diversas subseções. As dimensões da qualidade são: 

aceitabilidade, adequação, efetividade, eficácia, eficiência, equidade, integralidade e 

legitimidade. Elas orientam o desempenho organizacional em relação aos padrões e devem 

estar presentes em todos os processos.  



32 

Nas seções, estão agrupados os serviços, setores, unidades ou funções com 

características e fundamentos semelhantes, que possuam afinidades entre si, conforme 

descrito abaixo (ONA, 2014): 

 

 Seção 1: Gestão e Liderança: 

Esta seção agrupa os componentes relacionados ao sistema de governo da 

Organização, aos aspectos de liderança, diretrizes administrativas, 

planejamento institucional e relacionamento com o cliente. 

Subseções: Liderança; Gestão de Pessoas; Gestão Administrativa; Gestão de 

Suprimentos, Gestão da Segurança Patrimonial e Gestão da Estrutura Físico-

Funcional. 

 

 Seção 2: Atenção ao Paciente/Cliente: 

Esta seção agrupa todos os componentes, atividades e serviços que se 

relacionam aos processos de atenção e cuidados aos pacientes/clientes, com 

características de contato direto com o usuário, processo ou serviço médico 

assistencial desenvolvido, equipe multiprofissional e interdisciplinar envolvida, 

conjunto de insumos e espaços institucionais específicos a seus respectivos 

processos. 

Subseções: Gestão do Acesso; Internação; Atendimento Ambulatorial; 

Atendimento em Emergência; Atendimento Cirúrgico; Atendimento 

Obstétrico; Atendimento Neonatal; Tratamento Intensivo; Mobilização de 

Doadores; Triagem de Doadores e Coleta; Assistência Hemoterápica; Terapia 

Dialítica; Terapia Antineoplásica; Assistência Farmacêutica; Assistência 

Nutricional. 

 

 Seção 3: Diagnóstico e Terapêutica: 

Esta seção agrupa todos os componentes, atividades e serviços que se 

relacionam aos processos de diagnóstico realizados pela organização. 
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Subseções: Processos Pré-analíticos; Processos Analíticos; Processos Pós-

Analíticos; Métodos Diagnósticos e Terapêuticos; Diagnóstico por Imagem; 

Medicina Nuclear; Radioterapia; Radioterapia Intervencionista; Métodos 

Endoscópicos e Videoscópicos. 

 

 Seção 4: Apoio Técnico: 

Esta seção agrupa todos os componentes, atividades e serviços que se 

relacionam aos processos de apoio técnico da organização. 

Subseções: Sistema de Informação do Cliente/Paciente; Gestão de 

Equipamentos e Tecnologia Médico-Hospitalar; Prevenção, Controle de 

Infecções e Eventos Adversos; Processamento e Liberação. 

 

 Seção 5: Abastecimento e Apoio Logístico: 

Esta seção agrupa todos os componentes, atividades e serviços que se 

relacionam aos processos de abastecimento e apoio logístico da organização. 

Subseções: Processamento de Roupas; Processamento de Materiais e 

Esterilização; Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos; 

Higienização. 

 

Em todos os processos assistenciais devem estar presentes a gestão farmacêutica e de 

medicamentos, além de procedimentos corretos de higienização. Os serviços de saúde devem 

ser avaliados, considerando-se nove fundamentos que devem estar refletidos nas práticas e 

desempenho do hospital, sendo eles (ONA, 2014): 

 

 Visão sistêmica; 

 Liderança; 

 Orientação por processos; 

 Desenvolvimento de pessoas; 

 Foco no paciente; 

 Foco na segurança; 
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 Responsabilidade socioambiental; 

 Cultura da inovação; 

 Melhoria contínua. 

 

A ONA coordena o Sistema Brasileiro de acreditação (SBA) e desenvolve o modelo 

de acreditação. Além disso, credencia instituições acreditadoras que, por sua vez, 

efetivamente realizam os procedimentos de acreditação nos diversos níveis (CAMPOS, 2006). 

No nível 1, “acreditação”, os requisitos básicos de qualidade devem ser atendidos, 

sendo necessário os recursos humanos qualificados para cada área de atuação institucional. 

No nível 2, “acreditação plena”, o foco é maior no planejamento na organização da 

assistência, com maior controle de aspectos ligados à documentação, treinamento, subsídios 

estatísticos de apoio ao processo decisório gerencial e clínico, além da implantação de 

procedimentos auditoria interna. No nível 3, “acreditação com excelência", há evidências 

objetivas de políticas institucionais de melhoria contínua, como: estrutura, novas tecnologias, 

atualização técnico-profissional, etc. (ONA, 2010). 

São diversos os aspectos positivos obtidos com a implantação do modelo de 

acreditação da ONA. Duarte e Silvino (2012), destacam a confiabilidade que pode ser 

construída no decorrer do processo de acreditação com uma nova cultura organizacional. 

Além disso, as autoras apontam outros benefícios, tais como: o aumento do nível de 

satisfação dos pacientes atendidos; aumento da eficiência do atendimento às pessoas; maior 

confiança da comunidade na qualidade do serviço prestado; etc.. Contudo, é necessária uma 

mudança na cultura organizacional e no comportamento dos profissionais envolvidos para que 

se alcance a melhoria da qualidade. 

Manzo, Brito e Corrêa (2012) afirmam que os profissionais da área de saúde não 

possuem uma visão uniforme a respeito do processo de acreditação, sendo que alguns têm 

maior percepção acerca dos aspectos positivos e outros, acerca dos aspectos negativos.  

Alguns aspectos positivos são: o orgulho e satisfação pela obtenção de um título que 

valoriza o hospital em que atua; a possibilidade de progressão profissional e pessoal; e o 

aumento do nível de segurança, organização e preparo para melhor atender suas demandas, 

principalmente pelo fato de passar a utilizar padrões de rotinas. Já os aspectos negativos mais 

comuns são: o aumento da cobrança nos resultados, pressão, estresse, falta de valorização e 

reconhecimento. 
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Segundo Rothbarth (2011), algumas barreiras podem surgir no processo de 

acreditação, tais como: pouco apoio da alta direção do hospital; cultura resistente a mudanças; 

o grau de complexidade do hospital; a falta de envolvimento e comprometimento dos 

profissionais; dificuldades de entendimento e interpretações equivocadas; a expectativa por 

resultados imediatos; o organograma e modelo de gestão atual; a baixa utilização de 

indicadores; etc.  

A autora também aborda alguns aspectos facilitadores do processo de acreditação, tais 

como: o apoio da alta direção; o conhecimento e comprometimento dos profissionais; o 

modelo de gestão e estrutura funcional das unidades/serviços; etc. 

Malik e Schiesari (2002) estabelecem um comparativo entre os modelos ONA E 

JCI/CBA, conforme demonstrado a seguir: 

 

Quadro 2: Comparativo entre o modelo nacional ONA e o internacional JCI/CBA. 

 ONA JCI/CBA 

Modelo de Gestão 

Em seu nível máximo de 

excelência, nível 3, está mais 

próximo da visão do PNQ, em 

relação à gestão da 

informação, de resultados e do 

desempenho institucional. 

Não aponta modelo 

específico. 

Organização 

A estrutura do manual espelha 

as unidades hospitalares, e seu 

conteúdo aborda a prática 

assistencial. 

A estrutura do manual em 

funções aponta a 

transversalidade do cuidado 

e a necessidade de práticas 

assistenciais homogêneas. 

Abrangência 

Todas as áreas devem estar 

minimamente desenvolvidas 

em relação a qualidade, de 

maneira homogênea. 

Idem ao ONA. 

Visão de Processos 

O nível 2 está próximo da 

visão de processos das normas 

ISO. 

Necessidade de definição de 

processos e seu devido 

monitoramento. 

(continua) 
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Quadro 2: Comparativo entre o modelo nacional ONA e o internacional JCI/CBA. 

 ONA JCI/CBA 

Aplicabilidade para 

a Área da Saúde 

Ideias específicas para a 

saúde, com foco na realidade 

nacional. 

Padrões de prática 

assistencial, inicialmente 

restrita à visão americana. 

Incorpora novidades da área 

de saúde, internacionalmente 

difundidas. 

Flexibilidade 

O conteúdo é rígido, com 

padrões predeterminados. 

Contudo, é permitida a 

flexibilidade na forma de 

atingir os padrões. 

Idem ao ONA. 

Direção Futura Aprimoramento contínuo. Idem ao ONA. 

Necessidade de 

Ajuda Externa 

Pode ser desenvolvido 

internamente, ou partir de uma 

avaliação diagnóstica externa. 

Via de regra, necessita de 

consultoria externa, 

realizada pela CBA. 

Reconhecimento 

Maior reconhecimento 

nacional. Possui o maior 

número de hospitais 

acreditados no Brasil. 

Maior reconhecimento 

internacional. 

“Status” da 

Instituição 

Acreditação (nível 1); 

Acreditação Plena (nível 2) e 

Acreditação com Excelência 

(nível 3). 

Acreditada ou Acreditação 

Negada. 

Validade do 

Certificado 

2 a 3 anos, dependendo do 

nível obtido. 
3 anos. 

Fonte: Adaptado de Malik e Schiesari (2002). 

 

 

(conclusão) 
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2.2.2. Padrões ligados a Gestão de Pessoas: comparativo entre os modelos JCI/CBA e 

ONA 

 

a) Gestão de Pessoas no JCI/CBA 

 

Neste modelo, os padrões que se destinam à Gestão de Pessoas, estão alocados na seção III, 

Padrões de gestão da instituição de saúde, mais especificamente em Qualificações e formação 

profissional da equipe (SQE) – sigla em inglês. 

A lista de todos os padrões para esta função está apresentada a seguir, conforme 

descritos nos padrões de acreditação da Joint Comission International para Hospitais (2013): 

 

Planejamento 

 

 SQE. 1. Os líderes institucionais definem a formação, habilidades, conhecimento e 

outros requisitos esperados para todos os profissionais. 

SQE 1.1. As responsabilidades de cada profissional estão definidas em uma 

descrição atualizada do cargo. 

 

 SQE. 2. Os líderes institucionais desenvolvem e implementam processos para recrutar, 

avaliar e designar profissionais, assim como outros procedimentos afins definidos pela 

instituição. 

 

 SQE. 3 . A instituição utiliza um processo definido para assegurar que os 

conhecimentos e as habilidades dos profissionais da área clínica estejam de acordo 

com as necessidades do paciente. 

 

 SQE. 4. A instituição utiliza um processo definido para garantir que os conhecimentos 

e habilidades dos profissionais que não são da área clínica sejam compatíveis com as 

necessidades do cargo. 

 

 SQE. 5. Existem informações documentadas sobre cada membro do corpo 

profissional. 
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 SQE. 6. Existe um plano de contratação, desenvolvido de maneira colaborativa pelos 

líderes, que identifica o número, o perfil e as qualificações desejadas para os 

profissionais. 

SQE. 6.1. O plano desenvolvido é revisado de forma contínua e atualizado 

conforme necessário. 

 

Orientação e Educação 

 

 SQE. 7. Todos os profissionais, sejam da área clínica ou não, são orientados quanto à 

instituição, quanto ao departamento ou unidade em que foram lotados e quanto ás 

responsabilidades específicas de seus cargos, no momento em que são contratados. 

 

 SQE. 8. Todos os profissionais recebem treinamento em serviço e outras formas de 

educação continuada para manter ou aprimorar suas habilidades e conhecimentos. 

