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RESUMO 

Um sistema de gestão eficiente exige a utilização de ferramentas que facilitem as 

análises situacionais e auxiliem na tomada de decisão, como é o caso das ferramentas da 

qualidade (FQ). O objetivo deste estudo foi analisar a utilização das FQ nos Relatórios 

Anuais de Gestão (RAG) das Secretarias Municipais de Saúde das capitais brasileiras e 

do Distrito Federal. Foi realizada uma análise de conteúdo através da técnica de Bardin, 

utilizando a busca por palavras e termos-chave que referencias sem às ferramentas, 

prosseguindo com a leitura dos relatos de utilização. Foram identificadas 49 ferramentas 

e a que mais apareceu foi o gráfico de tendências. Percebeu-se aumento no número de 

RAG que possuíam FQ com o decorrer dos anos, indo de 4% em 2016 para 19 % e 

71 % em 2017 e 2018, respectivamente. Os municípios que mais se destacaram com a 

presença das FQ em seus RAG foram Belo Horizonte e Porto Alegre. Não foram 

identificadas FQ nos RAG na região centro-oeste. O termo-chave Assistência 

Farmacêutica (AF) foi utilizado para identificar se nos RAG existia tópico específico 

direcionado para este tema. A maioria das capitais possuía o tópico específico, porém 

apenas duas FQ foram detectadas no tópico de AF. Sendo assim, todos os RAG que 

possuíam tópicos de AF, tiveram os relatos de seus tópicos lidos e analisados com 

objetivo de encontrar oportunidades de utilização de FQ. As ferramentas para as quais 

se observou maiores oportunidades de utilização foram 5W2H e PDCA. Através da 

análise da aplicação das FQ nos RAG e comparação com estudos publicados na 

literatura científica, foi possível evidenciar que as ferramentas são recursos essenciais 

para gestão em saúde, podendo contribuir com a qualidade dos processos e a melhoria 

na apresentação de resultados. Por fim, notou-se que as ferramentas são recursos 

importantes, porém ainda pouco explorados nos RAG. Sendo assim, foi elaborado um 

produto deste estudo que consiste em um guia para utilização de Ferramentas da 

Qualidade nos instrumentos de planejamento e gestão do SUS com a intenção de 

auxiliar futuras aplicações e registros das Ferramentas da Qualidade nos instrumentos 

de planejamento do SUS.   

 

Palavras-chave: Ferramentas da Qualidade, Gestão em Saúde, Assistência Farmacêutica, 

e Sistema Único de Saúde.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

An efficient management system requires the use of tools that facilitate situational 

analysis and assist in decision making, as the case with quality tools. The aim of this 

study was to analyze the use of quality tools in the Annual Management Reports (RAG) 

of the Municipal Health Departments of Brazilian capitals and the Federal District. A 

content analysis was performed using the Bardin technique, using the search for 

keywords that referred to the tools, proceeding with the reading of the usage reports. 49 

tools were identified and the one that most appeared was the trend graph. It was noticed 

an increase in the number of RAG that had quality tools over the years, in 2016, 4%, in 

201719%, and in 2018 the percentage increased to 71%. The cities that had more quality 

tools in their RAG were Belo Horizonte and Porto Alegre. The keyword Pharmaceutical 

Services was used to identify whether there was a specific topic in the RAG for this 

topic. Most capitals had a specific topic, but only two quality tools were detected in the 

topic of Pharmaceutical Services. Therefore, all RAG that had Pharmaceutical Services 

topics had their reports read and analyzed in order to find opportunities to use quality 

tools. The tool opportunities that appeared most were 5W2H and PDCA. Through the 

analysis of the application of quality tools in the RAG and comparison with studies 

published in the scientific literature, it was possible to demonstrate that the tools are 

essential resources for health management being able to contribute to the quality of the 

processes and the improvement in the presentation of results. Finally, it was noted that 

the tools are important resources, but still little explored in the RAG. Therefore, a 

product of this study was elaborated, which consists of a guide for the use of Quality 

Tools in SUS planning and management instruments with the intention of assisting 

future applications and records of Quality Tools in SUS planning instruments. 

 

 

Keywords: Quality Tools, Health Management, Pharmaceutical Services and United 

Health System. 
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1. INTRODUÇÃO 

A gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecida por meio de 

princípios e diretrizes dispostos na Constituição Federal e na Lei nº 8.080 de 19 de 

setembro de 1990, sendo fundamentada na distribuição de competências entre União, 

estados e municípios. Considera-se função das três esferas de governo, de maneira 

integrada, estabelecer os mecanismos de controle e avaliação dos serviços de saúde, 

monitorar o nível de saúde da população, gerenciar e aplicar recursos orçamentários e 

financeiros, definir políticas de recursos humanos, realizar o planejamento de curto e 

médio prazo, além de promover políticas de saúde e outras ações. Dentro deste 

contexto, os gestores do SUS ficam encarregados de executar a política de maneira a 

assegurar à população o direito à saúde (BRASIL, 2019a).  

Na busca da eficácia dos processos organizacionais, o planejamento pode ser 

considerado estratégico para a gestão do SUS. Através dele foram alcançados avanços 

na construção desse sistema de saúde, porém desafios dos dias atuais geram a 

necessidade de concentração de esforços para que o planejamento seja eficaz e efetivo, 

além de responder às demandas do sistema. Esses esforços podem ser observados na 

prática, com a implantação de processos que favoreçam a formulação e a aplicação 

efetiva dos instrumentos básicos de planejamento conforme os princípios e diretrizes do 

SUS (BRASIL, 2009).  

O Relatório Anual de Gestão (RAG) é um dos instrumentos de planejamento do 

SUS, que apresenta os desdobramentos das ações previstas e os resultados alcançados 

com a execução da Programação Anual de Saúde. Este relatório é descrito com base em 

ações, metas e indicadores, orientando eventuais redirecionamentos que se fizerem 

necessários no Plano de Saúde (BRASIL, 2020).  

A elaboração dos instrumentos de planejamento do SUS é obrigação das três 

esferas de governo (municipal, estadual e federal) e condicionante para recebimento de 

transferências intergovernamentais. Os instrumentos abordam diversos temas, dentre 

eles, a Assistência Farmacêutica (AF), que deve ser analisada desde a sua organização e 

prestação de contas, até o acesso ao elenco básico, ao fornecimento dos medicamentos e 

ao financiamento da AF como um todo (BRASIL, 2009).  
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Um dos desafios apresentados aos gestores e profissionais do SUS é a 

estruturação da AF, seja por recursos financeiros ou pelo necessário aperfeiçoamento 

contínuo. Este processo gera a busca de novas estratégias no gerenciamento. Sendo 

assim, torna-se necessário que os gestores estejam em busca constante de propostas 

estruturantes a fim de garantir a eficácia de suas ações, estreitando as relações entre os 

serviços e os usuários, promovendo, além do acesso, a efetividade da AF como ação de 

saúde (BRASIL, 2007). 

O acompanhamento dos novos acontecimentos e ampliação dos existentes, 

propondo meios, métodos e soluções, é necessário para os profissionais que ocupam 

posições de liderança no SUS. Esses desafios exigem mobilização por parte dos 

gestores com visão estratégica articulada e habilidades de comunicação assegurando que 

a equipe esteja de acordo com os objetivos propostos (OSORIO-DE-CASTRO et al, 

2017). 

Um sistema de gestão eficiente exige a utilização de recursos que facilitem as 

análises situacionais e auxiliem na tomada de decisão, como as Ferramentas da 

Qualidade (FQ). O uso destas visa atingir eficiência e eficácia nos processos 

organizacionais e sua incorporação corrobora para o desenvolvimento de um serviço 

que antecipa as demandas dos usuários e viabiliza ações gerenciais. Além disso, as 

ferramentas são essenciais na identificação, compreensão e solução de problemas 

(SILVA; FLORES, 2011; GALDINO et al, 2016). 

Neste contexto, torna-se importante analisar os instrumentos de planejamento e 

gestão do SUS, como é o caso dos RAG das Secretarias Municipais de Saúde, 

observando o perfil da aplicação de ferramentas básicas de gestão, como as FQ, além de 

perceber se a AF é um dos temas abordados nesses documentos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO EM SAÚDE 

As organizações públicas de saúde eram caracterizadas como centralizadas e 

verticalizadas até a década de 70. Esse perfil foi alterado em função do movimento dos 

setores sociais para tornar a gestão de suas organizações mais eficazes. Durante esse 

movimento e a crise das ditaduras militares latino-americanas, foram formadas novas 

formas de gestão, tendo a descentralização como foco (JUNQUEIRA, 1997).  

O governo federal editou e substituiu normatizações para o processo de 

descentralização ao longo do tempo. Nos anos 90 foram publicadas quatro Normas 

Operacionais Básicas (NOB), em 2001 a Norma Operacional da Assistência à Saúde 

(NOAS - reformulada em 2002), o Pacto pela Saúde em 2006 e o Decreto nº 7508, de 

28 de junho de 2011. Através destas regulamentações, ocorreu a passagem do sistema 

centralizado para o descentralizado, direcionando para um modelo de governos 

municipais, o que gerou um importante ganho de autonomia no campo da saúde no 

Brasil (BRASIL, 2011; LIMA; VIANA; MACHADO, 2014). 

A municipalização da saúde exige a construção de uma nova ordem de 

gerenciamento e oferta de serviços de saúde. São vários os dilemas que se colocam 

neste cenário de mudanças, principalmente para os que gerenciam o sistema. O processo 

de descentralização cobra dos gestores o aperfeiçoamento e novas estratégias, com 

propostas estruturantes para garantir a eficiência das ações e consolidar vínculos entre 

os serviços e a população, promovendo assim o acesso aos serviços de saúde, o uso 

racional de medicamentos e a integralidade das ações (MACHADO, 2000; BRASIL, 

1998). 

A função gerencial pode ser desafiadora no escopo de transformações radicais, 

adicionados aos problemas de gestão do dia-a-dia, desempenhá-la exige competências 

que englobam tanto a técnica como o planejamento administrativo e operacional 

(RAUFFLET, 2005). 

A gestão em saúde, considerada uma prática administrativa, possui finalidade de 

aperfeiçoar o funcionamento das organizações obtendo a máxima eficiência, eficácia e 

efetividade. Durante esse processo o gestor deve utilizar conhecimentos, técnicas e 

procedimentos que permitam a condução do funcionamento dos serviços de saúde na 
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direção de objetivos propostos (TANAKA; TAMAKI, 2012).  

A avaliação é um instrumento necessário de apoio à gestão, pois tem capacidade 

de melhorar a qualidade da tomada de decisão. A utilização mais ampla desse 

instrumento para tomada de decisão nos serviços de saúde possui como obstáculo a 

necessidade de recursos e de tempo, dificultando assim sua utilização para problemas 

que requerem soluções imediatas. Em situações que exigem essas soluções imediatas, a 

existência de conhecimento acumulado, decorrente de avaliações passadas pode trazer 

contribuição para a tomada de decisão ((HABRICHT et al, 1999; NOVAES, 2004; 

CONTANDRIOPOULOS, 2006; TANAKA; TAMAKI, 2012).  

Apesar do futuro não poder ser predito e fatores incontroláveis interferirem com 

planos anteriormente elaborados, a menos que ocorra um planejamento, os eventos 

ocorrerão ao acaso. Sendo assim, o planejamento consiste no processo intelectual que 

exige determinação consciente das alternativas de ação e fundamentação de decisões 

(WEIHRICH, 1980).  

O planejamento é um termo usado tanto no setor público como no privado, sendo 

considerado instrumento de racionalização das ações, buscando construir soluções e o 

enfrentamento dos problemas. É importante definir proposições englobando o desenho, 

execução e acompanhamento de ações com objetivo de intervir em um recorte da 

realidade (TEIXEIRA, 2010). 

Considerado como processo estratégico para a gestão do SUS, o planejamento 

tem sua importância e potencialidade cada vez mais reconhecidas. Os avanços 

alcançados na construção do SUS e os desafios dos dias atuais geram a necessidade de 

concentração de esforços a fim de que o planejamento corresponda com eficácia e 

efetividade às necessidades do sistema e às demandas que se apresentam aos gestores. 

Esses esforços devem refletir, na prática, a implantação de processos que favoreçam a 

formulação e aplicação efetiva dos instrumentos básicos de planejamento conforme os 

princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2009).  

Os instrumentos utilizados no planejamento e na gestão em saúde no âmbito do 

SUS são o Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde e os Relatórios de Gestão, 

que devem estar alinhados aos instrumentos de planejamento e orçamento do governo 

de cada esfera de gestão (BRASIL, 2020). 

De acordo com a Nota Técnica n
o
2, de março de 2020 da Coordenação-Geral de 
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Fortalecimento da Gestão dos Instrumentos de Planejamento do SUS, o Plano de Saúde 

(PS) é o instrumento norteador da elaboração do planejamento e orçamento do governo, 

além de ser a base para execução, acompanhamento e avaliação da gestão do sistema de 

saúde para quatro anos (BRASIL, 2020).  

A Programação Anual de Saúde (PAS) por sua vez, operacionaliza as intenções 

expressas no PS e prevê a alocação dos recursos orçamentários. O Relatório 

Quadrimestral de Prestação de Contas (RPQC) é o instrumento de acompanhamento e 

monitoramento da execução da PAS. Demonstra a execução das metas e dos recursos 

orçamentário-financeiros a cada quadrimestre. Este relatório é emitido nos meses de 

maio, setembro e fevereiro (BRASIL, 2020). 

O Relatório Anual de Gestão (RAG) é o instrumento de planejamento do SUS, 

que apresenta os desdobramentos das ações previstas e os resultados alcançados com a 

execução da PAS. Este relatório é apurado com base em ações, metas e indicadores, 

orientando eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde 

(BRASIL, 2020).  