SQE. 8.1. Os profissionais que prestam cuidado ao paciente e outros 

profissionais identificados pela instituição são treinados e capazes de demonstrar 

competência adequada em técnicas de ressuscitação. 

SQE. 8.2. A instituição proporciona o local e disponibiliza tempo para a 

educação e treinamento dos profissionais. 

SQE. 8.3. Quando o hospital sedia atividades de ensino, esta prática é 

orientada por parâmetros educacionais definidos pelo programa acadêmico 

patrocinador. 

SQE. 8.4. A instituição tem um programa de saúde e segurança dos 

profissionais. 

 

Corpo Médico -Determinação dos membros do corpo médico 
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 SQE. 9. A instituição tem um processo eficaz para reunir, verificar e avaliar as 

credenciais (licença, formação, treinamento, competência e experiência) de seu corpo 

médico habilitado a cuidar do paciente sem supervisão. 

SQE. 9.1. A liderança toma uma decisão informada referente à renovação da 

permissão para cada membro do corpo médico para continuar a prestar cuidados aos 

pacientes, no mínimo a cada três anos. 

 

Corpo Médico -A outorga de privilégios clínicos 

 

 SQE. 10. A instituição tem um procedimento padrão, objetivo, baseado em evidências, 

para autorizar os membros do corpo médico a admitir e tratar pacientes, e a prestar 

outros serviços clínicos, de acordo com suas qualificações. 

 

Corpo Médico -Monitoramento e avaliação contínuos dos membros do corpo 

médico 

 

 SQE. 11. A instituição utiliza um processo padrão contínuo para avaliar a qualidade e 

segurança dos serviços prestados aos pacientes, por cada membro do corpo médico. 

 

Corpo de Enfermagem 

 

 SQE. 12. A instituição tem um processo efetivo para reunir, verificar e avaliar as 

credenciais dos profissionais do corpo de enfermagem (licença, formação, treinamento 

e experiência). 

 

 SQE. 13. A instituição tem um processo padrão para definir as responsabilidades do 

cargo e as atribuições, com base nas credenciais dos membros do corpo de 

enfermagem e de acordo com todas as experiências regulamentais. 
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 SQE. 14. A instituição tem um processo padrão para a participação dos profissionais 

de enfermagem nas atividades de melhoria de qualidade da instituição, inclusive na 

avaliação do desempenho individual, quando indicado. 

 

Outros profissionais de saúde 

 

 SQE. 15. A instituição tem um procedimento padrão para reunir, verificar e avaliar as 

credenciais dos outros profissionais de saúde (licença, formação, treinamento e 

experiência). 

 

 SQE. 16. A instituição tem um procedimento padrão para definir as responsabilidades 

e as atribuições dos outros profissionais de saúde, com base nas suas credenciais e de 

acordo com todas as exigências regulatórias. 

 

 SQE. 17. A instituição tem um processo efetivo par aa participação dos outros 

profissionais de saúde nas atividades de melhoria de qualidade da instituição. 

 

 

b) Gestão de Pessoas no ONA 

 

No modelo da ONA, os padrões que se destinam à Gestão de Pessoas, estão alocados 

na seção 1: Gestão e Liderança, desmembrados em três níveis, descritos a seguir, conforme 

descritos no manual da Organização Nacional de Acreditação (2014): 

 

 Nível 1: 

 

Padrão 

 

Dispõe de responsável habilitado ou capacitado para a administração e gerência 

de recursos humanos; atende aos requisitos formais e técnicos para a segurança 

das atividades; estrutura de acordo com o perfil e o grau de complexidade da 

Organização. 
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Itens de Orientação 

 

o Profissional habilitado ou com capacitação compatível. 

o Equipe capacitada e dimensionada às necessidades do serviço. 

o Dimensionamento do quadro de pessoal da Organização e regulação conforme 

legislação vigente. 

o Organização dos processos e gestão de recursos humanos. 

o Serviço de pessoal com todos os registros dos funcionários e habilitações 

específicas. 

o Infra-estrutura e processos compatíveis com a capacidade instalada e os 

serviços oferecidos. 

 

 

 Nível 2: 

 

Padrão 

 

Manual(is) de normas, rotinas e procedimentos documentado(s), atualizado(s), 

disponível(is) e aplicado(s) ao gerenciamento de recursos humanos; estatísticas 

básicas para o planejamento de melhorias; programa de capacitação e educação 

continuada inclui o processo de segurança, saúde ocupacional e qualidade de 

vida no trabalho; evidências de integração com outros processos de 

administração e serviços da Organização. 

 

Itens de Orientação 

 

o Manual(is) de normas, rotinas e procedimentos documentado(s), atualizado(s), 

disponível(is) e aplicado(s). 

o Programa de capacitação e educação continuada, com evidências de melhorias. 

o Programa de valorização das pessoas. 
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o Grupos de trabalho para: a melhoria de processos, integração institucional e 

gerenciamento das relações de trabalho. 

o Sistema de análise crítica visando à melhoria da técnica, controle de 

problemas, melhoria de processos e procedimentos e minimização de riscos. 

 

 

 Nível 3: 

 

Padrão 

 

Dispõe de sistema de análise da satisfação dos clientes internos e externos; 

participa ativamente do programa institucional da qualidade e produtividade, 

com evidências de ciclos de melhoria; contribui para a gestão de risco; seus 

serviços estão integrados ao sistema de informação da organização, dispondo 

de dados e indicadores que permitem a avaliação do serviço e comparações 

com referenciais externos. 

 

Itens de Orientação 

 

o Sistema de planejamento e melhoria contínua em termos de estrutura, novas 

tecnologias, atualização técnico-profissional e procedimentos específicos de 

administração de recursos humanos e pessoas. 

o Avaliação de desempenho dos processos específicos. 

o Sistema de informação baseado em indicadores do serviço que permitam 

análises técnicas e gerenciais. 

o Ciclos de melhoria com impacto sistêmico. 

o Sistema de análise da satisfação do cliente interno e externo 
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2.3 MODELOS DE ACREDITAÇÃO ONA E JCI/CBA: UM COMPARATIVO DOS 

PADRÕES COM ÊNFASE EM GESTÃO DE PESSOAS 

 

A fim de estabelecer critérios para o comparativo entre os modelos de acreditação 

ONA e JCI/CBA, faz-se mister entender o papel e a constituição da área de Gestão de Pessoas 

nas organizações. 

Conforme afirma Gil (2006), a área de Gestão de Pessoas deve contribuir para que as 

organizações sejam eficazes por meio dos indivíduos. Desta maneira, é importante entender a 

função de cada subsistema que compõe esta área de forma a permitir uma atuação de maneira 

integrada, visto que cada um deles pode influenciar nos demais, positiva ou negativamente. 

Abaixo, são elencados os subsistemas da Gestão de Pessoas: 

 

 Agregar pessoas – Inclui todas as atividades que permeiam a atração e seleção de 

pessoas, além da integração de novos funcionários. 

 Aplicar pessoas – Se refere ao mapeamento das atividades; análise e descrição de 

cargos. Abrange também o plano de carreiras, avaliação de desempenho e 

disseminação da cultura organizacional. 

 Recompensar pessoas – Diz respeito a remuneração e reconhecimento em função das 

entregas realizadas. 

 Desenvolver pessoas – Responde pela capacitação e desenvolvimento profissional, 

englobando o levantamento de necessidades, execução de programas de 

desenvolvimento, programas de gestão de mudança e comunicação interna. 

 Manter pessoas - Cria condições para a manutenção do clima e da cultura 

organizacional, abrangendo a gestão de saúde, segurança do trabalho, higiene e 

qualidade de vida. 

 Monitorar pessoas – Se refere ao acompanhamento e gestão de pessoas através da 

verificação de resultados. 

 

Ambos os modelos de acreditação pesquisados neste trabalho possuem credibilidade e 

qualificação para avaliar instituições hospitalares. No entanto, há algumas diferenças entre 
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eles, no que diz respeito aos padrões estabelecidos para avaliação. O comparativo referente 

aos padrões de Gestão de Pessoas, estão sinalizados no quadro a seguir. 

 

Quadro 3: Comparativo entre o modelo nacional ONA e o internacional JCI/CBA 

com ênfase em Gestão de Pessoas. 

 ONA JCI/CBA 

Agregar 

Pessoas 

 

Orientação – Nível 1 

 Dimensionamento do 

quadro de pessoal da 

Organização e regulação 

conforme legislação vigente. 

 

 O padrão SQE2 questiona acerca de 

processos para recrutar, avaliar e 

designar profissionais de maneira 

uniforme em toda a organização. 

 

 O padrão SQ6 analisa a existência de 

um plano de contratação que identifique 

o número, perfil e qualificações 

desejadas para os profissionais. 

 

 O padrão SQE10 verifica se a 

instituição tem um procedimento padrão 

e objetivo para autorizar os membros do 

corpo médico a admitir e tratar 

pacientes, e a prestar serviços clínicos, 

de acordo com suas qualificações. 

Aplicar 

Pessoas 

Orientação – Nível 1 

 Equipe capacitada e 

dimensionada às 

necessidades do serviço. 

 

 Serviço de pessoal com 

todos os registros dos 

funcionários e habilitações 

específicas. 

 

 Infraestrutura e processos 

compatíveis com a 

capacidade instalada e os 

serviços oferecidos. 

 

 O padrão SQE1 prevê a definição 

das exigências específicas dos cargos 

dos profissionais, incluindo habilidades, 

conhecimentos e formação desejada 

necessários para atender às necessidades 

dos pacientes. 

 

 O padrão SQE7 questiona se todos os 

profissionais são orientados no que diz 

respeito às suas responsabilidades no 

momento da contratação. 

 

(continua) 
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Quadro 3: Comparativo entre o modelo nacional ONA e o internacional JCI/CBA 

com ênfase em Gestão de Pessoas. 

 ONA JCI/CBA 

Aplicar 

Pessoas 

 

Orientação – Nível 3 

 Avaliação de desempenho 

dos processos específicos. 

 

 Os padrões SQE 13 e SQE 16 

questiona se a instituição tem um 

processo padrão para definir as 

responsabilidades do cargo e 

atribuições, com base nas credenciais 

dos membros do corpo de enfermagem 

(13) e de outros profissionais de saúde 

(16), de acordo com todas as exigências 

regulamentais. 

Recompensar 

Pessoas 

 

Orientação – Nível 2 

 Programa de valorização das 

pessoas. 

 

Não localizado. 

Desenvolver 

Pessoas 

 

Orientação – Nível 1 

 Profissional habilitado ou 

com capacitação compatível 

 

 

Orientação – Nível 2 

 Programa de capacitação e 

educação continuada, com 

evidências de melhorias. 

 

 

Orientação – Nível 3 

 Sistema de planejamento e 

melhoria contínua em termos 

de estrutura, novas 

tecnologias, atualização 

técnico-profissional e 

procedimentos específicos de 

administração de recursos 

humanos e pessoas. 

 

 Os padrões SQE3 e SQE4 indagam 

sobre a utilização de processos para 

assegurar que os conhecimentos e 

habilidades dos profissionais da área 

clínica, ou não, estejam de acordo com 

as necessidades do paciente (3) e do 

cargo (4). 

 

 Os padrões SQE8, 8.1, 8.1, 8.2 e 8.3 

preveem que os profissionais recebam 

formação continuada, orientada por 

parâmetros educacionais pré-definidos, 

para manutenção e aprimoramento de 

suas habilidades e conhecimentos, 

disponibilizando local e tempo. 

 

(continuação) 
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Quadro 3: Comparativo entre o modelo nacional ONA e o internacional JCI/CBA 

com ênfase em Gestão de Pessoas. 