O RAG, de acordo com item IV, do art. 4º da Lei Nº 8.142 de dezembro de 1990, 

referenciado também na Lei Complementar 141 de janeiro de 2012, é considerado 

ferramenta de comprovação de aplicação dos recursos. Possui a finalidade de apresentar 

resultados alcançados na execução da Programação Anual de Saúde, além de orientar 

direcionamentos para a programação anual seguinte. O RAG possibilita verificar a 

efetividade alcançada na atenção integral à saúde, gera subsídios para as atividades de 

auditoria e controle, além de ser ferramenta de controle social (BRASIL, 2020).  

O Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SargSUS) é um 

sistema eletrônico desenvolvido pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do 

Ministério da Saúde em conjunto com o DATASUS. Visa apoiar os gestores municipais 

na elaboração e envio RAG ao Conselho de Saúde, além de possibilitar a qualquer 

cidadão a consulta dos RAG online. Os RAG eram incluídos no SargSUS até o ano de 

2017. Em 2018 passou a ser utilizado o sistema digiSUS gestor – Módulo Planejamento 

(BRASIL, 2018). 

O digiSUS tem por objetivo principal instrumentalizar os gestores públicos, 

pesquisadores e a sociedade, de forma a obter informações e dados produzidos pelo 
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Ministério da Saúde e órgãos vinculados, disponibilizando online painéis, mapas, 

gráficos e tabelas com caráter executivo e gerencial. É considerada ferramenta simples 

de disponibilização de informações estratégicas e focada no auxílio da tomada de 

decisão do gestor de saúde e acompanhamento das políticas públicas, oferecendo assim 

o panorama da situação de saúde dos municípios, estados, regiões e da união (BRASIL, 

2020).  

Este panorama da situação de saúde, também denominado análise situacional, 

consiste no processo de identificação, formulação e priorização de problemas sob a 

perspectiva de determinada realidade. Para elaboração dos planos de saúde e dos 

instrumentos de planejamento do SUS, esta análise deve ser realizada baseando-se em 

três eixos principais: condições de saúde da população, determinantes e condicionantes 

de saúde e gestão em saúde (BRASIL, 2009).  

Além dos tópicos explicitados, a análise situacional também deverá 

compreender as vertentes: vigilância em saúde, atenção básica, assistência ambulatorial 

especializada, assistência hospitalar, assistência de urgência e emergência e AF. De 

acordo com o Ministério da Saúde em 2009, os instrumentos de planejamento do SUS 

devem abordar a AF, analisando a organização e a prestação de contas, compreendendo 

desde o acesso ao elenco básico e o fornecimento dos medicamentos excepcionais, até o 

financiamento da AF (BRASIL, 2009). 

2.2 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Segundo a Constituição Federal de 1988, no capítulo destinado à seguridade 

social, ficou estabelecida a criação do SUS, e foram definidos seus princípios e 

diretrizes baseadas no conceito ampliado de saúde, em que a saúde é um direito de todos 

e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas 

(BRASIL, 1988).  

Em seguida, surgiu a Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8080 de 19 de setembro de 

1990) incluindo os preceitos constitucionais e estabelecendo a assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica e a formulação da política de medicamentos (BRASIL, 

1990). 

Uma desarticulação da AF no Brasil, principalmente por causa do processo de 
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descentralização do SUS, veio contribuir para o desenvolvimento de novas diretrizes 

relacionadas aos medicamentos, diretrizes essas descritas na Política Nacional de 

Medicamentos (PNM), de outubro de 1998 (BRASI, 1998; BRASIL, 2011). 

De acordo com a PNM (1998), um dos grandes desafios que se apresenta aos 

gestores e profissionais do SUS é a estruturação da AF. Sua reorientação propõe 

mudança no modelo organizacional e na forma de gerenciamento, não se limitando 

apenas à aquisição e distribuição dos medicamentos, mas exigindo a elaboração de 

planos, programas e atividades específicas de acordo com as competências estabelecidas 

para cada esfera de governo.  

Em 2004 foi formalizada, pelo Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional 

de Assistência Farmacêutica, o que foi considerada como um avanço, principalmente 

por enfatizar mais os serviços de saúde do que os medicamentos (produto), 

corroborando com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) (OMS, 

2002; BRASIL, 2004; WHO, 2011).  

Buscando estratégias que tornem possível aproximar as políticas farmacêuticas 

das políticas de saúde, a OMS recomenda harmonizar o entendimento do que é um 

sistema de saúde. O sistema de saúde pode ser definido como o conjunto de todas as 

organizações, pessoas e ações cujo objetivo principal é promover, restaurar ou manter a 

saúde, incluindo esforços para influenciar positivamente os determinantes da saúde, 

assim como as atividades de assistência (WHO, 2007; OSORIO-DE-CASTRO et al, 

2017).  

Foi também estabelecido que, para manter sistemas de saúde fortalecidos, tornam-

se necessárias funções básicas, que englobam a liderança, a regulação, transparência e 

prestação de contas, a provisão de serviços de saúde, o desenvolvimento de recursos 

humanos e sistemas de informação, o financiamento e o acesso equitativo a 

medicamentos essenciais (WHO, 2007). 

A liderança nos sistemas de saúde é exigida para que possa ser realizada a 

tomada de decisão, tendo como pressuposto a garantia de acesso integral, universal e 

equitativo aos serviços farmacêuticos. Com a regulação das ações ficam definidas as 

ações da AF cobertas pelo sistema de saúde, o financiamento e as normas para garantia 

da qualidade dos medicamentos e dos serviços (OSORIO-DE-CASTRO et al, 2017). 

O farmacêutico deve ser formado para atuar no sistema de saúde como membro 
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da equipe multiprofissional orientado para AF, realizando atividades de gestão, atenção 

farmacêutica e regulamentação/vigilância de medicamentos buscando melhorar a 

qualidade de vida do usuário e alcançar os objetivos sanitários do sistema (OSORIO-

DE-CASTRO et al, 2017). 

Através de uma boa gestão é possível qualificar a AF com sua organização e 

estruturação, focando em melhorar a qualidade dos serviços ofertados à população. 

Além disso, para implantação de um sistema de gestão eficiente é indispensável 

utilização de ferramentas que objetivem analisar situações e auxiliar na tomada de 

decisão. O uso dessas ferramentas tem como finalidade atingir certo grau de 

eficiência/eficácia em determinada atividade ou processo, como é o caso das 

ferramentas da qualidade (MARIN, et al 2003; BRASIL, 2007; SILVA; FLORES, 

2011).   

2.3 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

O conceito de qualidade se relaciona aos produtos e aos serviços, contemplando 

elementos como satisfação do cliente, controle de processos, padronização, melhoria 

contínua, além da racionalização do tempo e dos insumos. De maneira geral, a gestão da 

qualidade melhora o desempenho na organização (LAKHAL; PASIN; LIMAM, 2006; 

BATTIKHA, 2003). 

As organizações e empresas têm enfrentado uma realidade dinâmica sem a 

existência de fronteiras econômicas definidas, com a crescente competitividade e o 

mercado cada vez mais exigente. Além disso, a legislação está mais restritiva com 

relação à qualidade dos produtos/serviços, meio-ambiente e saúde do trabalhador. 

Dentro deste contexto, nota-se que a gestão em saúde não deve mais se basear apenas 

em estratégias tradicionais, provenientes de teorias clássicas da administração, sendo 

necessário adotar como meta e desafio, a incorporação de novos métodos de gestão que 

incluam a participação dos usuários e trabalhadores. (KILBOURNE, 2004; 

LAGROSEN et al, 2007; TONINI; CARVALHO; SPINOLA, 2008; OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 2008; AMARAL, 2011). 

Através de pensadores norte-americanos, foram incorporados conceitos da 

gerência da qualidade no contexto industrial, alcançando seu ápice na indústria 

japonesa, no cenário pós-guerra. Teorias de estudiosos como: Crosby, Deming, Juran, 
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Ishikawa, Taguchi foram capazes de desenvolver modelos e conceitos com novos 

enfoques nos serviços e nas produções. Com isso, o enfoque sobre o melhoramento 

contínuo alcançou outras áreas de atuação (RAUTER, 1992; WALTON, 1989; MALIK; 

SCHIESARI, 1998; MENDES, 1993; ADAMI; MARANHÃO, 1995). 

 Em 1993, a OMS fez a definição da qualidade da assistência à saúde em função 

de um grupo de elementos como: alto grau de competência dos profissionais, eficiência 

de utilização dos recursos, mínimo de riscos, efeito favorável na saúde e um alto grau de 

satisfação dos pacientes (GILMORE; NOVAES, 1997). 

 Conforme explicitado por Berwick, é possível adaptar os conceitos de qualidade 

incorporados pela indústria aos setores de saúde com facilidade, utilizando, por 

exemplo, as tradicionais ferramentas da qualidade (BERWICK, 1995).   

 A efetivação da qualidade não pode ocorrer sem a participação e o envolvimento 

dos profissionais de saúde da instituição, exigindo assim pessoas motivadas e 

capacitadas para aperfeiçoar os processos, visto que esse aperfeiçoamento depende de 

esforço individual e coletivo. Além disso, a complexidade das atividades 

organizacionais gera consequentemente o aumento do grau de complexidade para 

solucionar problemas, exigindo assim intervenção multidisciplinar em busca das 

soluções, sendo necessário o trabalho em equipe (NOGUEIRA, 1994; LUCINDA, 

2010).  

 A gestão da qualidade preconiza padronização dos processos por meio do 

planejamento, controle, aprimoramento e garantia da qualidade dos produtos e serviços. 

As organizações precisam de sistemas que priorizem a qualidade nas suas decisões para 

que seja possível alcançar e manter a qualidade dos seus processos, produtos e serviços. 

Também é considerada importante alternativa para fornecer às organizações 

mecanismos de controle de processos e melhora contínua, visando atender expectativas 

do mercado consumidor e promovendo  a melhoria organizacional (LAGROSEN, 2007; 

OLIVEIRA; MARTINS, 2008; GALDÁMEZ; CARPINETTI; GEROLAMO, 2009). 

 Estratégias altamente eficientes têm sido utilizadas e se caracterizam 

principalmente pela simplicidade de sua concepção e implantação. As FQ são parte 

dessas estratégias e podem ser descritas como técnicas usadas nos procedimentos e no 

gerenciamento da gestão da qualidade, o que favorece a análise de fatos e dados 

estruturados, influenciando positivamente na tomada de decisão (PALADINI, 2000; 
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DIGROCCO, 2008). 

 As FQ são utilizadas para desenvolver, programar, monitorar e melhorar a 

qualidade nas organizações representando importantes instrumentos para que a gestão 

obtenha alta eficiência e eficácia. Mesmo que pareçam simples, quando manuseadas 

com habilidade e eficiência podem incrementar na melhoria contínua dos processos e da 

qualidade propriamente dita (JURAN, 1992; BAMFORD; GREATBANKS, 2005; 

ALSALEH, 2007). 

Sendo assim, as ferramentas da qualidade, devem ser utilizadas de forma a 

controlar a variabilidade, que pode ser definida como a quantidade de diferença em 

relação a um padrão, sendo seu principal objetivo eliminar ou reduzir a variação em 

produto e/ou serviços. Podem ser aplicadas pelos gestores, formando um caminho 

lógico para identificar e solucionar problemas, tendo como principais metas: (1) facilitar 

a visualização e compreensão dos problemas; (2) sintetizar conhecimentos e soluções; 

(3) estimular a criatividade; (4) favorecer o conhecimento do processo; (5) Gerar 

elementos para o monitoramento desses processos (VERAS, 2009; SILVA; FLORES, 

2011; LUONGO, 2011). 

A incorporação da qualidade nos serviços de saúde é capaz de estruturar um 

sistema gerencial. Com isso, as instituições de saúde são capazes de controlar melhor os 

custos, diminuir as perdas, melhorar a segurança dos pacientes e dos profissionais, 

atender as demandas do mercado e dos clientes, assim como demonstrarem eficácia e 

eficiência nos resultados obtidos (ALVES, 2009). 

As ferramentas básicas da qualidade são fluxograma, folha de verificação, 

gráfico de Pareto, diagrama de causa e efeito, gráfico de tendências, histograma, carta 

de controle e gráfico de dispersão. Além das ferramentas básicas também existem outras 

ferramentas gerenciais da qualidade como Brainstorming, Matriz GUT, 5W2H e ciclo 

PDCA (LINS, 1993; SANTOS, 2010).  
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2.3.1 Fluxograma 

O fluxograma é uma ferramenta que demonstra a sequência e interação das 

atividades do processo por meio de símbolos (Figura 1) e gráficos. O registro do fluxo 

de trabalho gera a possibilidade da realização de melhorias, além de elucidar melhor o 

próprio fluxo (PEINADO, 2007).  

Figura 1. Símbolos do Fluxograma 

 

Fonte: Adaptado de PEINADO, 2007. 

É utilizado para descrição de processos, que podem, por sua vez, ser definidos 

como uma combinação de equipamentos, pessoas, métodos, ferramentas e matéria-

prima, que pode ocasionar produto ou serviço com determinadas características. O 

fluxograma destrincha o sequenciamento do trabalho envolvido no processo e os pontos 

em que as decisões devem ser tomadas. É uma ferramenta de análise e apresentação 

gráfica que possui como vantagens identificar com clareza todos os passos da execução 

do processo e também as variações quando o procedimento é realizado por pessoas 

diferentes (LINS, 1993; PEINADO, 2007).  

2.3.2 Folha de verificação 

A folha de verificação (Quadro 1) é uma ferramenta utilizada para coletar dados 

em tempo real e pode ser explicada como um quadro para anotação da quantidade de 

ocorrências de determinado evento. A sua aplicabilidade está diretamente relacionada à 

observação de fenômenos (LINS, 1993; PEINADO, 2007). 
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Quadro 1. Exemplo de Folha de Verificação. 

ITEM 

OCORRÊNCIAS 

Dia 1 Dia 2 

A XXXXX (5) XXXXXX (6) 

B XX (2) - (0) 

Fonte: Adaptado de PEINADO, 2007. 

2.3.3 Gráfico de Pareto 

O Gráfico de Pareto ou diagrama de Pareto foi desenvolvido pelo economista 

italiano Vilfredo Pareto, que foi capaz de identificar características em problemas 

socioeconômicos. Pareto identificou que poucas causas eram capazes de influenciar 

fortemente no problema e que um número grande de causas triviais influenciava apenas 

levemente no problema. Foi comprovado que em processos industriais e na 

administração, os problemas se comportavam dessa mesma forma apresentada. Sendo 

assim, torna-se importante a identificação das principais causas e o foco em solucioná-

las, para resolução do problema (LINS, 1993). 

O gráfico possui aspecto de barras e cada causa é quantificada de acordo com 

sua contribuição para o problema, as causas são organizadas no gráfico de forma 

decrescente de influência ou ocorrência (LINS, 1993). 

O diagrama de Pareto (Figura 2) também pode ser definido como um gráfico de 

colunas, ordenador da frequência das ocorrências, organizando-se da frequência maior 

para a menor, o que permite priorização dos problemas de acordo com o princípio de 

Pareto (80 % das consequências ocorrem graças a 20 % das causas) (TAGUE, 2004). 

As causas mais influentes podem ser desdobradas em níveis mais detalhados, até 

que se possam identificar as causas primárias, para que estas sejam também atacadas. A 

técnica de quantificar a importância das causas de um problema, realizar a ordenação e 

o desdobramento, é denominada de estratificação. Para realização da estratificação pode 

ser necessária a utilização de outras técnicas como o diagrama de causa e efeito ou de 

ferramentas de coleta de dados como a folha de verificação e a carta de controle (LINS, 

1993; CAMPUS, 2009).  
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Figura 2. Exemplo de Diagrama de Pareto. 

 

Fonte: Adaptado de SANTOS, 2010. 

2.3.4 Diagrama de Causa e Efeito 

O diagrama de Ishikawa, conhecido também como diagrama espinha de peixe e 

diagrama de causa e efeito, é um gráfico com função de organizar o raciocínio em 

discussões de problemas. Foi proposto pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa (1943) 

e aperfeiçoado posteriormente. Esta ferramenta tem como objetivo representar as 

possíveis causas que podem gerar determinado efeito (DALE, 2007). 

As causas podem ser agrupadas por categorias e semelhanças, esta ferramenta 

sugere a equalização de uma sequência de perguntas capaz de evidenciar fatos, podendo 

ser utilizada para identificar causas, descobrir problemas e estratificar as ações. A 

vantagem é poder atuar de modo mais específico e direcionado no detalhamento das 

possíveis causas. Dependendo da complexidade do diagrama, algumas causas podem se 

desdobrar em um novo diagrama de causa e efeito, mais aprofundado e detalhado, a fim de 

permitir uma abordagem mais minuciosa (MARSHALL et al, 2008). 

 Para a elaboração do diagrama de Ishikawa foram definidas “causas principais” 

de qualquer problema, também chamadas de 6 M’s: 

 Mão de obra – qualquer fator relacionado com falha humana ou pessoas; 

 Materiais – Problemas ou fatores relacionados com componentes, insumos ou 

matérias-primas; 
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 Máquinas – Problemas ou fatores relacionados com equipamentos; 

 Métodos – Problemas ou fatores relacionados a metodologia; 

 Meio-ambiente – Problemas ou fatores relacionados com meio/local; 

 Medição – Problemas ou fatores relacionados com controle do processo. 

As etapas para construção do diagrama consistem em definir o problema 

abordado no diagrama e o objetivo, evitando termos genéricos. Também é necessário 

reunir informações sobre o problema, selecionar um grupo para elaboração do 

diagrama, apresentando os fatos e discutindo o problema, além de organizar as 

informações e estabelecer causas eliminando o que é desnecessário (DALE, 2007). 

2.3.5 Gráfico de Tendências 

O gráfico de tendências é considerado simples, organizado em coordenadas 

cartesianas e descreve o comportamento de uma variável ao longo do tempo ou em 

função de outra variável utilizada como referência. Possui a identificação de revelar 

tendências no comportamento das variáveis, o que facilita na identificação de eventos e 

a compreensão de problemas estudados (LINS, 1993). 

A figura 3 é um exemplo de gráfico de tendências, em que é possível perceber o 

impacto de diferentes intervenções e testes de mudanças ao longo do tempo. Por 

exemplo, em torno da sétima semana, o gráfico demonstra que a equipe de melhorias foi 

formada, na décima terceira semana por sua vez, foram implementadas mudanças e 

nitidamente a partir dessa semana aumenta o percentual de conformidade no gráfico 

(MURRAY; PERLA; PROVOST, 2015).  

Os gráficos de tendência possibilitam a compreensão objetiva, e com uma 

complexidade matemática mínima, de perceber se as mudanças que foram efetuadas 

num processo ou sistema provocam melhorias ao longo do tempo. Por consequência da 

sua utilidade e simplicidade, possuem potencial de aplicação no cuidado de saúde, tanto 

entre os profissionais da assistência como entre os gestores (MURRAY; PERLA; 

PROVOST, 2015). 
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Figura 3. Exemplo de Gráfico de Tendência. 

 

Fonte: Adaptado de MURRAY; PERLA; PROVOST, 2015. 

2.3.6 Histograma 

Histograma é um gráfico organizado em barras verticais que apresentam valores 

de uma característica, agrupada por faixas, sendo útil para identificar o comportamento 

da mesma. Com este gráfico é possível observar fenômenos e suas frequências (LINS, 

1993). 

Sabe-se que valores apresentados em conjuntos de dados normalmente 

apresentam variações, esta variação é capaz de representar um modelo, ou seja, os 

valores estão distribuídos conforme algum modelo conhecido, porém esses modelos não 

são facilmente identificados em tabelas com números, sendo mais bem interpretados 

quando estão distribuídos em um Histograma (SANTOS, 2010). 

Na figura 4 está representado o exemplo de histograma seguindo uma 

distribuição normal, número de atendimentos e tempo médio de atendimento a cada 

paciente em minutos (adaptado de SANTOS, 2010). 

 

 

 

 

 



30 

 

Figura 4. Exemplo de Histograma.  

 

Fonte: Adaptado de SANTOS, 2010.  

2.3.7 Carta de Controle 

A Carta de Controle foi desenvolvida em 1920 pelo estatístico Walter Shewart 

norte-americano, é utilizada no acompanhamento de processos. O gráfico representa a 

imagem do processo ao longo do tempo (LINS, 1993). 

As cartas ou gráficos de controle são utilizados para o acompanhamento do 

desempenho de algum processo de medição, através do estabelecimento de uma faixa 

denominada de limites de controles. Esta faixa é limitada pela linha superior (limite 

superior de controle – LSC) e outra linha inferior (limite inferior de controle – LIC), 

além da linha central (limite central – LC) (OLIVEIRA et al, 2013). 

Figura 5. Exemplo de Carta de Controle. (a) processo sob controle (b) processo 

fora de controle. 

 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA et al, 2013.  
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Um processo estável e sob controle, apresenta variação de causa comum, 

podendo assim realizar uma previsão de sua variação no futuro dentro de limites 

estabelecidos com base em experiências passadas. Porém, se o processo for instável, o 

gráfico vai demonstrar variação de causa especial, essa variação ocorre quando algum 

ponto fica fora dos limites estabelecidos (superior e inferior), ao detectá-la, devem ser 

adotadas medidas para remover a causa especial permanentemente do processo (LINS, 

1993). 

2.3.8 Gráfico de Dispersão 

O gráfico de dispersão permite a visualização da correlação de duas grandezas, 

essa correlação pode não existir (não será possível identificar um comportamento típico 

no gráfico), ser linear (os pontos se distribuirão ao longo de uma reta no gráfico), ser 

não linear (os pontos tenderão a se distribuir ao longo de uma curva ou se várias curvas 

idênticas que se repetem), ou caracterizar outras distribuições, como em agrupamentos 

bem delimitados (LINS, 1993). 

Esse gráfico é destinado à verificação da existência de relação entre duas 

variáveis. Como exemplo, pode ser citada a análise das variáveis peso e altura de 

determinado grupo de pessoas, pode-se presumir a correlação positiva entre as pessoas 

do grupo, pois geralmente pessoas mais altas também são mais pesadas. Este conceito 

também é amplamente utilizado na qualidade, em que se busca a relação de causa e 

efeito entre as variáveis, o que é útil em análises de processos, desta forma é possível 

testar teorias e identificar causas primárias e encontrar possíveis soluções (SANTOS, 

2010). 

Figura 6. Exemplo de Gráfico de Dispersão. 

 

Fonte: Adaptado de SANTOS, 2010. 
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2.3.9 Brainstorming 

O brainstorming (em português “tempestade de ideias”) pode ser considerado 

uma técnica de dinâmica em grupo e atividade para explorar a potencialidade criativa do 

indivíduo em grupo. Esta técnica propõe a reunião do grupo e uso da variedade de 

pensamentos e experiências para desenvolvimento de soluções inovadoras. Assim 

espera-se reunir o maior número de visões possível levando a um denominador comum 

e eficaz para levantar e solucionar problemas (DEBASTIANI, 2015). 

A troca de informações é fator contribuinte para a abordagem de diferentes 

pontos de vista durante as sessões, porém a interação das ideias pode também resultar 

em conflitos no grupo. Sendo assim, Osborn (1957) descreveu quatro regras básicas 

para que as sessões sejam produtivas: críticas são dispensáveis podendo resultar na 

inibição da imaginação criativa; o pensamento é livre, as ideias não convencionais são 

bem-vindas; quantidade é necessária, quanto maior o número de ideias, maior a chance 

de surgirem ideias úteis, além de existir maior chance de combinações destas; buscar 

combinações e melhorias, tornando importante estimular geração de ideias a partir de 

outras ideias que foram inseridas anteriormente na discussão (MONGEAU, 1993). 

O conhecimento das regras era insuficiente, sendo assim foram adicionadas 

algumas considerações a respeito da organização do grupo de trabalho. O grupo deve 

possuir um facilitador (moderador) e um relator, que vão agir na organização e registrar 

as informações, respectivamente, a escolha dos participantes da sessão deve ocorrer 

conforme o problema a ser resolvido, para que os membros possam contribuir com o 

alcance do objetivo. A duração da sessão deve ser limitada, com tempo variante de trinta 

a quarenta e cinco minutos (ISAKSEN, 1998). 

De acordo com Fagundes e Almeida (2004) as empresas possuem problemas que 

parecem não apresentar soluções possíveis, com o uso do Brainstorming é possível 

liberar os funcionários da organização de seus paradigmas previamente estabelecidos, 

fazendo com que os mesmos gerem o máximo de ideias e propostas que conseguirem.  

2.3.10 Matriz GUT 

Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe (1981) propuseram a Matriz de 

Priorização de GUT (Gravidade x Urgência x Tendência), considerada uma das 

ferramentas mais utilizadas na solução de problemas. Faz parte das FQ, sendo útil para 

definir prioridades através de parâmetros tomados na eliminação de problemas, 
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orientando as decisões complexas e propiciando a empresa a definir estratégias a média 

e longo prazo (MARSHALL, 2008).  

O objetivo da ferramenta é priorizar as ações de modo racional com base na 

gravidade, urgência e tendência do fenômeno, permitindo assim a tomada de decisão 

mais eficaz. A matriz é classificada quanto a: (SOTILLE, 2014). 

 GRAVIDADE: Intensidade dos danos que o problema pode gerar caso 

não seja solucionado; 

 URGÊNCIA: Tempo para ocorrência dos danos ou resultados 

indesejáveis caso não se atue sobre o problema; 

 TENDÊNCIA: Desenvolvimento que o problema terá caso não ocorra 

nenhuma ação. 

Possui como vantagens, permitir a alocação de recursos nos problemas 

considerados mais importantes, contribuir para elaboração de um planejamento 

estratégico e ter uma implementação simples (SOTILLE, 2014).  

Explicitando melhor o campo de análise da técnica, de acordo com Sotille 

(2014), na gravidade, os danos podem ser avaliados quantitativamente ou 

qualitativamente. A urgência considera o tempo para eclosão de danos ou resultados 

indesejáveis e a tendência, por sua vez, leva em consideração o desenvolvimento que o 

problema terá na ausência de ação (Quadro 2). O cálculo G x U x T é capaz de indicar a 

maior ou menor prioridade de uma demanda, em relação a todas as solicitações 

encaminhadas. 
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Quadro 2. Classificações e Pontuações da Matriz GUT.  

NOTA GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA 

1 Sem gravidade  Longuíssimo prazo (dois 

ou mais meses) 

Desaparece ou não piora 

2 Pouco grave Longo prazo (um mês) Reduz ligeiramente ou vai 

piorar em longo prazo 

3 Grave Prazo médio (15 dias) Permanece ou vai piorar em 

médio prazo 

4 Muito grave Curto prazo (1 semana) Aumenta ou vai piorar em 

pouco tempo 

5 Extremamente 

grave 

Imediatamente 

(ocorrendo no momento) 

Piora muito ou vai piorar 

rapidamente 

Fonte: Adaptado de SOTILLE, 2014.  

2.3.11 5W2H 

A ferramenta 5W2H foi definida por Behret al (2008) como uma forma de 

estruturar o pensamento de modo organizado e materializado antes de implantar 

determinada solução. Esta denominação ocorre graças ao uso de sete palavras vindas do 

inglês: 

 What (O que, qual) 

 Where (Onde) 

 Who (Quem) 

 Why (Porque, para que) 

 When (Quando) 

 How (Como) 

 How much (Quanto, custo) 

O método ocorre respondendo às sete perguntas, englobando todos os aspectos 

do planejamento. Segundo Franklin (2006), a ferramenta pode ser entendida como um 

plano de ação, resultado de um planejamento, de forma a orientar ações a serem 

implementadas. 
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O SEBRAE (2008) caracteriza a ferramenta 5W2H como uma forma prática de 

avaliar dados importantes de projetos ou unidades de produção. O modelo é capaz de 

auxiliar na identificação das ações a serem tomadas e dos responsáveis e partes 

interessadas dentro do escopo em análise. 