 ONA JCI/CBA 

Manter 

Pessoas 

 

Padrão – Nível 1 

 Atende aos requisitos 

formais e técnicos para a 

segurança das atividades. 

 

 

Orientação – Nível 2 

 Grupos de trabalho para: a 

melhoria de processos, 

integração institucional e 

gerenciamento das relações 

de trabalho. 

 

 O padrão SQE8.4 prevê um 

programa de saúde e segurança dos 

profissionais. 

 

 O padrão SQE11 analisa se a 

instituição utiliza um processo padrão 

contínuo para avaliar a qualidade e 

segurança dos serviços prestados aos 

pacientes, por cada membro do corpo 

médico. 

 

 Os padrões SQE 14 e SQE 17 

verificam se a instituição tem um 

processo para a participação dos 

profissionais de enfermagem (14) e de 

outros profissionais de saúde (17) nas 

atividades de melhoria de qualidade da 

instituição. 

Monitorar 

Pessoas 

 

Orientação – Nível 1 

 Organização dos processos e 

gestão de recursos humanos. 

 

 

Orientação – Nível 2 

 Manual(is) de normas, 

rotinas e procedimentos 

documentado(s), 

atualizado(s), disponível(is) e 

aplicado(s). 

 

 Os padrões SQE3 e SQE4 

questionam acerca da frequência das 

avaliações continuadas das habilidades 

dos profissionais, sendo requerido, no 

mínimo, avaliação anual, documentada, 

para cada profissional da área clínica (3) 

ou não (4). 

 

 O padrão SQE5 verifica prontuários 

do corpo profissional que deve conter 

informações acerca das qualificações, 

avaliações e histórico de trabalho. 

 

 

(continuação) 
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Quadro 3: Comparativo entre o modelo nacional ONA e o internacional JCI/CBA 

com ênfase em Gestão de Pessoas. 

 ONA JCI/CBA 

Monitorar 

Pessoas 

 

 

 Sistema de análise crítica 

visando à melhoria da 

técnica, controle de 

problemas, melhoria de 

processos e procedimentos e 

minimização de riscos. 

 

 

Orientação – Nível 3 

 Sistema de informação 

baseado em indicadores do 

serviço que permitam 

análises técnicas e gerenciais. 

 

 Ciclos de melhoria com 

impacto sistêmico. 

 

 Sistema de análise da 

satisfação do cliente interno e 

externo. 

 

 

 Os padrões SQE9, SQE12 e SQE15 

analisam se a instituição tem um 

processo eficaz para reunir, verificar e 

avaliar credenciais de seu corpo médico 

(9), de enfermagem (12) e de saúde 

(15). 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

A comparação entre os modelos foi estruturada com maior enfoque em suas 

características, uma vez que se mostraram pouco perceptíveis os aspectos que pudessem ser 

considerados vantagens e/ou desvantagens. Apesar disso, foram identificados alguns aspectos 

positivos e/ou negativos dos modelos, sendo eles: 

 

 Nível de detalhamento nos padrões: O modelo JCI/CBA apresenta maior detalhamento 

dos padrões, além de elementos de mensuração que orientam a avaliação por parte da 

instituição. 

(conclusão) 
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 Consideração de diferentes profissionais: O modelo JCI/CBA segmenta os padrões de 

forma a considerar os diferentes grupos de profissionais envolvidos, diferentemente do 

modelo ONA que não faz distinção de funções ou profissionais. 

 Valorização de pessoas: O modelo ONA contempla este elemento que faz parte do 

fator “Recompensar pessoas”. O mesmo não foi identificado no modelo JCI/CBA. 

 Avaliação de clientes externos: O modelo ONA orienta a instituição com relação ao 

monitoramento da satisfação de clientes externos. O modelo JCI/CBA não considera 

este item. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA DA PESQUISA 

 

Trata-se de um tipo de estudo exploratório e aplicado. Segundo Gil (2002), a pesquisa 

exploratória agrega maior familiaridade com o problema estudado, com o aprimoramento de 

ideias, considerando os mais variados aspectos inerentes ao assunto em questão. A 

característica da pesquisa aplicada está relacionada, segundo Vergara (2013) com a finalidade 

prática de resolução de problemas concretos. 

A escolha deste tipo de estudo ocorreu pelo fato da pesquisa ter sido aplicada em uma 

unidade hospitalar, na qual foi possível averiguar suas características, ampliando 

conhecimentos acerca da aplicação de padrões de qualidade na gestão hospitalar em uma 

realidade específica. Além disso, este trabalho proporcionou um modelo de autoavaliação de 

padrões de qualidade, cuja necessidade foi ratificada pelos gestores da instituição. 

A pesquisa também está caracterizada como um estudo de caso, uma vez que foi 

realizada através da percepção de membros de uma unidade hospitalar. Desta maneira foi 

possível aprofundar o conhecimento acerca da unidade estudada através da percepção de uma 

quantidade considerável de seus gestores. 

Segundo Vergara (2013), o conceito de estudo de caso está relacionado a uma 

pesquisa detalhada e desenvolvida com o foco principal circunscrito a uma ou poucas 

unidades (uma empresa, uma família, uma pessoa, uma comunidade, etc.). 

 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Diversas fontes, primárias e secundárias, foram utilizadas na revisão bibliográfica, 

principalmente livros, artigos de periódicos, teses, dissertações e materiais de relevância sobre 

o tema. O levantamento documental teve base em dados oriundos de documentos, relatórios e 

informações internas do hospital analisado. 

Para a validação do modelo de autoavaliação proposto, foi verificada a percepção dos 

gestores deste hospital através de aplicação de um questionário semiestruturado. No momento 

da aplicação do questionário, os gestores participantes da pesquisa, além de apontarem a 
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relevância dos padrões pré-estabelecidos, puderam sinalizar como estaria o hospital, caso a 

autoavaliação fosse aplicada naquele momento. As perguntas foram levantadas a partir dos 

padrões previamente definidos para compor o modelo de autoavaliação hospitalar, com ênfase 

em padrões de Gestão de Pessoas.   

 

 

3.2.1 Estrutura do questionário 

 

A construção do questionário (apêndice A), que serviu como insumo para elaboração 

do modelo de autoavaliação da qualidade hospitalar proposto como resultado final deste 

trabalho de dissertação, teve como base, os padrões referentes à Gestão de Pessoas 

estabelecidos pelos modelos de acreditação ONA e JCI/CBA. 

Embora o modelo JCI/CBA direcione as afirmativas por cargo, por exemplo, 

desmembrando certo padrão para o corpo médico, corpo de enfermagem e outros profissionais 

da saúde, sendo esta uma vantagem identificada no comparativo realizado entre os modelos 

de acreditação JCI/CBA e ONA, no questionário não foi utilizada esta metodologia, por 

entender que, como o hospital participante da pesquisa ainda não possui avaliação formal, 

seria mais apropriado iniciar com um modelo de autoavaliação mais abrangente, a fim de que 

os respondentes se familiarizem com esta atividade, minimizando, assim, possíveis 

resistências em função da complexidade que seria apresentada em tal formato. 

Além disso, questões relativas às vantagens identificadas no modelo ONA, tais como: 

avaliação de satisfação de clientes internos e externos e programa de valorização de pessoas, 

foram incluídos no questionário de autoavaliação por entender que são práticas que 

potencializam e reconhecem o trabalho do corpo funcional. 

As respostas do questionário foram padronizadas de acordo com a escala de avaliação 

tipo Likert que, segundo Mattar (1997), é aquela em que os respondentes sinalizam seu grau 

de concordância ou discordância em relação as questões apresentadas.  

Desta forma, para cada questionamento, o respondente selecionou uma das seguintes 

opções: “Concordo totalmente”; “Concordo parcialmente”; “Discordo parcialmente”; 

“Discordo totalmente”; “Não sei avaliar”. 
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Segundo Costa (2011), a grande vantagem da escala de Likert é a facilidade de 

manuseio, ou seja, um pesquisado consegue emitir facilmente seu grau de concordância sobre 

uma afirmação qualquer.  

O questionário foi segmentado em duas etapas: avaliação de desempenho e relevância. 

A expectativa da primeira parte visou identificar qual era a percepção de cada gestor sobre a 

situação atual do hospital analisado, considerando as práticas vigentes referentes à Gestão de 

Pessoas. Na segunda parte, esperou-se que os gestores apontassem, de acordo com suas 

percepções, qual seria a relevância dos padrões propostos para o modelo de autoavaliação, no 

sentido de contribuir para o alcance/melhoria da qualidade hospitalar. 

Após ambas as etapas, os gestores tiveram um campo de observações, opcional, para 

apontarem suas reflexões e sugestões. Estas foram levadas em consideração no momento da 

preparação final do modelo de autoavaliação fruto deste trabalho, juntamente com os 

resultados obtidos nas demais etapas realizadas para esta dissertação. 

 

 

3.2.2 Aplicabilidade do questionário 

 

A aplicação do questionário ocorreu durante os meses de setembro e outubro de 2015, 

em diversos setores das três áreas presentes na instituição: administrativa, médica e de 

enfermagem, sendo precedida de aprovação da Direção Administrativa, breve apresentação do 

conteúdo do questionário, para melhor entendimento dos participantes, e do Termo de 

Consentimento para cada gestor hospitalar, declarando voluntariedade na participação e 

assegurando o sigilo de sua identificação. 

Optou-se pelo uso desta metodologia, em função da possibilidade de interrogar um 

número satisfatório de pessoas em um espaço de tempo reduzido. Além disso, o material foi 

aplicado pessoalmente a fim de eliminar eventuais dúvidas sobre o assunto. 

Não houve exigência de identificação, havendo apenas um termo de compromisso, que 

explicou o objetivo da pesquisa e garantia o anonimato dos participantes, bem como a 

confidencialidade das informações coletadas. 

O questionário aplicado teve o objetivo de averiguar o desempenho e a relevância de 

padrões de qualidade voltados à gestão de pessoas, observados pelos gestores do hospital 

pesquisado. 
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3.3 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

3.3.1 Universo 

 

Segundo Gil (2002), o universo da amostra é caracterizado pela definição de um 

conjunto bem definido de elementos que possuem determinadas características. Desta 

maneira, o universo que compôs esta pesquisa foi um hospital universitário, localizado no 

Estado do Rio de Janeiro, considerado uma unidade de saúde de alta e média complexidade. 

O referido hospital, conta em seu quadro de profissionais, com aproximadamente 700 

pessoas na área de enfermagem (Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares); 300 na área Médica 

(diversas especialidades) e 150 na área administrativa (administradores, cargos de nível 

médio, apoio, entre outros cargos). Quanto aos cargos de gestão, o hospital possui a seguinte 

estrutura: 4 cargos de Direção, 4 de Coordenações, 8 chefias de Centros e Equipes, e 19 

chefias de Serviços. 

 

 

3.3.2 Amostra 

 

Vergara (2013) entende que o universo a ser tratado em uma pesquisa diz respeito a 

um conjunto de elementos cujas características correspondem ao objeto de estudo enquanto a 

amostra representa uma parcela desse universo, contendo em si as características em torno das 

quais se dará a investigação.   

Neste estudo, a fim de avaliar a adequabilidade dos padrões definidos em estrutura 

prévia do modelo de autoavaliação proposto como fruto deste trabalho, participaram da 

pesquisa de validação do modelo, 28 gestores do hospital universitário participante da 

pesquisa, o que corresponde a cerca de 80% do total de gestores considerados – sendo 4 

diretores, 4 coordenadores, 5 chefes de Centros e Equipes  e 15 chefias de Serviços – das três 

áreas presentes na instituição: área administrativa, médica e de enfermagem. 