2.3.12 PDCA 

Este método foi desenvolvido em 1930 por Walter Shewhart e definido como um 

ciclo estatístico de controle de processos, podendo ser aplicado em qualquer processo 

ou problema. Foi popularizado em 1950 por W. Edwards Deming, que aplicou o método 

de forma sistemática nos conceitos de qualidade total em trabalhos desenvolvidos no 

Japão (DEMING, 1990).  

Ciclo PDCA, também denominado como método e melhorias, pode ser 

caracterizado como método de gerenciamento de processos ou de sistemas, além de ser 

um caminho para o alcance de metas pré-estabelecidas (CAMPOS, 1996). 

O nome do ciclo é formado pelas iniciais das palavras do inglês PLAN, DO, 

CHECK, ACT que significam em português PLANEJAR, EXECUTAR, VERIFICAR E 

ATUAR, respectivamente. Este ciclo é pensado como modelo dinâmico, seguindo a 

linha de melhoria contínua da qualidade, o processo pode ser sempre revisado e um 

novo processo pode ser incorporado (PETERS, 1998). 

Figura 7. Ciclo PDCA  

 

Fonte: Adaptado de PETERS, 1998. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 Analisar a utilização das ferramentas da qualidade nos Relatórios Anuais de 

Gestão (RAG) das Secretarias Municipais de Saúde das capitais brasileiras e do Distrito 

Federal. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar e analisar a utilização de ferramentas da qualidade, através da 

ocorrência de palavras e termos-chave; 

 Analisar oportunidades de utilização de ferramentas da qualidade nos tópicos 

específicos de Assistência Farmacêutica.  
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4. METODOLOGIA 

4.1 DESENHO E PERÍODO DE ESTUDO 

O estudo é uma análise de conteúdo documental retrospectiva e descritiva dos 

Relatórios Anuais de Gestão (RAG) das Secretarias Municipais de Saúde. Foram 

analisados relatórios de três anos consecutivos 2016, 2017 e 2018.  

4.2 COLETA DOS RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO 

Os Relatórios Anuais de Gestão (RAG) dos anos de 2016, 2017 e 2018 das vinte 

e seis (26) capitais brasileiras e do Distrito Federal foram coletados através do sítio 

eletrônico do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) e digiSUS 

(Módulo Planejamento), quando não encontrados nessas plataformas, foram buscados 

também nos sítios eletrônicos das respectivas Secretarias de Saúde. O acesso às 

plataformas citadas é aberto e gratuito de modo a garantir a transparência.  

Critérios de Inclusão 

 Relatórios Anuais de Gestão das Secretarias Municipais de Saúde das capitais 

brasileiras dos anos de 2016, 2017 e 2018 disponíveis eletronicamente; 

 Distrito Federal foi incluído, pois Brasília não possui Secretaria Municipal de 

Saúde. 

4.3 ANÁLISE DOS RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO 

Para realização da análise dos Relatórios Anuais de Gestão foi utilizada a 

Análise de Conteúdo, que é definida como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações e instrumento marcado pela disparidade de formas, sendo este adaptável 

ao campo. É também considerada uma técnica de investigação que utiliza descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo das comunicações, tendo como objetivo 

a interpretação das mesmas (BARDIN, 2016).  

De acordo com Bardin (2016), uma proposta de análise engloba a utilização de 

palavras-indutoras e, para cada palavra-indutora, obtêm-se outras palavras ou termos-

chave. Antes de categorizar essas palavras ou termos é importante reuni-los por 

frequência, avaliando os idênticos ou sinônimos. Após essa avaliação da frequência, 

convém classificar as unidades de significação através da criação de categorias, 

introduzindo assim uma ordem suplementar que revela a estrutura interna do documento 
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analisado.  

Conforme explicitado na análise de conteúdo de Bardin (2016), a metodologia 

envolve três etapas que são: organização, codificação e categorização.  

4.3.1 Organização 

Após a coleta dos relatórios, ocorreu a pré-análise acerca do tema. Como o 

intuito era analisar a aplicação das FQ nos RAG, foi realizada uma pesquisa sobre esse 

instrumento de gestão do SUS e sua função para a gestão em saúde. Além disso, 

também foram estudadas as principais FQ e como podem ser aplicadas.  

Uma pré-leitura dos RAG foi realizada de modo a identificar se a busca das 

ferramentas através das palavras-chave seria viável. Após a pré-análise, os RAG foram 

organizados em pastas eletrônicas de arquivos por nome do local e também por ano de 

relatório. 

4.3.2 Codificação 

Bardin (2016) cita que a codificação corresponde a  transformação dos dados 

brutos do texto que por recorte, agregação e enumeração permite que se alcance a 

representação do conteúdo, passível de esclarecer ao analista sobre características do 

texto que podem servir de índices. É o processo em que os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, o que permite descrição 

exata de características pertinentes do conteúdo.  

A codificação compreende três escolhas: o recorte (a escolha das unidades), a 

enumeração (escolha das regras de contagem) e a classificação e agregação. 

As unidades de registro escolhidas para esta análise foram palavras ou termos-

chave que podem remeter a aplicação de FQ nos RAG analisados. 

As palavras-chave ou termos-chave utilizadas foram: fluxograma, fluxo, gráfico, 

diagrama, histograma, brainstorming, 5W2H, 5W1H, PDCA, GUT, Ishikawa, Pareto, 

espinha de peixe, causa e efeito, checklist, ficha, folha de verificação, carta de controle, 

matriz, dispersão, gravidade, urgência, tendência, melhoria contínua e Assistência 

Farmacêutica. 

As palavras e termos-chave escolhidos são nomes de FQ, partes de nomes, 

sinônimos ou nomes que possam remeter a alguma ferramenta, e foram escolhidos de 

modo a obter o máximo de informação possível relacionada ao objetivo proposto pelo 
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presente estudo, buscando alcançar todas as possibilidades de ferramentas.  

Essas palavras e termos foram coletados para uma planilha eletrônica no 

programa Microsoft Excel® (Apêndice 1,2 e 3) de acordo com a frequência em que 

apareceram. Dentro dos RAG, os parágrafos, figuras, gráficos, quadros ou tabelas que 

continham palavras ou termos-chave foram lidos e analisados com maior profundidade, 

a fim de perceber se essa palavra ou termo remete realmente a aplicação de uma das FQ. 

Além disso, o termo-chave Assistência Farmacêutica, foi utilizado para avaliar 

nos RAG se existe algum tópico específico sobre a gestão da AF, visto que é um dos 

tópicos preconizados pelo Ministério de Saúde para os relatórios.  

Os parágrafos, as figuras, os gráficos, os quadros e as tabelas em que aparecem 

as palavras/termos chave foram considerados nesse estudo como unidades de contexto. 

4.3.3 Categorização 

 As palavras e termos-chave semelhantes ou sinônimos que remetiam a mesma 

ferramenta foram agrupados de acordo com a ferramenta da qualidade respectiva que 

representam. Essas ferramentas foram contabilizadas por local e ano do relatório em 

outra planilha (Apêndice 4,5 e 6) do software Microsoft Excel®. 

 Após essa análise, os RAG das capitais e do Distrito Federal dos três anos foram 

somados e contabilizados conforme sua localidade e essas localidades foram agrupadas 

da seguinte forma: 

 Grupo A: Locais que possuem RAG com ferramentas da qualidade; 

 Grupo B: Locais que em seus RAG não aparece nenhuma das ferramentas da 

qualidade. 

Os locais que possuíam RAG com FQ (Grupo A) foram analisados com maior 

profundidade de modo a identificar como essas ferramentas foram utilizadas para a 

gestão em saúde. A apresentação desses resultados ocorreu através de quadros 

representativos das regiões brasileiras.  

Concomitantemente, os RAG foram analisados a partir do aparecimento do 

termo-chave Assistência Farmacêutica e organizados conforme sua localidade de 

origem, essas localidades foram categorizadas em: 

 Possui tópico destinado a Assistência Farmacêutica (TAF) 

 Não possui tópico destinado a Assistência Farmacêutica (NTAF) 
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Adotou-se como critério possuir o tópico de AF em um dos três anos, para a 

localidade ser incluída no grupo TAF. 

4.4 OPORTUNIDADES DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

Os RAG dos integrantes do grupo TAF foram analisados, de modo a perceber 

oportunidades de aplicação de FQ nos tópicos específicos de AF, conforme a função e 

aplicação das ferramentas, representadas na tabela 1. 

Tabela 1. Ferramentas da Qualidade, Função e Aplicação.  

Ferramentas da 

Qualidade  

Função Aplicação 

5W2H Estruturar o pensamento de modo 

organizado antes de implantar uma ação. 

Plano de Ação. 

Brainstorming Técnica de dinâmica em grupo e atividade 

para explorar a potencialidade criativa do 

indivíduo em grupo. 

Discussão de ideias e temas. 

Carta de Controle  Acompanhamento do desempenho de 

algum processo de medição, através do 

estabelecimento de uma faixa denominada 

de limites de controles. 

Gráfico de Controle. 

Diagrama de Causa e 

Efeito 

Representar as possíveis causas que podem 

gerar determinado efeito. 

Gráfico de organização do 

raciocínio nas discussões de 

problemas. 

Fluxograma Demonstrar a sequência e interação das 

atividades do processo por meio de 

símbolos e gráficos. 

Registro de fluxo de 

trabalho. 

Gráfico de Tendências Descrever o comportamento de uma 

variável ao longo do tempo. 

Revelar tendências 

graficamente. 

Gráfico de Dispersão Visualização da correlação de duas 

grandezas. 

Correlacionar grandezas 

graficamente. 

Folha de Verificação Coleta de dados em tempo real. "Checklist" 

Matriz GUT Priorização de ações. Definição de prioridades. 

Histograma Identificação de fenômenos e frequências. Gráfico de barras com 

identificação de 

comportamentos. 

Gráfico de Pareto Permite priorização de problemas 

conforme o princípio de Pareto. 

Gráfico de frequências. 

PDCA Método de gerenciamento de processos e 

sistemas 

Acompanhamento de 

processos. 

Foi realizada a leitura dos tópicos relacionados à AF e a partir dos relatos 

realizados no RAG, foram extraídos objetivos e oportunidades de utilização das FQ que 

melhor se encaixavam aos objetivos. Essas oportunidades foram quantificadas e 

descritas por localidade e ano em quadros regionais.  

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Por ser um estudo de caráter principalmente descritivo, foi utilizada estatística 
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descritiva com intuito de descrever e sumarizar os dados obtidos de maneira direta. Para 

isso, os resultados das buscas e análises foram tabelados em planilhas do software 

Microsoft Excell® (versão 2010).  

 

Figura 8. Sequência de Atividades da Metodologia.  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados 59 Relatórios Anuais de Gestão (Tabela 1), visto que 22 

entraram no critério de exclusão por não estarem disponíveis eletronicamente. Dos 

relatórios coletados, 13 correspondiam às capitais da região norte, 18 da região 

nordeste, 11 da região sudeste, oito da região centro-oeste e nove da região sul.  

Tabela 2. Consolidado – Relatórios Anuais de Gestão (RAG). Quantitativo de relatórios 

coletados por ano e localidade. 

Consolidado - Relatórios Anuais de Gestão 

NORTE 2016 2017 2018 TOTAL 

Belém 1 1 0 2 

Boa vista 1 1 0 2 

Macapá 0  1 0 1 

Manaus 1 1 1 3 

Palmas 1 1 0 2 

Porto Velho 0  1 0  1 

Rio Branco 1 1 0  2 

TOTAL 5 7 1 13 

NORDESTE 2016 2017 2018 TOTAL 

Aracaju 1 1 0  2 

Fortaleza 1 1  0 2 

João Pessoa 1 1  0 2 

Maceió 1 1  0 2 

Natal 1 1  0 2 

Recife 1 1  0 2 

Salvador 1 1  0 2 

São Luís 1 1  0 2 

Teresina 1 1  0 2 

TOTAL 9 9  0 18 

SUDESTE 2016 2017 2018 TOTAL 

Belo Horizonte 1 1 1 3 

Rio de Janeiro 1 1 1 3 

São Paulo 1 1 1 3 

Vitória 1 1 0  2 

TOTAL 4 4 3 11 

CENTRO-OESTE 2016 2017 2018 TOTAL 

Campo Grande 1 1 0  2 

Cuiabá 1 1  0 2 

Distrito Federal  1 1  0 2 

Goiânia 1 1  0 2 

TOTAL 4 4  0 8 

SUL 2016 2017 2018 TOTAL 

Curitiba 1 1 1 3 

Florianópolis 1 1 1 3 

Porto Alegre 1 1 1 3 

TOTAL 3 3 3 9 
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É importante citar que houve migração de sistema no ano de 2018, em que o 

sistema para envio dos RAG foi modificado passando a ser o digiSUS. De acordo com a 

plataforma apenas 12,3 % dos RAG de todos os munícipios brasileiros foram 

informados em 2018. 

A plataforma digiSUS informa a situação dos RAG municipais, em que 81 

foram aprovados e constam na plataforma, 517 estão em elaboração, 82 em análise pelo 

Conselho de Saúde e 4884 relatórios municipais ainda não foram iniciados (Gráfico 1). 

Dos 81 relatórios aprovados que estão na plataforma, nenhum correspondia às capitais. 

Porém, foi possível encontrar RAG de 2018 de sete capitais nos sítios eletrônicos de 

suas respectivas Secretarias de Saúde.  

 

Legenda: Eixo X=Situação dos relatórios no sistema digiSUS/ Eixo Y=Número de relatórios 

Gráfico 1. Número de Relatórios Anuais de Gestão e sua situação no sistema digiSUS 

em 2018. 

Após a coleta dos RAG, as palavras e termos-chave foram pesquisados nos 59 

relatórios, descritos na tabela 1, relacionando suas frequências e se essas 

palavras/termos-chave realmente correspondiam a alguma ferramenta da qualidade 

(Tabela 2).  