Houve certa dificuldade em encontrá-los no hospital, mas quase todos aceitaram 

colaborar com a pesquisa quando solicitados. O questionário, na maioria dos casos, era 

respondido rapidamente, pois era composto, predominantemente, por questões objetivas. 

Poucos gestores preencheram os campos de observações, porém isto não comprometeu o 
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desenvolvimento da pesquisa, apesar de ser um aspecto negativo observado, pois as 

contribuições teriam sido de grande valia na composição da análise dos dados. 

A amostra foi caracterizada como probabilística por conglomerado e por 

acessibilidade, devido a facilidade de acesso aos participantes e por dispensar procedimentos 

estatísticos mais sofisticados. 

 

 

3.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Inicialmente, foi realizada uma avaliação qualitativa dos modelos ONA e JCI/CBA, a 

partir do material teórico levantado e da análise dos modelos de qualidade propostos, visando 

destacar as características consideradas mais relevantes em cada metodologia, no que diz 

respeito aos padrões de Gestão de Pessoas. Neste sentido, a primeira parte da pesquisa teve 

um caráter interpretativo. 

Para o tratamento dos dados do estudo de caso, foi utilizada uma abordagem 

quantitativa, com a análise e demonstração dos dados obtidos através de histogramas, ou seja, 

gráficos de frequência, que têm por objetivo auxiliar no entendimento dos resultados. Com 

relação ao hospital universitário analisado foram utilizadas as médias ponderadas em cada 

item com o objetivo de apresentar um comparativo entre o estado atual das práticas de 

qualidade e a situação ideal ou esperada destas mesmas práticas ligadas à área de Gestão de 

Pessoas. 

 Por fim, houve mais uma etapa qualitativa, onde através dos dados obtidos com o 

estudo de caso, juntamente com a avaliação qualitativa dos modelos de acreditação ONA e 

JCI/CBA, dos padrões de qualidade ligados à área de Gestão de Pessoas e os conceitos 

teóricos pesquisados na pesquisa bibliográfica e documental, foi elaborado o modelo de 

autoavaliação da gestão da qualidade no ambiente hospitalar com ênfase em Gestão de 

Pessoas. 

Nesta etapa previu-se ocorrer ajustes no modelo inicialmente proposto, como a 

inclusão ou exclusão de itens de autoavaliação. Por exemplo, um item em que a maioria do 

público respondente não considere relevante, poderá ser desconsiderado no modelo final. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1. O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

O hospital foi inaugurado na década de 1950 e atualmente é considerado uma unidade 

de saúde de alta complexidade de atendimento, atendendo uma região que abrange uma 

população estimada em mais de dois milhões de habitantes. 

Dentre os profissionais de seu quadro funcional, o hospital conta aproximadamente 

com: 700 pessoas na área de enfermagem (Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares); 300 na área 

Médica (diversas especialidades) e 150 na área administrativa (administradores, cargos de 

nível médio, entre outros cargos). 

Sua missão é gerar, transformar e difundir o conhecimento, prestando serviços de 

saúde com excelência, incluindo atendimentos de emergência e urgência nas suas áreas de 

atuação, de forma complexa, crítica e hierarquizada. 

Além disso, tem como visão ser reconhecido como um centro de excelência nacional, 

por sua capacidade técnica, seu valor humano e sua gestão administrativa transparente, 

formando profissionais de valor, capacitando e treinando seu pessoal técnico e gerindo 

recursos de forma eficiente e eficaz, a fim de atender à população com qualidade e 

desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão dentro dos conceitos da universidade.  

 

 

4.2. A PERCEPÇÃO DOS GESTORES ACERCA DOS PADRÕES ESTABELECIDOS NO 

MODELO PRÉVIO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

No item “cada profissional possui descrição de cargo contendo os requisitos esperados 

para a função”, 78,57% dos gestores participantes da pesquisa responderam as opções 

“Concordo Totalmente” e “Concordo Parcialmente”, 14,29 % apontaram que “Discordam 

Totalmente” e “Discordam Parcialmente” e apenas 7,14% não souberam avaliar. Este 

resultado aponta que os gestores têm uma percepção favorável de desempenho do hospital 

pesquisado, neste aspecto. 

No que tange a relevância, o percentual de concordância (“Concordo Totalmente” e 

“Concordo Parcialmente”) eleva-se para 89,29% e o percentual de discordância (“Discordo 
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Totalmente” e “Discordo Parcialmente”) diminui para 7,14%. Apenas 3,57% dos gestores 

responderam “Não sei avaliar”, demonstrando que a descrição de cargo é um fator 

considerado de extrema relevância para a qualidade hospitalar. 

 

Gráfico 1: Percepção dos gestores acerca do item “Descrição de cargos para cada 

função ou profissional”. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

O segundo item questionava se no hospital pesquisado “há ferramentas para avaliar se 

os conhecimentos e habilidades dos profissionais estão de acordo com as necessidades do 

cargo”. 46,43% dos profissionais participantes da pesquisa manifestaram concordância com a 

questão, enquanto 50% sinalizaram que discordam totalmente ou parcialmente; 3,57% não 

souberam avaliar. 

Este fator pode ser um ponto de fragilidade, pois mensurar o quanto as equipes estão 

em consonância com as necessidades do cargo é fundamental para a elevação do desempenho 

hospitalar. No que diz respeito a relevância da questão, 89,29% dos gestores responderam as 

opções “Concordo Totalmente” ou “Concordo Parcialmente” e apenas 10,71% assinalaram a 

opção “Discordo Parcialmente”. No entanto, não foram descritos os motivos que levaram 
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estes gestores discordarem, em parte, da afirmativa. As opções “Discordo Totalmente” e “Não 

sei avaliar” não foram escolhidas por nenhum gestor. 

 

Gráfico 2: Percepção dos gestores acerca do item “Avaliação dos conhecimentos e 

habilidades dos profissionais de acordo com as necessidades do cargo”. 

  

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Quando questionados com relação ao desempenho do hospital no registro formal do 

histórico de desempenho dos profissionais, 57,14% dos participantes da pesquisa 

demonstraram consonância com o item, enquanto 35,72% manifestaram discordância e 7,14% 

não souberam avaliar. 

Entretanto, mais do que o percentual, é de extrema relevância destacar a percepção de 

um(a) gestor(a) que discordou totalmente do item. A pessoa afirma que “o registro formal do 

hospital não reflete a realidade em muitos casos. Há comprometimento do valor da avaliação, 

pois existem casos em que, notoriamente, o funcionário está abaixo do índice mínimo, porém, 

recebe pontuação máxima”. 

A avaliação é um instrumento que deve potencializar o desempenho dos funcionários, 

servindo como ferramenta de meritocracia a ser utilizada pelos gestores. Todavia, sua 

utilização inadequada inviabiliza o reconhecimento de funcionários que realmente se 
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destacaram e contribuíram para uma melhor qualidade dos serviços prestados, 

descredibilizando o processo de avaliação como um todo. 

Este pensamento se ratifica na percepção dos gestores com relação a relevância do 

item, onde 82,14% dos respondentes manifestaram concordância com o item; 14,29% 

discordaram totalmente ou parcialmente sem registrar comentários e 3,57% não souberam 

avaliar. 

 

Gráfico 3: Percepção dos gestores acerca do item “Registro formal do histórico de 

desempenho dos profissionais”. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

O quarto item se referiu ao momento de recrutamento no hospital, indagando acerca da 

elaboração de um plano de contratação contendo o perfil e as qualificações desejadas para a 

função. Houve concordância, na percepção de 60,71% dos gestores participantes e 

discordância parcial ou total de 25%; 14,29% não souberam avaliar. 

Um dos gestores destacou que sua concordância foi parcial pelo fato de “se tratar de 

um serviço público, onde até o momento não foram usados mecanismos eficazes de descrição 

de perfil e qualificações desejadas para todas as carreiras”. Informou ainda que “não há 

participação das chefias imediatas ou avaliação de indicadores”. 
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Outro gestor sinalizou: “O que se observa é que quando existe um concurso, a área a 

ser atendida não é ouvida quanto ao perfil do profissional, bem como suas qualificações. 

Melhoria contínua é de extrema relevância”. 

Estas percepções sugerem uma defasagem na gestão de pessoas, pois a participação no 

momento de elaboração do perfil e qualificações desejadas para a função é de extrema 

relevância para o bom desempenho da equipe na qual o gestor imediato é responsável. 

Além disso, reflete a percepção de relevância desta questão, pois 82,15% concordaram 

totalmente ou parcialmente e apenas 17,85% discordaram totalmente ou parcialmente. Não 

houve comentários acerca da discordância da relevância no questionário. 

 

Gráfico 4: Percepção dos gestores acerca do item “Elaboração de um plano de 

contratação, no momento do recrutamento, contendo o perfil e as qualificações desejadas para 

a função”. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

O item seguinte questionava: “no momento da contratação, os profissionais são 

orientados quanto às responsabilidades específicas do cargo”. 67,86% dos gestores 

sinalizaram concordar parcialmente ou totalmente com o item, no que diz respeito ao 
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desempenho do hospital pesquisado, enquanto 32,14% manifestaram discordância total ou 

parcial. 

Dos participantes da pesquisa, 92,86% entendem a relevância do item e manifestaram 

concordância total ou parcial. Apenas 7,14% discordou total ou parcialmente da relevância do 

item. 

Neste item, fica a seguinte reflexão: como os gestores lidam com profissionais que 

chegam em seu setor, com responsabilidades específicas dos cargos, sem a avaliação prévia se 

seu perfil e qualificações são adequados para suprir estas necessidades? 

 

Gráfico 5: Percepção dos gestores acerca do item “Orientação aos profissionais, no 

momento da contratação, quanto às responsabilidades específicas do cargo”. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Uma das possibilidades para suprir eventuais carências com relação as necessidades 

do cargo e o perfil do funcionário é o investimento em capacitação. Entretanto, quando 

indagados acerca da existência de formação continuada como forma de aprimoramento de 

conhecimentos e habilidades, 57,15% dos gestores apontaram discordância total ou parcial, 

contra 42,85% que manifestaram concordância total ou parcial) com o item. 
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No entanto, estes gestores entendem a relevância destes investimentos em formação 

continuada, sendo refletido nos seguintes resultados: 89,29% de concordância e somente 

10,71% de discordância, sem declaração de motivos no campo de comentários. 

A formação continuada pode ser uma ferramenta de grande auxílio para a melhoria 

contínua da qualidade de serviços, sejam eles no âmbito hospitalar ou não. Todavia, a 

percepção dos gestores sugere que esta não é uma das prioridades do hospital pesquisado. 

 

Gráfico 6: Percepção dos gestores acerca do item “Formação continuada para os 

profissionais como forma de aprimoramento de seus conhecimentos e habilidades”. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

O próximo item, faz referência a ferramentas que evidenciem resultados de programas 

de capacitação destinado aos profissionais. Apenas 21,43% dos gestores manifestaram 

concordância com o item, enquanto 78,57% manifestaram discordância total ou parcial. Estes 

percentuais ratificam a fragilidade do hospital pesquisado perante a capacitação de seu corpo 

funcional. 

Um dos gestores do hospital universitário pesquisado destacou ainda que: “o hospital 

não possui uma área de gerenciamento de pessoas, ficando essa atividade a cargo da 



61 

Universidade que, por sua vez, não possui um programa específico de avaliação e treinamento 

para a área hospitalar. Sendo assim, algumas categorias de profissionais procuram, por 

iniciativa própria, desenvolver projetos/programas ainda incipientes, principalmente na área 

assistencial”. 

Quando indagados acerca de relevância, 82,15% dos gestores do hospital analisado 

manifestaram concordância com o item e apenas 17,85% apontaram discordância, sem 

declarar os motivos no campo de observações. 

 

Gráfico 7: Percepção dos gestores acerca do item “Ferramenta que evidencie o 

resultado de programas de capacitação destinados aos profissionais”. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

O levantamento de percepções no que diz respeito a capacitação e avaliação da 

qualidade continuou nos itens seguintes, com os resultados a seguir: 

Item 8 “Existe um programa de educação continuada que inclui os processos de 

segurança, saúde ocupacional e qualidade de vida no trabalho”, as percepções dos gestores do 

hospital universitário demonstraram que 71,43% discordam, 25% de concordam parcialmente 

e 3,57% escolheram a opção “Não sei avaliar”, no que diz respeito ao desempenho; já com 
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relação ao aspecto da relevância do item, as percepções apontaram 85,72% de concordância e 

14,28% discordância. 

 

Gráfico 8: Percepção dos gestores acerca do item “Inclusão dos processos de 

segurança, saúde ocupacional e qualidade de vida no trabalho, no programa de educação 

continuada”. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Item 9 “Há um processo contínuo de avaliação de qualidade e segurança dos serviços 

prestados pelos profissionais”, obteve 71,43% de discordância, 21,43% de concordância e 

7,14% de “Não sei avaliar”, no que diz respeito ao desempenho, indicando a pouca percepção 

dos gestores sobre a aplicabilidade do item no hospital. Os gestores também ratificação a 

importância do item com 82,14% de concordância e 17,86% de discordância para a avaliação 

da relevância do item. 
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Gráfico 9: Percepção dos gestores acerca do item “Processo contínuo de avaliação de 

qualidade e segurança dos serviços prestados pelos profissionais”. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

O Item 10 “Há um processo efetivo para reunir, verificar e avaliar as credenciais dos 

profissionais (licença, formação, treinamento e experiência)”, obteve 67,86% de discordância,  

28,57% de concordância parcial e 3,57% de “Não sei avaliar”, no que diz respeito ao 

desempenho; e 85,71% de concordância e 14,29% de discordância parcial para a relevância. 

Gráfico 10: Percepção dos gestores acerca do item “Processo efetivo para reunir, 

verificar e avaliar as credenciais dos profissionais (licença, formação, treinamento e 

experiência)”. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Estes fatores apontam que há muitas necessidades de melhorias no hospital 

pesquisado, com relação a capacitação interna e monitoramento da qualidade dos serviços 

prestados. Estes resultados refletem ainda que pouco vem sendo feito para potencializar o 

atendimento prestado por seus profissionais. 

Um dos participantes da pesquisa compartilhou sua percepção acerca dos 

investimentos na educação profissional: “Através da gestão de Pessoas, podemos identificar o 

potencial dos nossos colaboradores e investir na formação e desenvolvimento das 

competências de cada um, mas é necessário incentivo da instituição”. 

Na sequência foram feitos alguns questionamentos acerca do envolvimento dos 

profissionais em atividades que possam gerar melhorias na instituição. Neste sentido, o item 

11 fez um questionamento acerca da existência de um “processo que permita a participação 

dos profissionais nas atividades de melhoria da qualidade da instituição”. 78,58% dos 

respondentes discordaram total ou parcialmente deste item, no que tange ao desempenho do 

hospital. 17,85% concordam parcialmente e 3,57% não souberam avaliar, ratificando que os 

profissionais não são envolvidos nas proposições de melhorias da instituição. 

Com relação a relevância, 89,29% concordam total ou parcialmente e 10,71% 

discordam parcialmente, demonstrando que os profissionais enxergam importância neste 

envolvimento. 

 

Gráfico 11: Percepção dos gestores acerca do item “Processo que permita a 

participação dos profissionais nas atividades de melhoria da qualidade da instituição”. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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O item 12 indagou sobre a “formação de grupos de trabalho para discussão de 

melhorias de processos, integração institucional e gerenciamento das relações de trabalho. 

71,43% declararam discordância com o item, considerando o desempenho da instituição e 

28,57% concordaram parcialmente. Todavia, não foram inseridos comentários acerca desta 

temática. 

Considerando a relevância do item, 85,71% dos gestores apontaram concordância total 

ou parcial em ações como a formação de grupos de discussão visando melhorias institucionais 

e 14,29% sinalizaram discordar parcialmente sem, no entanto, informar os motivos. 

 

Gráfico 12: Percepção dos gestores acerca do item “Formação de grupos de trabalho 

para discussão de melhorias de processos, integração institucional e gerenciamento das 

relações de trabalho”. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Quando questionados acerca de infraestrutura e processos adequados, considerando a 

capacidade da área, 75% dos respondentes apontaram discordância total ou parcial no que 

tange ao desempenho do hospital pesquisado; 21,43% concordaram total ou parcialmente e 

3,57% não souberam avaliar, demonstrando haver uma carência com relação a adequabilidade 

entre capacidade da área e infraestrutura/processos adequados. 

Considerando a relevância, 85,72% manifestaram concordância total ou parcial e 

14,28% discordaram total ou parcialmente. 
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Gráfico 13: Percepção dos gestores acerca do item “Infraestrutura e processos 

adequados considerando a capacidade da área”. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Outro item avaliado foi a existência de manuais de normas, rotinas e procedimentos 

documentados atualizados. 64,28% manifestaram concordância no desempenho da instituição 

e 35,72% assinalaram discordância sem realizar comentários; 96,43% ratificaram a relevância 

da existência destas documentações e apenas 3,57% discordaram parcialmente. 

 

Gráfico 14: Percepção dos gestores acerca do item “Manuais de normas, rotinas e 

procedimentos documentados e atualizados”. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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O item 15 indagou acerca de programa destinado à valorização dos profissionais. 

82,14% manifestaram discordância e 17,86% concordaram parcialmente. Um dos gestores 

destacou ainda que: “Diante das informações contidas no formulário, verifico que, 

infelizmente, não há comprometimento institucional concernentes ao reconhecimento dos 

profissionais da área hospitalar, no que diz respeito a valorização, pois não existe uma 

parceria de gestão entre o hospital e a Universidade”.  

Este depoimento demonstra o quanto falta sinergia entre as gestões de ambas as partes 

que compõem uma mesma instituição. Acerca da comunicação, outro gestor declarou que: 

“Uma das maiores dificuldades no serviço público é a comunicação, pois cada um é dono do 

seu processo e não há fluxo ou interseção entre os serviços; não há metas; não há objetivos 

nem objetos”. 

Esta preocupação se reflete na avaliação da relevância do item, onde 82,14% dos 

gestores apontaram concordância e apenas 17,86% manifestaram discordância, sem, no 

entanto, exemplificar os motivos. 

 

Gráfico 15: Percepção dos gestores acerca do item “Programa destinado à valorização 

dos profissionais”. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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No item 16, que fazia referência a um sistema de análise da satisfação de clientes 

internos e externos, 67,86% discordaram total ou parcialmente; 28,57% concordaram total ou 

parcialmente e 3,57% não souberam avaliar sobre o desempenho do padrão. Um gestor 

colocou a seguinte observação acerca desta temática: “Quanto ao sistema de análise da 

satisfação dos clientes internos quero enfatizar que isso inexiste no hospital. No que diz 

respeito aos clientes externos contamos com a ouvidoria que, infelizmente, apesar das 

constantes reclamações dos usuários sobre determinados serviços ou profissionais, não tem a 

devida autonomia para agir”. 

O mesmo participante da pesquisa sugeriu ainda, a segregação desta pergunta no 

questionário, fazendo uma específica para avaliação de clientes internos e outra para clientes 

externos. 

No que diz respeito a relevância, 89,29% dos respondentes concordaram total ou 

parcialmente com a importância deste item para melhoria da qualidade hospitalar e 10,71% 

discordaram total ou parcialmente, sem destacar os motivos para discordância. 

 

Gráfico 16: Percepção dos gestores acerca do item “Sistema de análise da satisfação 

dos clientes internos e externos”. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Por fim, o último item, indagava acerca de dados e indicadores que permitam a 

avaliação do serviço por meio de análises técnicas e gerenciais. 57,14% discordaram total ou 

parcialmente do item; 35,72% concordaram total ou parcialmente e 7,14% não souberam 

avaliar. 

Com relação a relevância, 82,14% dos gestores apontaram concordância e 17,86% 

manifestaram discordância, sem destacar os pontos que contribuíram para esta avaliação. 

 

Gráfico 17: Percepção dos gestores acerca do item “Dados e indicadores que 

permitam a avaliação do serviço por meio de análises”. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Dois gestores contribuíram com reflexões após o preenchimento do questionário: “A 

relevância das questões apresentadas é evidente porque influenciam diretamente no 

comportamento dos trabalhadores e possibilitam a padronização dos processos 

organizacionais e a melhoria da produtividade”; “Considerando todos os fatores de melhoria, 

é sempre bom lembrar que, se queremos o melhor, precisamos oferecer o melhor, para que os 

profissionais executem as suas atividades laborativas da melhor forma possível e para que 

todas as ações ocorram harmonicamente entre profissionais e instituição”. 
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4.2.1 Comparativo entre o desempenho e a relevância no caso do hospital universitário 

 

A comparação entre as percepções dos gestores sobre o desempenho dos padrões 

contidos no questionário, que apontam o estado atual das práticas, e sobre a relevância, que 

identifica o estado ideal ou esperado, ou seja, o nível de qualidade que se pretende alcançar, 

foi elaborada através da média ponderada da quantidade de opções de respostas obtidas para 

cada item. Pelo fato das respostas serem classificadas como dados categorizados, foram 

atribuídos pesos (valores numéricos) a cada opção de resposta (quadro 4). A opção “Não sei 

avaliar” recebeu o valor 0, a opção “Discordo totalmente” recebeu o valor 1, “Discordo 

parcialmente” recebeu o valor 2, “Concordo parcialmente” recebeu 3 e a opção “Concordo 

totalmente” recebeu o valor 4. 

 

Quadro 4: Pesos atribuídos às opções de respostas. 

RESPOSTA 
PESO 

(VALOR NUMÉRICO) 

NÃO SEI AVALIAR 0 

DISCORDO 

TOTALMENTE 
1 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 
2 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 
3 

CONCORDO 

TOTALMENTE 
4 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

A utilização desta ferramenta estatística possibilitou apresentar um mapeamento das 

percepções dos gestores com relação aos padrões de qualidade ligados à Gestão de Pessoas no 

hospital analisado no estudo de caso. As médias ponderadas do desempenho e da relevância 

são apresentadas no quadro abaixo: 
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Quadro 5: Médias ponderadas do desempenho e da relevância dos padrões do hospital 

universitário. 