A tabela 2 demonstra todas as palavras e termos-chave utilizados, sua frequência 

(ocorrência) nos três anos estudados (2016, 2017 e 2018) e a quantidade de 

palavras/termos que realmente remetiam a FQ. Além disso, foi calculada a porcentagem 

de termos que referenciaram a ferramentas.  
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Tabela 3. Consolidado das palavras e termos-chave. 

Palavra/Termo-chave Ocorrências Ocorrências 

(3 anos) 

Quantidade 

de termos 

que remetem 

a 

Ferramentas 

(3 anos) 

% de termos 

que 

remetem a 

Ferramentas 

 

2016 2017 2018 

5W1H 0 0 0 0 0 0,0% 

5W2H 0 0 0 0 0 0,0% 

Brainstorming 0 0 0 0 0 0,0% 

Carta de Controle 0 0 0 0 0 0,0% 

Causa e Efeito 0 0 0 0 0 0,0% 

Checklist 1 4 1 6 2 33,3% 

Diagrama 0 3 4 7 2 28,6% 

Dispersão 0 0 2 2 0 0,0% 

Espinha de Peixe 0 0 0 0 0 0,0% 

Ficha 22 10 88 120 0 0,0% 

Fluxo 48 55 141 244 1 0,4% 

Fluxograma 3 3 5 11 11 100,0% 

Folha de Verificação 0 0 0 0 0 0,0% 

Gráfico 5 118 189 312 31 9,9% 

Gravidade 0 3 9 12 2 16,7% 

GUT 0 0 0 0 0 0,0% 

Histograma 0 0 0 0 0 0,0% 

Ishikawa 0 0 0 0 0 0,0% 

Matriz 2 2 7 11 0 0,0% 

Melhoria Contínua 0 0 5 5 4 80,0% 

Pareto 0 0 0 0 0 0,0% 

PDCA 0 1 3 4 2 50,0% 

Tendência 0 3 23 26 4 15,4% 

Urgência 146 192 194 532 0 0,0% 

TOTAL 227 394 671 1292 59 4,6% 

Legenda: %=porcentagem/ RAG=Relatórios Anuais de Gestão. 

 

 Nota-se que o total de ocorrências das palavras e termos-chave nos três anos foi 

de 1292, dentro desses apenas 59 dos termos remetiam a alguma ferramenta da 

qualidade, ou seja, 4,6 % das palavras e termos-chave indicaram a presença de FQ nos 

RAG.  

A partir da tabela 2 também foi possível verificar que algumas palavras e 

termos-chave foram mais eficientes na busca pelas FQ. A palavra fluxograma, por 

exemplo, em 100 % das suas ocorrências estão relacionadas no texto às FQ, seguido por 

melhoria continua com 80 %, PDCA com 50 % e checklist com 33,3 %.  
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É possível também perceber que aconteceu aumento de ocorrências das palavras 

e termos-chave que referenciaram a FQ no decorrer dos anos. Passando de três 

ocorrências em 2016 para 49 em 2018. Interessante que, em 2018 foram analisados 

apenas sete relatórios, e observou-se número maior de ocorrências de palavras e termos-

chave que direcionaram as ferramentas (Gráfico 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Os números absolutos acima das colunas referem-se ao número de ocorrências por ano. A 

porcentagem demonstrada nas setas refere-se ao percentual de aumento do número de ocorrências entre 

os anos. 

Gráfico 2. Ocorrências de palavras e termos-chave que referenciaram ferramentas da 

qualidade em 2016, 2017, 2018 nos Relatórios Anuais de Gestão.  

Percebeu-se que as outras palavras e termos-chave utilizados não foram 

eficientes na busca pelas FQ, porém foram importantes para explorar o máximo de 

possibilidades de ferramentas dos relatórios. Com esse objetivo, foi utilizada grande 

quantidade de palavras e termos que pudessem remeter às FQ de modo a captar o 

máximo de informação dos RAG. 

A frequência normalmente é a medida utilizada para as análises de conteúdo, a 

importância de uma unidade de registro pode aumentar conforme a ocorrência de sua 

aparição, mas isto pode ser válido em determinados casos e em outros não (BARDIN, 

2016).  

No presente trabalho, as unidades de registro escolhidas foram palavras ou 

termos-chave, percebeu-se que a palavra “urgência” foi a que mais apareceu, porém 

após análise dos relatos dessa palavra nos RAG foi possível observar que nenhum se 

referia a ferramenta da qualidade, pois esta palavra pode ser utilizada para outros temas 

comuns nos RAG como “urgência e emergência”. A inclusão de palavras mais 
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genéricas foi importante para que todas as possibilidades de aparecimento de FQ fossem 

contabilizadas e analisadas através da leitura dos relatos de aplicação das ferramentas. 

O termo-chave Assistência Farmacêutica também foi analisado nos relatórios, 

esse termo apareceu 341 vezes nos três anos. O objetivo da análise deste termo foi 

identificar se nos relatórios existia algum tópico específico direcionado para a AF. 

Apenas uma média de 46 % dos RAG dos três anos possuía tópico específico de AF, 

destrinchando melhor esse número foi possível perceber que em 2016 apenas 36 % dos 

RAG continham o tópico específico de AF, em 2017 aumentou para 44 % e em 2018 a 

porcentagem de RAG que possuíam esse tópico específico subiu para 86 % (Gráfico 3).  

  

 

 

 

 

 

 

Legenda: No interior das barras, x/y= número de relatórios com tópico de Assistência Farmacêutica/ 

número total de relatórios.  

Gráfico 3. Porcentagem de Relatórios Anuais de Gestão que possuem o tópico 

específico de Assistência Farmacêutica. Demonstração dos anos de 2016, 2017 e 2018, 

Brasil.  

Esse aumento pode ser justificado, pois o Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde padronizou um modelo de RAG para ser utilizado pelos gestores 

municipais, para elaboração do RAG 2018, neste modelo continha a Produção da 

Assistência Farmacêutica (Anexo 1) como tópico específico do relatório (BRASIL, 

2019b). 

 Também foi analisada a ocorrência de palavras e termos-chave que remetiam a 

FQ dentro do tópico específico de AF, foram encontrados apenas dois termos que 

referenciavam a duas ferramentas dentro da AF, o que corresponde a 3,4% das 59 

palavras/termos-chave que remeteram a alguma das FQ.  
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 Através da leitura dos relatos em que houve aparecimento das palavras e termos-

chave, foi possível identificar 49 FQ presentes nos RAG dos três anos. As ferramentas 

identificadas foram Carta de Controle, Fluxograma, Gráfico de Tendência, Folha de 

Verificação, Matriz GUT, Histograma e PDCA (Quadro 2). As ferramentas 5W2H, 

Brainstorming, Diagrama de Causa e Efeito, Gráfico de Dispersão e Gráfico de Pareto 

não foram identificadas nos RAG analisados. 

 O gráfico de tendências apareceu como a ferramenta mais encontrada, um total 

de 23 vezes. Este dado pode ser explicado, pois é utilizado com a finalidade de 

acompanhar resultados ao longo do tempo e o RAG é o instrumento que permite ao 

gestor a apresentação dos resultados alcançados (SILVA; FLORES, 2011; BRASIL, 

2019b). 

Quadro 2. Frequência de Ferramentas da Qualidade nos RAG. 

Ferramentas da 

Qualidade 

2016 2017 2018 

Carta de Controle 0 0 1 

Fluxograma 3 3 5 

Gráfico de Tendências 0 0 23 

Folha de Verificação 0 1 1 

Matriz GUT 0 1 1 

Histograma 0 1 4 

PDCA 0 1 4 

TOTAL 3 7 39 

 

 

Em 2016 apenas 4 % dos RAG analisados apresentaram FQ, em 2017 aumentou 

para 19 % e 71 % em 2018 (Gráfico 4). Este aumento sugere utilização maior das 

ferramentas pela gestão em saúde das capitais brasileiras em 2018, que pode ter 

ocorrido graças ao fortalecimento promovido pelo Ministério da Saúde na regulação do 

trabalho e ordenação para as necessidades do SUS. Principalmente, com a educação 

permanente, qualificação e valorização dos trabalhadores. Estas ações de fortalecimento 

foram previstas no Plano Nacional de Saúde 2016-2019 (BRASIL, 2016). 
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Legenda: No interior das barras, x/y= número de relatórios com Ferramentas da Qualidade/ número total 

de relatórios no ano.  

Gráfico 4. Porcentagem de Relatórios Anuais de Gestão que apresentaram Ferramentas 

da Qualidade em 2016, 2017 e 2018.  

As capitais e o Distrito Federal foram organizados de modo a contabilizar 

quantas FQ cada local apresentou em seus RAG nos três anos (Gráfico 5). Belo 

Horizonte foi a capital que mais apresentou FQ em seus relatórios, um total de 20 nos 

três anos, seguido por Porto Alegre com 10, São Paulo e Maceió empatados com cinco 

ferramentas.  

 

Legenda: Eixo X= localidades que apresentaram ferramentas da qualidade em seus relatórios/ Eixo 

Y=número total de ferramentas encontradas.  

Gráfico 5. Total de Ferramentas da Qualidade encontradas nos Relatórios Anuais de 

Gestão (2016, 2017 e 2018) por localidade. 

 Buscando a construção de uma gestão voltada para resultados, no ano de 2017, a 
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Planejamento Estratégico, priorizando uma metodologia pautada na gestão 

compartilhada e participativa. Foi relatado que ocorreu uma busca na representação de 

todas as áreas temáticas do órgão, promovendo discussões e levantando informações 

relevantes para a execução e o gerenciamento dos serviços. Todas as áreas realizaram 

esforço conjunto para priorização e detalhamento de projetos e iniciativas, elencadas 

como estratégicas para o alcance dos objetivos e resultados almejados para a saúde do 

município. Seguinte ao processo de organização, análise e priorização, foram definidos 

38 projetos estratégicos que são acompanhados mensalmente (BRASIL, 2018c).  

Este acontecimento pode ter vindo a contribuir para maior detecção de FQ nos 

RAG de Belo Horizonte, visto que as 20 FQ identificadas foram no ano de 2018. Em 

2016 e 2017 os RAG de Belo Horizonte não possuíam nenhuma ferramenta da 

qualidade, este dado foi demonstrado mais adiante no Gráfico 6, após a categorização 

das capitais.  

As capitais foram categorizadas em dois grupos, A e B.  

Quadro 3. Categorização das Capitais Brasileiras nos Grupos A e B. 

A B 

Belo Horizonte-MG Aracaju-SE 

Curitiba-PR Belém-PA 

Florianópolis-SC Boa Vista-RR 

Macapá-AP Distrito Federal 

Maceió-AL Campo Grande-MS 

Porto Alegre-RS Cuiabá-MT 

Porto Velho-RO Fortaleza-CE 

São Paulo-SP Goiânia-GO 

 João Pessoa-PB 

 Manaus-AM 

 Natal-RN 

 Palmas-TO 

 Recife-PE 

 Rio Branco-AC 

 Rio de Janeiro-RJ 

 Salvador-BA 

 São Luís-MA 

 Teresina-PI 

 Vitória-ES 

 

Foi também analisado e construído um gráfico com as capitais que possuíam 

RAG dos três anos de análise. Demonstrando a frequência de utilização das FQ por ano 

(Gráfico 6). Através do gráfico foi possível perceber aumento na utilização de FQ por 

essas localidades. 
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Legenda: Eixo X=Localidades do grupo A que possuíam Relatórios Anuais de Gestão dos três anos 

(2016, 2017 e 2018)/ Eixo Y=Número de Ferramentas da Qualidade nos Relatórios.   

Gráfico 6. Quantidade de Ferramentas da Qualidade nos Relatórios Anuais de Gestão 

por ano e por localidade.  

 Porto Alegre foi representado como a segunda localidade que apresentou RAG 

com maior quantidade de FQ, e assim como Belo Horizonte, todas foram encontradas 

no RAG de 2018.  

Buscando encontrar respostas para o aumento de ferramentas nos RAG de Porto 

Alegre, foram analisados os Planos Municipais de Saúde de Porto Alegre 2014-2017 e 

2018-2021, foi possível perceber que no plano 2014-2021 não existia tópico específico 

para o planejamento. No plano 2018-2021, o tópico de planejamento foi incluído 

abordando os instrumentos de planejamento do SUS e seus objetivos, buscando através 

de ferramentas tecnológicas ampliarem a participação e o monitoramento constante, 

garantindo o desenvolvimento institucional direcionado à melhoria dos indicadores de 

saúde da população. Este fato, assim como ocorreu para o planejamento estratégico 

criado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, pode ter vindo a 

contribuir para o aumento no número de FQ nos relatórios (BRASIL, 2013; BRASIL, 

2017a).  

Os RAG do grupo A foram analisados com maior profundidade, de modo a 

perceber como as FQ estavam sendo aplicadas para melhoria da gestão em saúde. 

Foram criados três quadros contendo os integrantes do Grupo A por região para facilitar 

a análise. Os quadros detalham: a capital, o ano do RAG, a ferramenta utilizada e sua 

aplicação. 

O quadro 4 apresenta a aplicação das FQ pela região Norte, através dele é 

possível perceber que três ferramentas diferentes foram utilizadas pelos dois 

municípios, o fluxograma, a Matriz GUT e o histograma.  
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Quadro 4. Aplicação das ferramentas da qualidade por municípios da região Norte.  

 

O fluxograma foi utilizado pelo município de Macapá em 2017 para o 

estabelecimento do fluxo de atendimento de agravos relacionados ao trabalho pelas 

unidades básicas, gerando assim uma melhora da notificação, segundo os relatos do 

RAG. O RAG não relata qual a melhoria, somente cita que ocorreu a melhora.  

Um estudo sobre a vigilância em saúde do trabalhador na atenção primária de 

Matozinhos em Minas Gerais identificou que não havia um fluxo bem definido para as 

notificações e as investigações de agravos relacionados ao trabalho, essa deficiência 

acarretava reduzido número de notificações desses agravos. Assim como realizado pelo 

município de Macapá, criou-se o fluxograma para o alcance de indicadores da vigilância 

em saúde do trabalhador, principalmente no aumento do número de notificações de 

acidente de trabalho, o que ocorreu também devido ao maior envolvimento dos 

profissionais da atenção primária no processo (GUIOTOKU, 2019).  

A matriz de priorização GUT e o histograma foram aplicados por Porto Velho 

no RAG de 2017, a matriz foi utilizada com objetivo de regular o atendimento pré-

hospitalar de urgência e o acesso aos leitos hospitalares de urgência.  

Outro estudo recente da área de gestão em saúde, abordou o processo de criação 

da comissão de saúde de Londrina e região, no estado do Paraná. Este estudo utilizou a 

ferramenta Matriz GUT, assim como Porto Velho, porém com outra finalidade, o que 

demonstra a versatilidade desta ferramenta. Buscou-se priorizar os problemas 

experimentados no SUS de modo a estabelecer os principais eixos de atuação da 

comissão de saúde criada (LOPES; REMONDI; CALDARELLI, 2019).  

O histograma por sua vez, foi usado como ferramenta para apresentar o 

percentual de tipo de parto nos anos de 2014 a 2017. É considerada comum a utilização 

REGIÃO NORTE 

Capitais RAG Ferramenta Aplicação 

Macapá 2017 Fluxograma 

Estabelecimento do fluxograma de atendimento de agravos 

relacionados ao trabalho pelas unidades básicas, de modo a 

melhorar a notificação. 

Porto 

Velho 
2017 

Matriz GUT 
Regulação do atendimento pré-hospitalar de urgência e o 

acesso aos leitos hospitalares de urgência. 

Histograma 
Percentual de tipo de parto nos anos de 2014 a 2017.  
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dos histogramas na área da saúde para analisar dados contínuos de pacientes e dados 

contínuos da população. Intervenções podem ocorrer após a análise de determinada 

tendência do histograma, demonstrando a importância dessa ferramenta como 

apresentação de dados e resultados (VELARDE, 2007).  

Uma análise epidemiológica dos partos em determinada região do nordeste 

brasileiro verificou, assim como o município de Porto Velho, o percentual do tipo de 

parto da região, no estudo foi concluído que o número de cesáreas está acima do 

recomendado pela OMS (RIBEIRO et al, 2019). Outros estudos também realizam a 

mesma análise do tema “tipo de parto”, abordado por Porto Velho, o que enfatiza a 

importância da apresentação desses resultados nos RAG (ARAUJO et al, 2016; SOUSA 

et al, 2017; ANDRADE et al, 2018).  

O quadro 5, apresenta a aplicação das FQ por município da região Nordeste. 

Maceió foi o único representante desta região que apresentou FQ em seus relatórios. 

Maceió aplicou em 2016 e 2017 a ferramenta fluxograma para padronizar processos e 

linhas de cuidados relacionados a importantes agravos que acometem a população, 

como diabetes, obesidade, hipertensão, câncer e insuficiência renal. 

Quadro 5. Aplicação das Ferramentas da Qualidade por Municípios da região Nordeste.  

REGIÃO NORDESTE 

Capitais RAG Ferramenta Aplicação 

Maceió 

2016 Fluxograma 

Implantação do fluxograma para Diabetes Mellitus e 

Obesidade. 

Implantação do fluxograma para Hipertensão Arterial 

Sistêmica. 

Implantação e divulgação do fluxograma de oncologia. 

2017 Fluxograma  

Implementação do fluxograma da oncologia infantil. 

Implantação e divulgação do fluxograma para pacientes 

com Insuficiência Renal Crônica- adulto e infantil. 

 

O acompanhamento e tratamento de portadores de Diabetes Mellitus (DM) e/ou 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) necessita ser realizado de forma longitudinal pela 

equipe multiprofissional. O vínculo e a responsabilidade são compartilhados pelos 

membros da equipe através de planos terapêuticos individualizados, que promovam o 

autocuidado apoiado na visão de cuidado integral, devendo considerar os aspectos 
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culturais, comunitários e familiares, assim como a vulnerabilidade dos indivíduos. Em 

2018, o governo do Distrito Federal publicou um Protocolo de Atenção à Saúde baseado 

em dados consultados através de pesquisa nas principais bases científicas. Foram 

formulados fluxogramas de atendimento e tratamento para HAS e DM, assim como 

identificado pelo presente trabalho nos RAG de Maceió (BRASIL, 2018a).  

Em 2020, a International Society of Hypertension (ISH) divulgou novas 

diretrizes para o tratamento da HAS, que também apresentam fluxograma do tratamento 

farmacológico da hipertensão, o que reforça ainda mais a importância de padronizar e 

normatizar esse processo através desta ferramenta. Além das diretrizes da ISH, outros 

estudos internacionais também apresentaram o tratamento para HAS através da 

ferramenta de qualidade fluxograma (WILLIAMS et al, 2018; WHELTON et al, 2018; 

UNGER et al, 2020).   

O fluxograma também foi utilizado para padronização de processos relacionados 

à oncologia. A oncologia é um ramo da Ciência que aborda os tumores e o câncer. A 

equipe multiprofissional é importante nesta área, pois os profissionais em sincronia 

buscam atender os pacientes transmitindo segurança e apoio. Para padronização dos 

procedimentos de oncologia, o Conselho de Secretarias Municipais de Santa Catarina 

criou um fluxograma de acesso para oncologia ambulatorial do estado, assim como 

citado que foi realizado pelo município de Maceió nos seus relatórios de gestão 

(BRASIL, 2018b).  

Em 2014, o Ministério da Saúde divulgou as Diretrizes Clínicas para o Cuidado 

ao Paciente com Doença Renal Crônica (DRC) no SUS. Nas diretrizes abordadas, foi 

publicado um fluxograma para avaliação da DRC, com objetivo de orientar as 

Secretarias de Saúde municipais e estaduais no cuidado ao usuário que possui esta 

comorbidade (BRASIL, 2014).  

A aplicação das ferramentas nos RAG pela região Sudeste foi representada pelo 

quadro 6. Observando no quadro, o município de Belo Horizonte, é possível perceber 

que a ferramenta mais utilizada foi o gráfico de tendências, principalmente para 

registrar e apresentar dados epidemiológicos ou dados que são considerados relevantes 

para o controle ao longo do tempo pela gestão em saúde. O histograma foi utilizado 

com a mesma finalidade. O fluxograma por sua vez, foi ferramenta para implantação de 

legislações e protocolos. Enquanto o PDCA, para ações de melhoria contínua na 

estratégia da Gestão do Cuidado no território. 
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Quadro 6. Aplicação das Ferramentas da Qualidade por municípios da região Sudeste.  

REGIÃO SUDESTE 

Capitais RAG Ferramenta Aplicação 

Belo 

Horizonte 
2018 

Fluxograma 

Etapas da implantação da RDC ANVISA 153/17. 

Fluxograma de decisão do Protocolo de Manchester. 

Fluxo de informações ao SINAN. 

Gráfico de 

Tendências 

Crescimento anual da fila de espera 2010 - 2018. 

Índice de abastecimento de medicamentos nos 

Centros de Saúde em 2018. 

Recoleta de amostras laboratoriais por mês em 2018. 

Número de pacientes incluídos e acompanhados pelo 

Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) em 2018. 

Número de pacientes deshospitalizados pelo SAD 

em hospitais e UPAs 2018. 

Ressonâncias magnéticas realizadas em caráter 

eletivo 2017 - 2018. 

Encaminhamento de usuárias para diagnóstico de 

neoplasia maligna de mama 2017-2018. 

 Biópsias percutâneas orientadas por tomografia 

realizadas na rede 2017-2018. 

Dispensações de medicamentos para a Cessação do 

Tabagismo 2012 - 2018. 

Equipes e cobertura da ESF 2016 a 2018. 

Nascidos vivos nas maternidades SUS 2007 - 2017. 

Percentual de casos de sífilis adquirida segundo sexo 

e razão por ano de notificação 2011 - 2018. 

Casos de detecção de AIDS por ano de diagnóstico 

2007 - 2018. 

Total de óbitos e taxa de mortalidade por AIDS em 

residentes de Belo Horizonte 2007 - 2018. 

Histograma 

Percentual de vinculação obstétrica municipal por 

maternidade 2008 - 2018. 

Taxa de atendimento e aumento por agravos 

respiratórios em menores de 5 anos 2016 - 2017. 

PDCA 
Melhoria contínua dos processos assistenciais e de 

Gestão do Cuidado no Território. 

São Paulo 

2017 Folha de Verificação Implantação do checklist do parto com segurança. 

2018 

Gráfico de 

Tendências 

Coeficiente de mortalidade infantil (CMI) 2003 a 

2017. 

Taxa de homicídio na população masculina segundo 

a faixa etária 2010 - 2016. 

Folha de Verificação Implantação do checklist de parto seguro. 

PDCA 

Implantação do método PDCA pela ouvidoria,com 

objetivo de melhorar a resposta de unidades que não 

estão em conformidade. 
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São Paulo foi a única localidade que utilizou a ferramenta folha de verificação 

ou “checklist”, presente nos relatórios dos anos de 2017 e 2018. A ferramenta foi um 

recurso para aumentar a segurança do parto.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2017 criou um Guia de 

Implementação da Lista de Verificação da OMS para partos seguros. De acordo com a 

OMS, o checklist de parto seguro, que foi também implantado pelo município de São 

Paulo, foi criado como ferramenta para melhorar a qualidade dos cuidados prestados às 

mulheres parturientes. Consiste em uma lista organizada das práticas exercidas no parto, 

visando evitar as principais causas de mortes maternas e neonatais no mundo. Cada item 

da lista é uma ação que deve ser tomada e quando não cumprida pode provocar danos 

tanto a mãe quanto ao bebê (OMS, 2017).  

Além disso, São Paulo fez uso do gráfico de tendências para apresentar dados 

epidemiológicos importantes e do ciclo PDCA, com a implantação do método de 

melhoria contínua pela ouvidoria, com objetivo de melhorar a resposta de unidades de 

saúde que não estão em conformidade. 

Um estudo sobre a comunicação entre gestores e equipes das unidades de pronto 

atendimento 24h de Betim/MG, utilizou assim como Belo Horizonte e São Paulo, o 

ciclo PDCA. O ciclo foi aplicado para a construção de um planejamento relacionado à 

comunicação efetiva entre os gestores e a equipe (ANDRADE, 2020).  

Ainda sobre o ciclo PDCA, um estudo holandês, abordou o estímulo de 

ferramentas práticas para melhoria da qualidade dos cuidados em demência e a 

avaliação contínua do conhecimento e das habilidades. Neste estudo uma seleção de 

problemas com formulação de um plano de ação utilizando o ciclo PDCA foi realizada 

como parte da prática interdisciplinar colaborativa no atendimento às demências 

(NIEWBOER; RICHTERS; VAN DER MARCH, 2017). 

 O gráfico de tendências é uma ferramenta eficiente na apresentação de 

resultados, e por esse motivo foi utilizada para apresentar resultados de diversos temas 

diferentes ao longo de períodos específicos, pelos dois municípios do Sudeste.  

No Sudeste, o fluxograma foi um recurso utilizado apenas por Belo Horizonte. 

Um de seus usos foi para implantação da RDC 153 de 2017 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, que dispõe sobre a classificação do grau de risco para atividades 
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econômicas sujeitas a vigilância sanitária, para fins de licenciamento e dá outras 

providências (BRASIL, 2017b).  

Outra utilização do fluxograma foi para organização do Protocolo de 

Manchester, que corresponde ao procedimento de triagem para serviços de urgência e 

emergência. O acolhimento com classificação de risco nesses serviços possui intuito de 

identificar as prioridades de atendimento, minimizar filas e tempo de espera pela 

assistência (LOBO et al, 2020).  

A ferramenta também foi útil para organizar o fluxo de informações do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Este sistema permite o diagnóstico 

dinâmico da ocorrência de eventos na população, podendo fornecer subsídios para 

explicações causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos 

que as pessoas estão susceptíveis. O SINAN contribui para a identificação da realidade 

epidemiológica de determinada área geográfica (BRASIL, 2019c). 

O quadro 7 analisa a aplicação das FQ nos RAG dos municípios da região Sul. A 

partir deste quadro é possível perceber que as três capitais utilizam o gráfico de 

tendências como ferramenta para registro de dados epidemiológicos ao longo de 

determinado período. 

O fluxograma é utilizado por Curitiba em 2018 para adequação dos prontuários 

de oncologia. Um estudo da região central do Brasil, através da análise de conteúdo, 

analisou inconformidades acerca dos registros em prontuários, e teve como objetivo 

descrever a percepção dos trabalhadores de saúde acerca do tema. Várias 

inconformidades foram relatadas e causas de inconformidades analisadas. Concluiu-se 

que, é recomendável que as instituições de saúde promovam investimentos na 

qualificação dos recursos humanos desde a admissão e que a elaboração de protocolos 

de cuidado informatizados aliados à adequação dos impressos é importante para 

contribuir com registros consistentes e de qualidade (SILVA et al, 2017).  
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Quadro 7. Aplicação das ferramentas da qualidade por municípios da região Sul.  

REGIÃO SUL 

Capitais RAG Ferramenta Aplicação 

Curitiba 2018 

Fluxograma 
Fluxograma de adequação de prontuários de 

oncologia. 

Gráfico de 

Tendências 

Média de tempo de espera em minutos entre a 

classificação de risco e a consulta nas UPAs por 

mês em 2018. 

Florianópolis 

2017 PDCA 
Implementação de PDCA para termos de 

referência. 

2018 

Gráfico de 

Tendências 

Taxa de mortalidade prematura (30-69 anos) pelo 

conjunto das 4 principais DCNT (2014-2018). 

PDCA 
Implantação do método PDCA para os processos 

de trabalhos pela vigilância epidemiológica 

Porto Alegre 2018 

Carta de Controle Histórico de infestação pelo Aedes. 