 
MÉDIA PONDERADA 

DO DESEMPENHO 

MÉDIA PONDERADA 

DA RELEVÂNCIA 

ITEM 1 2,82 3,46 

ITEM 2 2,21 3,61 

ITEM 3 2,54 3,29 

ITEM 4 2,32 3,43 

ITEM 5 2,89 3,71 

ITEM 6 2,32 3,61 

ITEM 7 1,68 3,43 

ITEM 8 1,79 3,57 

ITEM 9 1,68 3,46 

ITEM 10 1,79 3,46 

ITEM 11 1,71 3,64 

ITEM 12 1,82 3,64 

ITEM 13 1,75 3,50 

ITEM 14 2,57 3,68 

ITEM 15 1,61 3,50 

ITEM 16 1,79 3,57 

ITEM 17 2,00 3,43 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Após a análise dos dados obtidos, é possível perceber que muitas melhorias poderiam 

ser implantadas em prol de uma maior qualidade dos serviços prestados e dos atendimentos 

realizados, uma vez que em todos os itens, a média ponderada relativa ao desempenho estava 

abaixo da média ponderada da relevância. O item 1 foi o que apresentou a menor diferença 
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entre o desempenho e a relevância, seguido dos itens 3 e 5 que também tiveram as menores 

diferenças, já o item 11 apresentou a maior diferença, seguido dos itens 15 e 12 

respectivamente. 

De acordo com estes dados coletados, planos de ação poderiam ser criados com o 

objetivo de minimizar a diferença entre o estado atual e a situação desejada, mas é preciso 

ratificar e disseminar o entendimento de todos os pontos abordados neste questionário, bem 

como demonstrar a percepção de relevância dos gestores que constituem o corpo gerencial da 

instituição, a fim de que ações sejam realmente pensadas, implementadas e monitoradas 

constantemente. 

 

 

4.2.2 Análise da percepção dos gestores: um olhar acerca da Gestão de Pessoas 

 

Nesta etapa, os itens do questionário foram elencados em categorias (quadro 6), com 

base na teoria apontada por Gil (2006) sobre os subsistemas da área de Gestão de Pessoas. 

Esta classificação possibilitou apresentar uma análise mais objetiva das percepções dos 

gestores em consonância com a fundamentação teórica a respeito do tema, conforme descrito 

na sequência. 

 

Quadro 6: Itens do questionário categorizados de acordo com os subsistemas de 

Gestão de Pessoas. 

SUBSISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS ITENS 

Agregar pessoas 11 

Aplicar pessoas 1, 2, 3, 4 e 5 

Recompensar pessoas 15 

Desenvolver pessoas 6, 7, 10 

Manter pessoas 8, 9, 12, 13 

Monitorar pessoas 14, 16 e 17 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Através do resultado da pesquisa, foi possível perceber que há inúmeras possibilidades 

de melhorias no hospital pesquisado e que os gestores participantes da pesquisa entendem a 

relevância de uma avaliação institucional, bem como validam os padrões propostos para esta 

averiguação. 

Conforme aponta Gil (2006), a área de Gestão de Pessoas deve contribuir para que as 

organizações sejam eficazes por meio dos indivíduos, sendo a participação deles fundamental 

para um processo de mudança efetivo. 

Neste sentido é preciso levar em consideração todos os aspectos que abrangem a área 

de Gestão de Pessoas, a fim de que os funcionários se engajem na melhoria contínua de 

processos e serviços. Estes aspectos contemplam, desde a integração de novos funcionários, 

fazendo com que eles estejam aptos a assumirem suas funções, que devem estar descritas de 

maneira clara e específica; perpassando por seu desenvolvimento, que deve ser contínuo e 

visando a capacitação profissional; até ao aspecto que trata do reconhecimento das entregas 

realizadas, com o intuito de valorizar atitudes assertivas. 

Além destes aspectos, também é de extrema necessidade prover condições necessárias 

para a manutenção do clima organizacional e o acompanhamento contínuo de indicadores, 

que serão utilizados como subsídios no momento da avaliação interna, proposta neste 

trabalho. 

 Desta maneira, todos os subsistemas de Gestão de Pessoas devem ser contemplados 

em uma análise mais ampla e a instituição poderá monitorar seu desenvolvimento, tendo em 

vista que os gestores pertencentes ao seu corpo funcional demonstraram entendimento com 

relação a relevância destas mensurações para melhoria da qualidade institucional. Além disto, 

sinalizaram que, de acordo com suas percepções, o desempenho está abaixo do esperado e que 

há necessidade de uma revisita nos processos e serviços que estão sendo prestados 

atualmente. 

 

 

4.3. ELABORAÇÃO DO MODELO FINAL DE AUTOAVALIAÇÃO HOSPITALAR COM 

ÊNFASE EM PADRÕES DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Os dados obtidos com a aplicação do questionário foram muito satisfatórios e 

ratificaram a relevância das questões apresentadas. Por este motivo, não houve retirada de 

nenhuma questão.  
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A aplicação do questionário foi presencial e não ocorreram dúvidas de interpretação 

no momento destinado ao preenchimento das questões. O único ajuste nos padrões foi o 

desmembramento do item 16, acerca da análise de satisfação de clientes internos e externos, 

conforme sugerido por um dos gestores participantes da pesquisa. 

Os itens do modelo final de autoavaliação também foram agrupados com base nos 

subsistemas da área de Gestão de Pessoas apresentados na seção anterior, com o objetivo de 

facilitar o entendimento das questões que são apresentadas com uma estrutura mais objetiva e 

ordenada. 

Neste modelo, as questões deverão ser avaliadas sob o ponto de vista do desempenho, 

a fim de se ter a percepção sobre o estado atual da instituição que fizer o levantamento da 

qualidade. Para tal, o modelo sugerido continuou com a mesma escala de avaliação, com as 

cinco opções de resposta contidas no modelo inicial. 

Desta forma, o modelo final de autoavaliação da gestão da qualidade, com enfoque em 

padrões de Gestão de Pessoas, no ambiente hospitalar está disponibilizado no quadro 7, 

atendendo ao objetivo geral desta pesquisa, após a validação dos gestores do hospital 

universitário pesquisado. 

 

Quadro 7: Modelo de autoavaliação da gestão da qualidade, com enfoque em padrões 

de gestão de pessoas, no ambiente hospitalar. 
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N
Ã

O
 S

E
I 

A
V

A
L

IA
R

 

D
IS

C
O

R
D

O
 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 

D
IS

C
O

R
D

O
 

P
A

R
C

IA
L

M
E

N
T

E
 

C
O

N
C

O
R

D
O

 

P
A

R
C

IA
L

M
E

N
T

E
 

C
O

N
C

O
R

D
O

 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 

 Neste hospital... 
     

A
G
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(1) existe um processo que permita a 

participação dos profissionais nas atividades 

de melhoria da qualidade da instituição. 
□ □ □ □ □ 

A
P

L
IC

A
R

 

(2) cada profissional possui descrição de cargo 

contendo os requisitos esperados para a 

função. 
□ □ □ □ □ 

(3) há ferramentas para avaliar se os 

conhecimentos e habilidades dos profissionais 

estão de acordo com as necessidades do cargo. 
□ □ □ □ □ 

(continua) 
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Quadro 7: Modelo de autoavaliação da gestão da qualidade, com enfoque em padrões de 

gestão de pessoas, no ambiente hospitalar. 
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N
Ã

O
 S

E
I 

A
V

A
L

IA
R

 

D
IS

C
O

R
D

O
 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 

D
IS

C
O

R
D

O
 

P
A

R
C

IA
L

M
E

N
T

E
 

C
O

N
C

O
R

D
O

 

P
A

R
C

IA
L

M
E

N
T

E
 

C
O

N
C

O
R

D
O

 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 

 Neste hospital... 
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(4) há registro formal do histórico de 

desempenho dos profissionais. □ □ □ □ □ 
(5) no momento do recrutamento, há 

elaboração de um plano de contratação 

contendo o perfil e as qualificações desejadas 

para a função. 

□ □ □ □ □ 

(6) no momento da contratação, os 

profissionais são orientados quanto às 

responsabilidades específicas do cargo. 
□ □ □ □ □ 

R
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(7) há programa destinado à valorização dos 

profissionais. □ □ □ □ □ 
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(8) os profissionais recebem formação 

continuada como forma de aprimoramento de 

seus conhecimentos e habilidades. 
□ □ □ □ □ 

(9) existe ferramenta que evidencie o resultado 

de programas de capacitação destinados aos 

profissionais. 
□ □ □ □ □ 

(10) há um processo efetivo para reunir, 

verificar e avaliar as credenciais dos 

profissionais (licença, formação, treinamento e 

experiência). 

□ □ □ □ □ 

M
A
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(11) existe um programa de educação 

continuada que inclui os processos de 

segurança, saúde ocupacional e qualidade de 

vida no trabalho. 

□ □ □ □ □ 

 

(continuação) 
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Quadro 7: Modelo de autoavaliação da gestão da qualidade, com enfoque em padrões de 

gestão de pessoas, no ambiente hospitalar. 
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 Neste hospital... 
     

M
A
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T

E
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(12) há um processo contínuo de avaliação de 

qualidade e segurança dos serviços prestados 

pelos profissionais. 
□ □ □ □ □ 

(13) existe a formação de grupos de trabalho 

para discussão de melhorias de processos, 

integração institucional e gerenciamento das 

relações de trabalho. 

□ □ □ □ □ 

(14) há infraestrutura e processos adequados 

considerando a capacidade da área. □ □ □ □ □ 

M
O

N
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O
R

A
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(15) há manuais de normas, rotinas e 

procedimentos documentados e atualizados. □ □ □ □ □ 
(16) dispõe de sistema de análise da satisfação 

dos clientes internos. □ □ □ □ □ 
(17) dispõe de sistema de análise da satisfação 

dos clientes externos. □ □ □ □ □ 
(18) existem dados e indicadores que 

permitem a avaliação do serviço por meio de 

análises técnicas e gerenciais. 
□ □ □ □ □ 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

(conclusão) 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

A pesquisa realizada indicou que há diversas melhorias que podem ser efetivadas no 

ambiente hospitalar pesquisado a fim de que sejam potencializados os serviços prestados, a 

satisfação e reconhecimento de funcionários, bem como os processos estabelecidos 

atualmente no âmbito da Gestão de Pessoas.  

Além disso, os resultados apontaram que os gestores entendem a relevância do 

estabelecimento de padrões que apoiem na gestão e acompanhamento com vistas ao 

desenvolvimento contínuo da instituição. Os comentários acrescentados às respostas 

demonstraram o quanto as práticas de acompanhamento contínuo podem influenciar 

comportamentos que se refletirão em melhorias organizacionais.  

Assim, com base nos dados obtidos com o estudo, foi possível elaborar um modelo de 

autoavaliação da gestão da qualidade no ambiente hospitalar, com foco em Gestão de Pessoas, 

tendo como base os padrões presentes nas metodologias de acreditação ONA e JCI/CBA. 

Sugere-se que para a aplicação deste modelo em outras instituições, sejam realizadas novas 

pesquisas aprofundando as necessidades específicas da instituição a ser avaliada, a fim de que 

sejam criados indicadores de acompanhamento, a serem mensurados periodicamente, com o 

intuito de acompanhar os progressos e possibilidades de melhorias continuamente. 

A partir dos dados que forem sendo coletados, no caso de novas aplicações deste 

modelo, poderiam ser criados planos de ação, contendo os desafios a serem implementados, a 

forma de execução, o prazo de concretização e a análise dos impactos alcançados.  

Para os gestores do hospital participante da pesquisa, foi construída uma escala de 

avaliação, mantida no modelo final de autoavaliação. No entanto, a mesma pode ser 

modificada por pesquisadores futuros de forma que fique mais aderente ao que se pretende 

identificar, não restringindo a pesquisa a um único formato de mensuração. 