Fluxograma 
Fluxograma de notificação e informação de 

epizootias. 

Gráfico de 

Tendências 

Distribuição do número de casos e taxa de 

incidência da Sífilis congênita 2007 - 2018. 

Casos de sífilis adquirida notificados no SINAM 

2012 - 2018. 

Números de notificações de eventos adversos por 

mês em 2018. 

Casos notificados de dengue por semana em 2018. 

Incidência de Hanseníase 2017-2018. 

Matriz GUT 

Avaliação de eventos ocorridos no hospital pela 

Comissão de Segurança do Paciente para que se 

realizem reuniões com os gestores responsáveis 

para traçar planos de ação e priorizações.  

Histograma 

Série histórica de casos confirmados de dengue 

2013 - 2019. 

 Distribuição dos casos de doença meningocócica 

por ano do diagnóstico e faixa etária 2014 - 2018.  

 

O fluxograma através da demonstração dos passos necessários para a realização 

de determinado processo, como é o caso da adequação dos prontuários, pode vir a gerar  

melhora na compreensão do processo de trabalho, criando normas padronizadas de 

execução deste processo (PEINADO, 2007; SILVA et al, 2017). 

Outro município do Sul, Florianópolis, aplicou o ciclo PDCA para melhoria 

contínua dos termos de referência e para os processos de trabalho da vigilância 

epidemiológica. O ciclo PDCA é uma metodologia de gestão que auxilia na 

identificação de um problema, análise das causas e tomada de ações corretivas, sendo 
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assim uma ferramenta importante e essencial para melhoria contínua dos instrumentos e 

processos de trabalho (ALVES, 2015). 

O Termo de Referência é o instrumento de gestão estratégica que determina o 

sucesso ou insucesso de uma contratação pública, garante a qualidade na compra no 

serviço público. Para que se garanta a qualidade, torna-se importante especificar bens, 

serviços e obras de forma clara e objetiva. Esses itens devem ser descritos em Termos 

de Referência bem elaborados. Termos de Referência com qualidade geram contratações 

eficazes (BRASIL, 2017c).  

A última localidade da região Sul apresentada pelo quadro 7 é Porto Alegre. Esta 

capital utilizou a matriz de priorização GUT para avaliação de eventos ocorridos no 

hospital pela Comissão de Segurança do Paciente objetivando realizar reuniões com os 

gestores responsáveis para traçar planos de ação e priorizações.  

Um hospital militar de Manaus utilizou algumas FQ para implantação do Núcleo 

de Segurança do Paciente. Com base na metodologia PDCA, implantaram ações 

definidas ao longo de um ano. Na etapa de planejamento realizaram brainstorming e 

checklist para levantamento dos principais problemas na Segurança do Paciente, esses 

problemas foram classificados através da matriz de priorização GUT e através da 

ferramenta 5W2H foram elaborados planos de ação para os principais problemas. Nota-

se semelhanças entre o estudo de Manaus e o relato no RAG de Porto Alegre, tanto na 

utilização da matriz GUT como na elaboração de planos de ação e de priorizações 

(LIMA; FERNANDES, 2018).  

Além disso, Porto Alegre também utilizou o fluxograma para organizar o 

processo de notificação de epizootias e o histograma para representar graficamente 

dados epidemiológicos. 

 A carta de controle foi um recurso utilizado no controle histórico de infestação 

pelo Aedes aegypt. O Brasil enfrenta um cenário epidemiológico complexo com a 

circulação simultânea de três arboviroses importantes para saúde pública, a dengue, a 

chikungunya e a zika, todas transmitidas pelo Aedes aegypt. Por este motivo, novas 

alternativas de controle de vetores são importantes e devem ser avaliadas sob a 

perspectiva de eficácia e viabilidade de aplicação em grande escala. Neste contexto, 

torna-se importante utilizar ferramentas como a Carta de Controle para demonstrar 

evidências de que o processo está operando de forma controlada e demonstrar a 
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presença de causas inesperadas de variação, para que medidas de correção possam ser 

aplicadas (OLIVEIRA et al, 2013; BRASIL, 2016).  

Não foram identificadas FQ nos RAG dos municípios estudados da região 

Centro-Oeste. Cabe ressaltar que a não identificação das FQ nos RAG não 

necessariamente significa que não foram utilizadas, uma vez que podem fazer parte da 

rotina de planejamento dos municípios e os RAG são instrumentos de apresentação de 

resultados. Essas ferramentas talvez sejam utilizadas, porém nem sempre relatadas. Este 

estudo reforça a importância do registro das ferramentas nos instrumentos de 

planejamento oficiais do SUS, como é o caso do RAG. 

Além disso, foi percebido nos RAG analisados que a utilização das FQ é apenas 

citada sem detalhamentos, não demonstrando como foi realizada e quais foram os 

desdobramentos destas ferramentas para a gestão em saúde.  

Os RAG das capitais brasileiras também foram analisados sob a perspectiva da 

AF, e agrupados conforme suas localidades em dois grupos. O das capitais que possuem 

tópico destinado a Assistência Farmacêutica – TAF (englobando as capitais que tenham 

esse tópico no RAG de pelo menos um dos anos) e o das que não possuem tópico 

destinado a Assistência Farmacêutica – NTAF (Quadro 8).  

Quadro 8. Categorização dos municípios nos grupos TAF e NTAF. 

GRUPOS 

TAF NTAF 

Belém-PA Aracaju-SE 

Belo Horizonte-MG Boa Vista-RO 

Campo Grande-MS Distrito Federal 

 Curitiba-PR Cuiabá-MT 

Florianópolis-SC Fortaleza-CE 

Goiânia-GO João Pessoa-PB 

Maceió-AL Macapá-AP 

Manaus-AM Natal-RN 

Palmas-TO Rio Branco-AC 

Porto Alegre-RS São Luís-MA 

Porto Velho-RO Teresina-PI 

Recife-PB   

Rio de Janeiro-RJ   

Salvador-BA   

São Paulo-SP   

Vitória-ES   
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Após esta categorização, os RAG das capitais do grupo TAF, foram analisados 

de modo a buscar FQ no tópico específico de AF. Das 49 ferramentas encontradas nos 

RAG, apenas duas faziam parte do tópico específico de AF.  

As duas ferramentas encontradas no tópico específico de AF eram gráficos de 

tendência, que foram detectadas no RAG 2018 de Belo Horizonte. Os relatos 

correspondentes a essas ferramentas foram: índice de abastecimento de medicamentos 

nos centros de saúde em 2018; dispensações de medicamentos para a cessação do 

tabagismo 2012 - 2018. 

Após observar que praticamente todos os relatórios que possuíam tópico 

específico de AF não apresentavam FQ, decidiu-se buscar oportunidades de aplicação 

de FQ nos tópicos específicos de AF. Os relatos relacionados à AF foram todos 

analisados e a partir desses relatos, as oportunidades de utilização das FQ foram 

identificadas. Foram identificadas 68 oportunidades de ferramentas nos tópicos 

específicos de AF dos RAG (Tabela 3).  

Tabela 4. Total de oportunidades de ferramentas da qualidade encontradas nos tópicos 

específicos de Assistência Farmacêutica dos RAG.  

OPORTUNIDADE DE 

FERRAMENTAS  

QUANTIDADE  

5W2H 15 

Brainstorming 6 

Diagrama de Causa e Efeito 2 

Fluxograma 12 
Folha de Verificação 4 

Gráfico de Pareto 2 
Gráfico de Tendências 9 

Matriz GUT 3 
PDCA 15 

TOTAL 68 

 

 Das 68 oportunidades identificadas, as ferramentas 5W2H e PDCA juntos 

corresponderam a 44 %, cada um representando com 22 % do total de oportunidades. O 

fluxograma com 18 % e o gráfico de tendências com 13 % (Gráfico 7). 
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Legenda: Eixo X=Porcentagem de oportunidades de Ferramentas da Qualidade/ Eixo Y=Tipos de 

Ferramentas da Qualidade.  

Gráfico 7. Porcentagem de oportunidades de Ferramentas da Qualidade encontradas nos 

tópicos específicos de Assistência Farmacêutica.  

Foram elaborados quadros por região (Quadro 9- Norte, Quadro 10- Nordeste, 

Quadro 11- Centro-Oeste, Quadro 12- Sudeste e Quadro 13- Sul) representando as 

oportunidades de ferramentas da qualidade encontradas nos tópicos específicos de AF 

após leitura minuciosa dos relatos nos RAG do grupo TAF. 
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Quadro 9. Oportunidades de Ferramentas da Qualidade encontradas nos tópicos 

específicos de Assistência Farmacêutica dos relatórios das capitais da Região Norte. 

REGIÃO NORTE 

LOCAL ANO 

OBJETIVOS BASEADOS NOS RELATOS DA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOS 

RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO 

OPORTUNIDADE 

DE 

FERRAMENTA 

Manaus 

2016 

Traçar um plano de ação para implantar o Sistema 
Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - Hórus 

nas unidades municipais de saúde. 
5W2H 

Normatizar o fluxo das atividades de farmácia clínica.  Fluxograma 

Acompanhar a atuação dos farmacêuticos nas UBS.  PDCA 

2017 Acompanhar o pós implantação do Hórus. PDCA 

2018 

Normatizar o fluxo das atividades de cuidado 
farmacêutico. 

Fluxograma 

Traçar um plano de ação para implantação do projeto de 
plantas medicinais e fitoterápicos.  

5W2H 

Porto 

Velho 
2017 

Reunião com os farmacêuticos para saber os principais 
temas de interesse para capacitação dos atendentes de 

farmácia. 
Brainstorming 

Priorizar os temas de interesse para capacitação com os 
profissionais da Assistência Farmacêutica. 

Matriz GUT 

Normatizar o fluxo com as atividades de logística do CAF. Fluxograma 

Normatizar o fluxo das atividades de Atenção 
Farmacêutica. 

Fluxograma 

Criar um plano de ação para implantação de 10 farmácias 
públicas em regiões geograficamente estratégicas. 

5W2H 

Criar um plano de ação para implantar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) 

das farmácias. 
5W2H 
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Quadro 10. Oportunidades de Ferramentas da Qualidade encontradas nos tópicos 

específicos de Assistência Farmacêutica dos relatórios das capitais da Região Nordeste. 

REGIÃO NORDESTE 

LOCAL ANO 

OBJETIVOS BASEADOS NOS RELATOS DA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOS 

RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO 

OPORTUNIDADE 

DE 

FERRAMENTA 

Belém 2016 

Traçar um plano de ação para implantar o Sistema 

Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica -

Hórus nas unidades municipais de saúde. 

5W2H 

Maceió 

2016 

Traçar um plano de ação para implantar o Sistema 

Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica -

Hórus nas unidades municipais de saúde. 

5W2H 

Realizar um plano de ação com objetivo de 

reestruturação física das farmácias e da Central de 

Abastecimento Farmacêutico. 

5W2H 

Acompanhar a reestruturação da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT). 
PDCA 

2017 

Acompanhar a reestruturação física das farmácias. PDCA 

 Priorizar os temas de interesse para capacitação com 

os profissionais da Assistência Farmacêutica. 
Matriz GUT 

Recife 

2016 

Acompanhar a utilização do sistema Hórus. PDCA 

Reunião com os farmacêuticos para saber os principais 

temas para capacitação dos técnicos de farmácia. 
Brainstorming 

Priorizar os temas de interesse para capacitação.  Matriz GUT 

Normatizar o fluxo das atividades de cuidado 

farmacêutico. 
Fluxograma 

2017 

Criar dois planos de ação voltados para o uso racional 

de medicamentos.  
5W2H 

Normatizar o fluxo para o protocolo de tratamento de 

Toxoplasmose.  
Fluxograma 

Acompanhar a pós implantação das Farmácias da 

Família.  
PDCA 

Salvador 2017 

Traçar um plano de ação para readequação da estrutura 

física e organizacional das farmácias. 
5W2H 

Demonstrar a porcentagem de medicamentos da 

REMUME disponíveis nas unidades.  

Gráfico de 

Tendências  
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Quadro 11. Oportunidades de Ferramentas da Qualidade encontradas nos tópicos 

específicos de Assistência Farmacêutica dos relatórios das capitais da Região Centro-

Oeste. 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

LOCAL ANO 

OBJETIVOS BASEADOS NOS RELATOS DA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOS 

RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO 

OPORTUNIDADE 

DE 

FERRAMENTA 

Campo 

Grande 
2017 

Realizar um checklist de fiscalização das distribuidoras 

e das farmácias de manipulação.  
Folha de Verificação 

Reunião com os farmacêuticos para saber os principais 

temas de interesse para capacitação.  
Brainstorming 

Traçar um plano de ação com objetivo de aumentar a 

disponibilidade de medicamentos.  
5W2H 

Goiânia 

2016 

Analisar as causas do desabastecimento dos 

medicamentos da urgência no almoxarifado. 

Diagrama de Causa e 

Efeito/ Gráfico de 

Pareto 

Demonstrar o número de unidades de saúde com 

farmacêutico ao longo do ano.  

Gráfico de 

Tendências  

2017 
Demonstrar o número de usuários atendidos pelo SAD, 

com acompanhamento farmacoterapêutico ao longo do 

ano.  

Gráfico de 

Tendências  

Palmas 
2016 

Acompanhar o pós implantação do Horus. PDCA 

Criar um checklist de inspeção das indústrias de 

medicamentos. 
Folha de Verificação 

2017 Acompanhar os serviços de Assistência Farmacêutica.  PDCA 
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Quadro 12. Oportunidades de Ferramentas da Qualidade encontradas nos tópicos 

específicos de Assistência Farmacêutica dos RAG das capitais da Região Sudeste. 

REGIÃO SUDESTE 

LOCAL ANO 

OBJETIVOS BASEADOS NOS RELATOS DA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOS 

RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO 

OPORTUNIDADE 

DE 

FERRAMENTA 

Belo 

Horizonte 

2016 

Acompanhamento do setor de Farmacovigilância 

(100% implantado). 
PDCA 

Demonstrara evolução anual dos percentuais de 

unidades com farmacêuticos e de farmácias com 

estrutura adequada. 

Gráfico de 

Tendências  

Acompanhar o pós implantação da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT). 
PDCA 

2017 

Acompanhar a reestruturação da Comissão de Farmácia 

e Terapêutica (CFT). 
PDCA 

Demonstrar a evolução anual dos percentuais de 

unidades com farmacêuticos e de farmácias com 

estrutura adequada. 

Gráfico de 

Tendências  

Plano de ação para ampliar o índice de abastecimento 

de medicamentos nas unidades de saúde. 
5W2H 

2018 

Realizar reuniões com os farmacêuticos do município 

buscando encontrar os principais erros de medicação, 

na visão deles, e propor estratégias para diminuição 

desses erros.  

Brainstorming 

Criar o fluxo das atividades de farmacovigilância para 

padronização dos processos.  
Fluxograma 

Criar um plano de ação para garantir a presença de 

farmacêuticos 40H semanais nas unidades.  
5W2H 

Criar o fluxo do Cuidado Farmacêutico de modo a 

alinhar os processos e as ações. 
Fluxograma 

Rio de 

Janeiro 

2016 
Acompanhar a efetividade na distribuição de 

fitoterápicos.  
PDCA 

2017 
Plano de ação para aumentar a distribuição de 

fitoterápicos de modo a alcançar a meta proposta. 
5W2H 

São Paulo 2018 

Normatizar o fluxo para lançamento da produção dos 

farmacêuticos em serviços de saúde mental. 
Fluxograma 

Reuniões com o Grupo Técnico de Cuidado 

Farmacêutico para definir estratégias e implementar.  
Brainstorming 

Alinhar o fluxo para as atividades de serviço clínico 

farmacêutico. 
Fluxograma 

Vitória 2017 
Acompanhar as atividades do ciclo da Assistência 

Farmacêutica.  
PDCA 
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Quadro 13. Oportunidades de Ferramentas da Qualidade encontradas nos tópicos 

específicos de Assistência Farmacêutica dos RAG das capitais da Região Sul. 

REGIÃO SUL 

LOCAL ANO 

OBJETIVOS BASEADOS NOS RELATOS DA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOS 

RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO 

OPORTUNIDADE 

DE 

FERRAMENTA 

Curitiba 

2016 

Normatizar o fluxo das atividades de Atenção 

Farmacêutica. 
Fluxograma 

Reunião com os profissionais da Assistência 

Farmacêutica para saber os principais temas de 

interesse para capacitação.  

Brainstorming 

Realizar um plano de ação para adequação das 

estruturas físicas das farmácias.  
5W2H 

2017  Acompanhar as atividades de Atenção Farmacêutica. PDCA 

2018 
Demonstrar a disponibilidade dos medicamentos ao 

longo do ano. 

Gráfico de 

Tendências  

Florianópolis 2018 
Realizar um plano de ação com objetivo de aumentar o 

número de farmácias de referência.  
5W2H 

Porto Alegre 2018 

Criar um checklist de habilitação técnica das empresas 

participantes de edital de aquisição de medicamentos.  

Folha de 

Verificação 

Analisar as causas para perdas de produtos e 

medicamentos. 

Diagrama de Causa 

e Efeito/ Gráfico de 

Pareto 

Normatizar o fluxo das atividades de cuidado 

farmacêutico. 
Fluxograma 

Checklist de Intervenções Farmacêuticas. 
Folha de 

Verificação 

Demonstrar a evolução anual de processos 

administrativos para obtenção de medicamentos do 

componente especializado. 

Gráfico de 

Tendências  

Demonstrar a evolução anual de processos 

administrativos para obtenção de medicamentos que 

estão na REMUME. 

Gráfico de 

Tendências  

Demonstrar a evolução anual de processos 

administrativos para obtenção de medicamentos que 

não estão na REMUME. 

Gráfico de 

Tendências  

Monitoramento das etapas de gestão logística de 

medicamentos. 
PDCA 

Alguns relatos analisados nos RAG foram semelhantes entre municípios da 

mesma região e também de regiões diferentes. A implantação do sistema HÓRUS foi 

um dos temas que apareceu nos RAG de Manaus, Belém, Maceió, Recife e Palmas 

(Figura 8).  
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O HÓRUS é o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica 

disponibilizado gratuitamente pelo Ministério de Saúde em parceria com o Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS). Possui diversos benefícios e funcionalidades 

como: identificação dos estoques nas centrais de abastecimento farmacêutico, nas 

farmácias e nas unidades de dispensação; rastreamento dos medicamentos distribuídos e 

dispensados; agendamento das dispensações, identificação da demanda de atendimento 

e da origem das prescrições; atualização permanente dos parâmetros definidos nos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas de abrangência nacional, entre outros 

(BRASIL, 2010). Foram sugeridas duas ferramentas para o processo de implantação 

desse sistema, a ferramenta 5W2H para os municípios que ainda não estavam com o 

HÓRUS implantado e a ferramenta PDCA para os municípios que haviam implantado, 

porém precisavam acompanhar o processo após implantação do sistema e traçar ações 

corretivas se necessário.  

 

Figura 9. Capitais que citaram a implantação do Sistema HORUS. 

 

 

Outro tema que diversas localidades relataram em seus RAG (Manaus, Porto 

Velho, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre), foi o interesse em 

normatizar o fluxo de atividades de farmácia clínica, cuidado farmacêutico e atenção 

farmacêutica (Figura 10). Para essas atividades foi optado pela ferramenta fluxograma. 
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Figura 10. Capitais que citaram o interesse em normatizar o fluxo de cuidado 

farmacêutico. 

 

 

Um estudo de caso do município de Curitiba no Paraná, analisou o “Projeto 

Piloto Cuidado Farmacêutico na Atenção Primária a Saúde para Implementação de 

Serviços de Clinica Farmacêutica nas Redes Regionais de Atenção à Saúde”, que 

possuía como objetivo promover o uso racional de medicamentos e a humanização da 

atenção farmacêutica aos usuários do SUS. Um dos documentos analisados no estudo 

foi o fluxograma do serviço e observou-se que a normatização do processo e a consulta 

farmacêutica têm contribuído ao aprimoramento do cuidado integral e humanizado aos 

usuários do SUS (PRADA; LIMA, 2019). 

Outro estudo desenvolvido no Rio Grande do Sul abordou o cuidado 

farmacêutico na dispensação de antimicrobianos, desenvolveram um fluxograma a fim 

de auxiliar na tomada de decisão do farmacêutico e padronizaram a dispensação, 

garantindo a qualidade no atendimento e tratamento do paciente através de maior adesão 

ao tratamento (CAVALIN; ALVES, 2019). Outros estudos também fizeram a utilização 

da ferramenta fluxograma para normatizar o cuidado farmacêutico e a dispensação de 

medicamentos (MANOSUTHI et al, 2010; ANGONESI; RENÓ, 2011; CARDOSO et 

al, 2015). 

O tema capacitação também foi recorrente nos relatos, este apareceu nos RAG 

de Porto Velho, Maceió, Recife, Campo Grande e Curitiba. Para este tema foi proposto 
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que se realizasse um brainstorming com os farmacêuticos do município e a matriz de 

priorização GUT para elencar os principais assuntos de interesse e necessidade para 

capacitação. Dois estudos sobre a educação permanente de agentes comunitários de 

saúde também utilizaram a ferramenta brainstorming, proposta pelo presente trabalho, 

em suas reuniões de capacitação (GODOI et al, 2018; GODOI; LEITE, 2020).  

Figura 11. Capitais que citaram o tema capacitação.  

 

 

 

A adequação da estrutura física das farmácias também foi relato abordado por 

RAG de mais de uma região. Maceió, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba relataram 

necessidade de adequar suas estruturas.  

Figura 12. Capitais que citaram a reestruturação das farmácias.  
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A RDC nº 44 de 17 de agosto de 2009 que dispõe sobre Boas Práticas 

Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da 

comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências aborda que as farmácias devem ser localizadas, 

projetadas, dimensionadas, construídas ou adaptadas com infraestrutura compatível às 

atividades que são desenvolvidas, possuindo, no mínimo, ambientes para atividades 

administrativas, recebimento e armazenamento dos produtos, dispensação de 

medicamentos, depósito de material de limpeza e sanitário (BRASIL, 2009). 

No presente estudo foi sugerida a utilização das ferramentas 5W2H para traçar 

planos de reestruturação das farmácias e PDCA para acompanhar o processo dos que 

realizaram a reestruturação. De modo a manter um projeto de melhoria contínua das 

estruturas das farmácias, que devem estar adequadas conforme as legislações vigentes.  

Outra reestruturação que apareceu nos RAG de duas localidades (Belo Horizonte 

e Maceió) foi da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). O método PDCA foi 

proposto para o acompanhamento dessas reestruturações, pois é uma ferramenta que 

busca melhorar e controlar os processos de forma contínua (ALVES, 2015).  

Figura 13. Capitais que citaram a reestruturação das Comissões de Farmácia e 

Terapêutica.  

                     

 

 

As Comissões de Farmácia e Terapêutica (CFT) são instâncias colegiadas e 

deliberativas que possuem o objetivo de selecionar medicamentos essenciais e elaborar 

formulários terapêuticos. São também responsáveis por promover de uso racional de 
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medicamentos. É recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que as CFT 

sejam instaladas como comissões responsáveis pela seleção de medicamentos a nível 

institucional e também na saúde pública. Nos países desenvolvidos, essas comissões 

estão relacionadas com o sucesso no monitoramento e promoção do uso racional de 

medicamentos além da redução de gastos nos serviços de saúde. (WHO, 2004; 

BRASIL, 2006; MARQUES; ZUCHI, 2006; BRANDÃO, 2019). 

As sugestões de FQ representadas nos quadros regionais não são exaustivas, 

outras possibilidades de ferramentas podem existir nos RAG estudados. As 

oportunidades de utilização de FQ escolhidas estão principalmente ligadas ao 

planejamento estratégico do SUS e direcionam para a qualidade dos resultados de AF 

apresentados nos RAG. 

Notou-se que as ferramentas são recursos importantes, porém ainda pouco 

explorados nos RAG. Sendo assim, foi elaborado um guia para utilização de 

Ferramentas da Qualidade nos instrumentos de planejamento e gestão do SUS 

(Apêndice 7) com a intenção de auxiliar futuras aplicações e registros das Ferramentas 

da Qualidade nos instrumentos de planejamento do SUS.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo evidenciou o crescente uso das FQ pelas 

Secretarias Municipais de Saúde com o decorrer dos anos. O ano de 2018 foi o que 

apresentou maior quantidade de relatos, mesmo com um número menor de RAG 

disponíveis eletronicamente. 

Dentre as capitais estudadas, Belo Horizonte-MG e Porto Alegre-RS se 

destacaram na utilização das FQ. Observou-se que, essas capitais incluíram atividades 

relacionadas ao planejamento em sua gestão, o que pode ter contribuído para um 

número maior de FQ em seus RAG.  

A escassez da utilização das FQ nos tópicos de AF foi observada, embora, tenha-

se percebido que existem diversas oportunidades para a utilização das ferramentas. A 

maioria das identificadas abordava as ferramentas 5W2H ou PDCA, relacionando à 

elaboração de planos de ação e ao acompanhamento de ações pré-existentes, como é o 

caso da implantação do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – 

HÓRUS, que apareceu no relato de vários RAG estudados.  

Uma das limitações do estudo abrange a possibilidade de que as ferramentas 

possam ter sido utilizadas pelas Secretarias Municipais de Saúde das localidades 

estudadas, porém não relatadas nos RAG. 

Cabe ressaltar que, o presente estudo traz uma abordagem voltada para gestão 

em saúde e gestão da AF, temas ainda pouco abordados em outros trabalhos. Além 

disso, buscou-se a divulgação de um Guia para Utilização de Ferramentas da Qualidade 

direcionado para gestão do SUS.  

Por fim, através da análise da aplicação das FQ nos RAG e a comparação com 

estudos publicados na literatura científica, notou-se que essas ferramentas são recursos 

importantes, ainda pouco demonstrados nos RAG, que podem ser utilizados pela gestão 

em saúde visando agregar maior qualidade aos processos e a apresentação de resultados.  
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8. APÊNDICES 

APÊNDICE 1: PLANILHA 2016 COM A COLETA DE OCORRÊNCIAS PALAVRAS E TERMOS-CHAVE.  

 

Legenda O=ocorrências/ TAF= Tópico de Assistência Farmacêutica/ F=Ferramentas da Qualidade/ AF=Ferramentas aplicadas na Assistência 

Farmacêutica. Linhas cinzas – relatórios não disponíveis eletronicamente.  
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APÊNDICE 2: PLANILHA 2017 COM A COLETA DE OCORRÊNCIAS PALAVRAS E TERMOS-CHAVE.  

 

 

Legenda O=ocorrências/ TAF= Tópico de Assistência Farmacêutica/ F=Ferramentas da Qualidade/ AF=Ferramentas aplicadas na Assistência 

Farmacêutica. 
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APÊNDICE 3: PLANILHA 2018 COM A COLETA DE OCORRÊNCIAS PALAVRAS E TERMOS-CHAVE.  

 

Legenda O=ocorrências/ TAF= Tópico de Assistência Farmacêutica/ F=Ferramentas da Qualidade/ AF=Ferramentas aplicadas na Assistência 

Farmacêutica. Linhas cinzas- relatórios não disponíveis eletronicamente. 
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APÊNDICE 4:  PLANILHA 2016 DE COLETA DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE.  
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APÊNDICE 5:  PLANILHA 2017 DE COLETA DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE.  
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APÊNDICE 6:  PLANILHA 2018 DE COLETA DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE.  
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APÊNDICE 7: GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE NOS 

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(SUS.) 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1: MODELO DE RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO PROPOSTO PELO 

CONASEMS EM 2018. 
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