Cabe destacar a importância da avaliação da qualidade para uma organização, pois 

independentemente de ser no âmbito hospitalar ou não e do enfoque da análise (Gestão de 

Pessoas, gestão de processos, infraestrutura, etc.) entende-se que se houvesse uma prática de 

monitoramento constante, nas diversas áreas de atuação, a qualidade dos serviços prestados, o 

empenho dos envolvidos, sejam eles gestores ou não, bem como a satisfação dos clientes, 

poderiam ser elevados paulatinamente, gerando grandes benefícios para a instituição. 
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Por fim, é sabido que para um resultado positivo, é necessário um grande esforço de 

todos que compõem a organização, visto que a criação de planos de ação e o estabelecimento 

metas se fazem fundamentais. Neste sentido, acredita-se que a aplicação de um modelo de 

autoavaliação, como o proposto nesta dissertação, pode ser o primeiro passo para avaliação do 

desempenho atual e a identificação de pontos que precisam ser aprimorados de forma a 

alcançarem os resultados esperados.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

I PARTE: TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

1- Identificação do responsável pela execução da pesquisa: 

Título do Projeto: Modelo de autoavaliação da Qualidade dos serviços de saúde com base nas 

metodologias de acreditação hospitalar: um enfoque em Gestão de Pessoas 

Pesquisador responsável: Saulo da Silva Santos 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense/ 

Escola de Engenharia / Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios & Meio Ambiente - LATEC 

 

2- Informações ao participante: 

a. Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como objetivo a 

verificação de adequabilidade dos padrões definidos em modelo prévio de autoavaliação hospitalar a 

ser proposto como produto final desta dissertação. 

b. Antes de aceitar participar da pesquisa, leia atentamente as explicações abaixo que 

informam sobre o questionário a ser respondido. 

c. Você poderá recusar a participar da pesquisa e poderá abandonar o procedimento em 

qualquer momento, sem nenhuma penalização ou prejuízo. Além disso, você poderá se recusar a 

responder a qualquer pergunta que por ventura lhe cause algum constrangimento. 

d. A sua participação, como voluntário, não auferirá nenhum privilégio, seja ele de caráter 

financeiro ou de qualquer natureza, podendo se retirar do projeto em qualquer momento sem prejuízo 

a Vossa Senhoria. 

e. A sua participação não envolverá qualquer risco. 

f. Serão garantidos o sigilo e a privacidade, sendo reservado ao participante o direito de 

omissão de sua identificação ou de dados que possam comprometê-lo. 

g. Na apresentação dos resultados não serão citados os nomes dos participantes. 

Confirmo ter conhecimento do conteúdo deste termo. A minha assinatura abaixo indica que 

concordo em participar desta pesquisa e por isso dou meu consentimento. 

 

Niterói, _____de __________ de 2015. 

 

Participante: __________________________________________________ 
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II PARTE: Questionário para gestores hospitalares: percepções acerca do desempenho e 

relevância de padrões de qualidade com ênfase em Gestão de Pessoas 
 

Responda as questões, tendo como base a sua percepção do nível de desempenho (situação 

atual) das seguintes práticas de Gestão de Pessoas vigentes neste hospital. Marque apenas uma opção 

para cada item: 
 

As opções de respostas, na escala formulada, têm o seguinte significado: 

NÃO SEI AVALIAR Não há ciência se a prática está presente ou ausente no referido hospital. 

DISCORDO TOTALMENTE Há evidências claras de que a prática não ocorre no referido hospital. 

DISCORDO PARCIALMENTE Há poucas evidências de que a prática não ocorre no referido hospital. 

CONCORDO PARCIALMENTE Há poucas evidências de que a prática ocorre no referido hospital. 

CONCORDO TOTALMENTE Há evidências claras de que a prática ocorre no referido hospital. 
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Neste hospital... 
     

(1) cada profissional possui descrição de cargo contendo os 

requisitos esperados para a função. □ □ □ □ □ 
(2) há ferramentas para avaliar se os conhecimentos e habilidades 

dos profissionais estão de acordo com as necessidades do cargo. □ □ □ □ □ 
(3) há registro formal do histórico de desempenho dos 

profissionais. □ □ □ □ □ 
(4) no momento do recrutamento, há elaboração de um plano 

de contratação contendo o perfil e as qualificações desejadas 

para a função. 
□ □ □ □ □ 

(5) no momento da contratação, os profissionais são 

orientados quanto às responsabilidades específicas do cargo. □ □ □ □ □ 
(6) os profissionais recebem formação continuada como forma de 

aprimoramento de seus conhecimentos e habilidades. □ □ □ □ □ 
(7) existe ferramenta que evidencie o resultado de programas 

de capacitação destinados aos profissionais. □ □ □ □ □ 
(8) existe um programa de educação continuada que inclui os 

processos de segurança, saúde ocupacional e qualidade de 

vida no trabalho. 
□ □ □ □ □ 
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Neste hospital... 
     

(9) há um processo contínuo de avaliação de qualidade e 

segurança dos serviços prestados pelos profissionais. □ □ □ □ □ 
(10) há um processo efetivo para reunir, verificar e avaliar as 

credenciais dos profissionais (licença, formação, treinamento 

e experiência). 
□ □ □ □ □ 

(11) existe um processo que permita a participação dos 

profissionais nas atividades de melhoria da qualidade da 

instituição. 
□ □ □ □ □ 

(12) existe a formação de grupos de trabalho para discussão 

de melhorias de processos, integração institucional e 

gerenciamento das relações de trabalho. 
□ □ □ □ □ 

(13) há infraestrutura e processos adequados considerando a 

capacidade da área. □ □ □ □ □ 
(14) há manuais de normas, rotinas e procedimentos 

documentados e atualizados. □ □ □ □ □ 

(15) há programa destinado à valorização dos profissionais. □ □ □ □ □ 
(16) dispõe de sistema de análise da satisfação dos clientes 

internos e externos. □ □ □ □ □ 
(17) existem dados e indicadores que permitem a avaliação 

do serviço por meio de análises técnicas e gerenciais. □ □ □ □ □ 
Espaço para observações (não obrigatório):      
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Responda as questões, tendo como base a sua percepção do grau de relevância (situação 

esperada) das seguintes práticas de Gestão de Pessoas para o alcance /manutenção da qualidade neste 

hospital, independentemente de você utilizá-las ou não. Marque apenas uma opção para cada item: 
 

As opções de respostas, na escala formulada, têm o seguinte significado: 

NÃO SEI AVALIAR 
Não há ciência se a prática tem ou não relevância para a 

melhoria/manutenção da qualidade. 

DISCORDO TOTALMENTE Há percepção clara de que a prática não tem relevância. 

DISCORDO PARCIALMENTE Há pouca percepção de que a prática não tenha relevância. 

CONCORDO PARCIALMENTE Há pouca percepção de que a prática tenha relevância. 

CONCORDO TOTALMENTE Há percepção clara de que a prática tem relevância. 
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(1) Descrição de cargos para cada função ou profissional. □ □ □ □ □ 
(2) Avaliação dos conhecimentos e habilidades dos 

profissionais de acordo com as necessidades do cargo. □ □ □ □ □ 
(3) Registro formal do histórico de desempenho dos 

profissionais. □ □ □ □ □ 
(4) Elaboração de um plano de contratação, no momento do 

recrutamento, contendo o perfil e as qualificações desejadas 

para a função. 
□ □ □ □ □ 

(5) Orientação aos profissionais, no momento da contratação, 

quanto às responsabilidades específicas do cargo. □ □ □ □ □ 
(6) Formação continuada para os profissionais como forma 

de aprimoramento de seus conhecimentos e habilidades. □ □ □ □ □ 
(7) Ferramenta que evidencie o resultado de programas de 

capacitação destinados aos profissionais. □ □ □ □ □ 
(8) Inclusão dos processos de segurança, saúde ocupacional e 

qualidade de vida no trabalho, no programa de educação 

continuada. 
□ □ □ □ □ 

(9) Processo contínuo de avaliação de qualidade e segurança 

dos serviços prestados pelos profissionais. □ □ □ □ □ 



87 

RELEVÂNCIA 

N
Ã

O
 S

E
I 

A
V

A
L

IA
R

 

D
IS

C
O

R
D

O
 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 

D
IS

C
O

R
D

O
 

P
A

R
C

IA
L

M
E

N
T

E
 

C
O

N
C

O
R

D
O

 

P
A

R
C

IA
L

M
E

N
T

E
 

C
O

N
C

O
R

D
O

 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 

(10) Processo efetivo para reunir, verificar e avaliar as 

credenciais dos profissionais (licença, formação, treinamento 

e experiência). 
□ □ □ □ □ 

(11) Processo que permita a participação dos profissionais 

nas atividades de melhoria da qualidade da instituição. □ □ □ □ □ 
(12) Formação de grupos de trabalho para discussão de 

melhorias de processos, integração institucional e 

gerenciamento das relações de trabalho. 
□ □ □ □ □ 

(13) Infraestrutura e processos adequados considerando a 

capacidade da área. □ □ □ □ □ 
(14) Manuais de normas, rotinas e procedimentos 

documentados e atualizados. □ □ □ □ □ 

(15) Programa destinado à valorização dos profissionais. □ □ □ □ □ 
(16) Sistema de análise da satisfação dos clientes internos e 

externos. □ □ □ □ □ 
(17) Dados e indicadores que permitam a avaliação do 

serviço por meio de análises. □ □ □ □ □ 
Espaço para observações (não obrigatório):      

            

            

            

      

      

 

 

 

Obrigado pela participação!
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APÊNDICE B – DADOS REFERENTES AOS RESULTADOS OBTIDOS NO QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS GESTORES 

(DESEMPENHO E RELEVÂNCIA) 

 

PERCEPÇÕES DOS GESTORES ACERCA DO DESEMPENHO 

 
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 

GESTOR 1 CP CP CT CP CT CP CP DP DT DT DP DP DT CP CP NSA NSA 

GESTOR 2 DP DT CP CP CP DP DP DT NSA NSA DT DP DP DP DP DT DP 

GESTOR 3 CP DP DT CP CP DT DT DT DT CP DP DT DP CP DT DT DP 

GESTOR 4 CT CP CP CT CT DT DT DT CP CP DP DP CP CP DT CP CP 

GESTOR 5 CT DP CP DT DP CP DP DP DP CP DP DP DP DP CP DT DT 

GESTOR 6 CP DP DP CP DT DP DT DT DT DP DT CP CP CP DT DT DT 

GESTOR 7 CT CT CT CT CT CP CT DP CT CP CP CP NSA CP DP CP NSA 

GESTOR 8 CP DT CT DT CP DP DT CP DP DT DP DT DT CP DT DT DT 

GESTOR 9 DP DP CP CP CP DP DT DP DT DP DT CP DP CT CP DP DT 

GESTOR 10 CP CP CT CP DP DP DP DP DP DT DP DT DT DT DT DP DT 

GESTOR 11 CT CP CP CT CT CP CP CP DP DP DP DP DP CP CP DP CP 

GESTOR 12 CP CP DT DT CT CT DT CP DT CP NSA DT DT CP DP CT CT 

GESTOR 13 CP CP CT CP CT CP DP DP DP DP DT DT DP CP DT DP DP 

GESTOR 14 NSA CP CT NSA CP CT DT DT DT DT DT DT DT DT DT CP CP 

GESTOR 15 CT CP CP CT CT CP DT DP CP CP DP CP CT CP DT CP CP 

GESTOR 16 CP CP NSA NSA CT DT DT DT CT DT CP CP CP CT DT DT CP 

GESTOR 17 DP DT DT NSA DT DT DT NSA DT DT DT DT DT DT DT DT DT 

GESTOR 18 DT DT DT DT DT CP DT DT DT DT DT DT DT CP DT DT DT 

GESTOR 19 CP DT CT CT DT DP DT DT DT DT DT DP DP DT DP DT DP 

GESTOR 20 CP DP DP CP CT CP DT DT CP CP CP DT CP CP DT DT CP 

GESTOR 21 NSA DT CP DT DT DP DT DT DT DT CP CP DT DT DP DT DT 

GESTOR 22 CP DP DP CP CT DP CP CP CP CP CP DT DP CP DP CP DP 

GESTOR 23 CP CP CT CT CT CP CP CP DP DP DP CP CP CP CP DT CP 

GESTOR 24 CP DP CP CP DP DT DT CP DP DT DT CP DT DP DP CP DP 

GESTOR 25 CP DP DP CP CP DP DP DP DT DP DP DT DT CP DT DT DP 

GESTOR 26 CT CP DP NSA CP DP DT DT DT DT DT DP DP DP DT DT CP 

GESTOR 27 CP CP DT DT DT CP CP CP DT DT DT DT DT DP DT DP DP 

GESTOR 28 CP NSA NSA DP CT DP DP DP NSA DP DP DT DT CT DT CT CT 
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PERCEPÇÕES DOS GESTORES ACERCA DA RELEVÂNCIA 

  ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 

GESTOR 1  CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CP 

GESTOR 2 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 3 CP CP CT CP CT CT CT CT CT CT CT CT CP CP CT CT CT 

GESTOR 4 CT CT CT CT CT CT CP CT CP CP CP CP CT CT CT CT CT 

GESTOR 5 CP CT CT CT CP CP CT CP CP CP CT CT CT CP CP CP CT 

GESTOR 6 CP CT CP CP CP CT CP CT CP DP CT CT DP CP CT CP CP 

GESTOR 7 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 8 CT CT CP CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 9 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 10 CT CT CP CT CT CT CT CT CT CP CP CT CP CT CT CT CP 

GESTOR 11 CP DP DP DP CP DP DP DP DP DP DP DP DP CP DP DP DP 

GESTOR 12 CT CT DT CT CT CT CT CP CT CT CT CT CT CT CP CT CT 

GESTOR 13 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CP CT CT CP 

GESTOR 14 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 15 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 16 CP CP CP CP CT CP CP CP CP CP CP CP CP CT CP CP CP 

GESTOR 17 CT CP CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CP CT 

GESTOR 18 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 19 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 20 CT CP CP CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 21 CT CT CT DT CT CT DT CT CT DP CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 22 CP CT CP DP CT CP DP DT DP CP DP DP CP CP DP CP DP 

GESTOR 23 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CP CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 24 DT CP DP DT DT CP CP DP DP CP CP CT CP CP DP DP DP 

GESTOR 25 CT CT CT CP CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 26 CT CT CP CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 

GESTOR 27 NSA DP NSA DP DP DP DP DP DP DP DP DP DT DP DT DT DT 

GESTOR 28 DP DP DP CT CT DT DT CT DT CT CT DP DP CT DP CT DP 
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Legenda: NSA NÃO SEI AVALIAR 

 DT DISCORDO TOTALMENTE 

 DP DISCORDO TOTALMENTE 

 CP CONCORDO PARCIALMENTE 

 CT CONCORDO TOTALMENTE 

 

 

DISTRIBUIÇÕES DE FREQUÊNCIAS ABSOLUTAS E PERCENTUAIS 

ACERCA DAS PERCEPÇÕES DOS GESTORES 

 

ITEM 1 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 2 7,14% 1 3,57% 

DISCORDO TOTALMENTE 1 3,57% 1 3,57% 

DISCORDO PARCIALMENTE 3 10,72% 1 3,57% 

CONCORDO PARCIALMENTE 16 57,14% 6 21,43% 

CONCORDO TOTALMENTE 6 21,43% 19 67,86% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

ITEM 2 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 1 3,57% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 6 21,43% 0 0,00% 

DISCORDO PARCIALMENTE 8 28,57% 3 10,71% 

CONCORDO PARCIALMENTE 12 42,86% 5 17,86% 

CONCORDO TOTALMENTE 1 3,57% 20 71,43% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

ITEM 3 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 2 7,14% 1 3,57% 

DISCORDO TOTALMENTE 5 17,86% 1 3,57% 

DISCORDO PARCIALMENTE 5 17,86% 3 10,72% 

CONCORDO PARCIALMENTE 8 28,57% 7 25,00% 

CONCORDO TOTALMENTE 8 28,57% 16 57,14% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 
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ITEM 4 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 4 14,29% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 6 21,43% 2 7,14% 

DISCORDO PARCIALMENTE 1 3,57% 3 10,71% 

CONCORDO PARCIALMENTE 11 39,28% 4 14,29% 

CONCORDO TOTALMENTE 6 21,43% 19 67,86% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

ITEM 5 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 0 0,00% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 6 21,43% 1 3,57% 

DISCORDO PARCIALMENTE 3 10,71% 1 3,57% 

CONCORDO PARCIALMENTE 7 25,00% 3 10,71% 

CONCORDO TOTALMENTE 12 42,86% 23 82,15% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

ITEM 6 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 0 0,00% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 5 17,86% 1 3,57% 

DISCORDO PARCIALMENTE 11 39,29% 2 7,14% 

CONCORDO PARCIALMENTE 10 35,71% 4 14,29% 

CONCORDO TOTALMENTE 2 7,14% 21 75,00% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

ITEM 7 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 0 0,00% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 16 57,14% 2 7,14% 

DISCORDO PARCIALMENTE 6 21,43% 3 10,71% 

CONCORDO PARCIALMENTE 5 17,86% 4 14,29% 

CONCORDO TOTALMENTE 1 3,57% 19 67,86% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 
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ITEM 8 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 1 3,57% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 11 39,29% 1 3,57% 

DISCORDO PARCIALMENTE 9 32,14% 3 10,71% 

CONCORDO PARCIALMENTE 7 25,00% 3 10,71% 

CONCORDO TOTALMENTE 0 0,00% 21 75,01% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

ITEM 9 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 2 7,14% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 13 46,43% 1 3,57% 

DISCORDO PARCIALMENTE 7 25,00% 4 14,29% 

CONCORDO PARCIALMENTE 4 14,29% 4 14,29% 

CONCORDO TOTALMENTE 2 7,14% 19 67,85% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

ITEM 10 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 1 3,57% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 12 42,86% 0 0,00% 

DISCORDO PARCIALMENTE 7 25,00% 4 14,29% 

CONCORDO PARCIALMENTE 8 28,57% 7 25,00% 

CONCORDO TOTALMENTE 0 0,00% 17 60,71% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

ITEM 11 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 1 3,57% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 11 39,29% 0 0,00% 

DISCORDO PARCIALMENTE 11 39,29% 3 10,71% 

CONCORDO PARCIALMENTE 5 17,85% 4 14,29% 

CONCORDO TOTALMENTE 0 0,00% 21 75,00% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 
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ITEM 12 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 0 0,00% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 13 46,43% 0 0,00% 

DISCORDO PARCIALMENTE 7 25,00% 4 14,29% 

CONCORDO PARCIALMENTE 8 28,57% 2 7,14% 

CONCORDO TOTALMENTE 0 0,00% 22 78,57% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

ITEM 13 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 1 3,57% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 12 42,86% 1 3,57% 

DISCORDO PARCIALMENTE 9 32,14% 3 10,71% 

CONCORDO PARCIALMENTE 5 17,86% 5 17,86% 

CONCORDO TOTALMENTE 1 3,57% 19 67,86% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

ITEM 14 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 0 0,00% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 5 17,86% 0 0,00% 

DISCORDO PARCIALMENTE 5 17,86% 1 3,57% 

CONCORDO PARCIALMENTE 15 53,57% 7 25,00% 

CONCORDO TOTALMENTE 3 10,71% 20 71,43% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

ITEM 15 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 0 0,00% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 16 57,14% 1 3,57% 

DISCORDO PARCIALMENTE 7 25,00% 4 14,29% 

CONCORDO PARCIALMENTE 5 17,86% 3 10,71% 

CONCORDO TOTALMENTE 0 0,00% 20 71,43% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 
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ITEM 16 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 1 3,57% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 14 50,00% 1 3,57% 

DISCORDO PARCIALMENTE 5 17,86% 2 7,14% 

CONCORDO PARCIALMENTE 6 21,43% 5 17,86% 

CONCORDO TOTALMENTE 2 7,14% 20 71,43% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

ITEM 17 

 
DESEMPENHO RELEVÂNCIA 

RESPOSTA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

NÃO SEI AVALIAR 2 7,14% 0 0,00% 

DISCORDO TOTALMENTE 8 28,57% 1 3,57% 

DISCORDO PARCIALMENTE 8 28,57% 4 14,29% 

CONCORDO PARCIALMENTE 8 28,57% 5 17,86% 

CONCORDO TOTALMENTE 2 7,15% 18 64,28% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 

 

 

 

OBSERVAÇÕES DOS GESTORES: 

 

 OBSERVAÇÃO 1: “Quanto ao registro do histórico de desempenho dos 

profissionais, indiquei como discordo totalmente porque ele não reflete a realidade em 

muitos casos. Há comprometimento do valor da avaliação pois existem casos em que 

notoriamente o funcionário está abaixo do índice mínimo, porém recebe pontuação 

máxima”. 

 OBSERVAÇÃO 2: “Quanto ao sistema de análise da satisfação dos clientes internos 

quero enfatizar que isso inexiste no hospital. No que diz respeito aos clientes externos 

contamos com a ouvidoria que, infelizmente, apesar das constantes reclamações dos 

usuários sobre determinados serviços ou profissionais, não tem a devida autonomia 

para agir”. 
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 OBSERVAÇÃO 3: “O que se observa é que quando existe um concurso, a área a ser 

atendida não é ouvida quanto ao perfil do profissional bem como suas qualificações, 

melhoria contínua é de extrema relevância”. 

 OBSERVAÇÃO 4: “Diante das informações contidas no formulário, verifico que 

infelizmente não há comprometimento institucional concernentes ao reconhecimento 

dos profissionais na área hospitalar no que diz respeito a valorização, pois não existe 

uma parceria de gestão entre os setores”. 

 OSERVAÇÃO 5: “Uma das maiores dificuldades no serviço público é a 

comunicação, cada um é dono do seu processo, não há fluxo ou interseção entre os 

serviços, não há metas, não há objetivos nem objetos”. 

 OBSERVAÇÃO 6: “No item 4, a concordância foi parcial por se tratar de um serviço 

público onde até o momento não foram usados mecanismos eficazes de descrição de 

perfil e qualificações desejadas para todas as carreiras e não há participação das 

chefias imediatas ou avaliação de indicadores para qualidade”. 

 OBSERVAÇÃO 7: “O hospital não possui uma área de gerenciamento de pessoas 

ficando essa atividade a cargo da Universidade que não possui um programa 

específico de avaliação e treinamento para a área hospitalar. Sendo assim algumas 

categorias de profissionais por iniciativa própria procuram desenvolver 

projetos/programas ainda incipientes principalmente na área assistencial”. 

 OBSERVAÇÃO 8: “A relevância das questões apresentadas é evidente porque 

influenciam diretamente no comportamento dos trabalhadores e possibilitam a 

padronização dos processos organizacionais e a melhoraria da produtividade. Através 

da gestão de RH podemos identificar o potencial dos nossos colaboradores e investir 

na formação e desenvolvimento das competências de cada um”. 


