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RESUMO 

A Farmácia Hospitalar tem como propósito a promoção do uso seguro e 
racional de medicamentos, pesquisando e gerenciando produtos com qualidade, 
desenvolvendo profissionais e prestando assistência integrada ao paciente e aos 
demais profissionais da equipe de saúde, com responsabilidade socioambiental. 
Assim, a implantação de mecanismos de gestão da qualidade, na farmácia 
hospitalar, se torna essencial, quando se busca garantir a melhoria contínua da 
assistência farmacêutica a ser prestada, a segurança do paciente e a otimização de 
recursos. Objetivo Geral: Analisar os processos de certificação e acreditação como 

estratégias de promoção da gestão da qualidade nos serviços de farmácia 
hospitalar. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa de caráter exploratória, sendo a 

coleta de dados feita a partir de um levantamento bibliográfico sobre as 
metodologias de avaliação e gestão de qualidade, certificação ISO 9001 e 
acreditação hospitalar. Na segunda etapa do estudo, fez-se uma pesquisa 
documental da norma ISO 9001 versão 2008, manual de acreditação hospitalar ONA 
versão 2006 e manual JCI/CBA versão 2010, evidenciando quais os requisitos que 
devem ser cumpridos pela farmácia hospitalar para que seja acreditada/certificada. 
O método de investigação usado foi o analítico comparativo entre a certificação ISO 
9001 e os modelos de acreditação hospitalar ONA e JCI. A análise comparativa foi 
restrita a alguns requisitos que estivessem contemplados nos Padrões mínimos para 
unidades de farmácia hospitalar e serviços de saúde da SBRAFH de 2007 e na 
Portaria MS nº. 4.283/10. Resultados: Os dados coletados foram compilados em 
Quadros. E, em geral, os requisitos de qualidade analisados demonstraram 
compatibilidade entre as normas. Conclusão: Embora a ISO 9001/2008 não seja o 
modelo mais adequado ao processo assistencial, sua aplicação na farmácia 
hospitalar pode ser uma estratégia interessante para a implementação da gestão da 
qualidade nesse serviço. Já a metodologia da acreditação hospitalar também pode 
ser benéfica para a farmácia na promoção da gestão da qualidade, entretanto, o 
certificado de acreditação só é concedido a uma unidade hospitalar se todos os 
setores estiverem em consonância com os critérios preestabelecidos. Portanto, as 
metodologias, mesmo com suas particularidades, demonstraram ter relevância no 
processo de promoção da gestão da qualidade na farmácia hospitalar. Além disso, 
espera-se que o presente trabalho possa ser capaz de contribuir para a ampliação 
de conhecimento acerca do assunto e para a conscientização de que a promoção de 
melhores práticas de gestão nos serviços de farmácia contribui para a melhoria da 
assistência farmacêutica prestada.  
 
 
Palavras-chave: Farmácia Hospitalar. Gestão da Qualidade. Acreditação Hospitalar. 
Certificação ISO 9001. 
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ABSTRACT 

 
The Hospital Pharmacy aims to promote the safe and rational drug use, by 
researching and managing product with quality, developing and providing integrated 
care professionals to patients and other professionals of the health team, with 
environmental responsibility. Thus, the implementation of quality management 
mechanisms, in hospital pharmacy, it is essential, when it seeks to ensure the 
continuous improvement of pharmaceutical services to be provided, patient safety 
and resource optimization. General objective: To analyze the processes of 

certification and accreditation as strategies to promote quality management in 
hospital pharmacy services. Methods: We performed an exploratory research study, 

and the data were collected from a literature review on the evaluation methodologies 
and quality management, ISO 9001 certification and hospital accreditation. In the 
second stage of the study, it was a documentary research of ISO 9001 version 2008, 
hospital accreditation manual ONA version 2006 and manual JCI / CBA version 
2010, showing what requirements must be met by the hospital pharmacy to be 
accredited / certified. The research method used was analytical comparison between 
ISO 9001 certification and accreditation hospital models ONA and JCI. A comparative 
analysis was restricted to some requirements that were included in the minimum 
standards for hospital pharmacy units and health services SBRAFH 2007 and 
Portaria MS nº. 4.283/10. Results: Data were compiled in tables. And, in general, the 

requirements for quality analysis demonstrated compatibility between the standards. 
Conclusion: Although ISO 9001/2008 is not the most appropriate model to the care 

process, its application in hospital pharmacy may be an interesting strategy for the 
implementation of quality management in service. The methodology of hospital 
accreditation can also be beneficial to the pharmacy in the promotion of quality 
management, however, the certificate of accreditation is only awarded to a hospital if 
all sectors are in line with the established criteria. Therefore, methodologies, even 
with its peculiarities, have demonstrated relevance in promotion processes of quality 
management in the hospital pharmacy. Moreover, it is expected that this work will be 
able to contribute to the expansion of knowledge about the subject and to the 
realization that the promotion of best management practices in pharmacy services 
contributes to the improvement of pharmaceutical care provided. 

 
 

Keywords: Hospital Pharmacy. Quality Management. Hospital Accreditation. ISO 
9001 Certification. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Com o advento da globalização, as instituições hospitalares precisaram se 

adaptar às exigências de um mercado mais dinâmico e competitivo (OLIVEIRA et al., 

2003). Em ambientes de rápidas mudanças político-econômicas, onde a estratégia 

reside na diferenciação de produtos, processos e serviços, estas organizações 

buscaram a qualidade como forma de obter vantagem competitiva e sobreviver à 

turbulência. A qualidade, anteriormente considerada como fator almejado, torna-se 

um requisito indispensável, sendo um elemento diferenciador no processo de 

atendimento das expectativas dos pacientes (RODRIGUES, 2004). 

No contexto hospitalar, os princípios da qualidade estão direcionados para a 

prestação da assistência ao paciente, correspondendo a uma dimensão sociotécnica 

que precisa ser ponderada. Por um lado, a sociedade que anseia por melhores 

serviços, e por outro, a organização que necessita apresentar um serviço 

diferenciado para satisfação de seu cliente. Esta idéia torna evidente que a melhoria 

contínua da qualidade tende ao incremento nos processos de cuidado e segurança 

do paciente e à otimização de recursos (TREVISO, 2009). Com isso, dada a 

importância dos medicamentos na atenção à saúde, a farmácia hospitalar deve 

desempenhar atividades que assegurem a racionalidade, a efetividade e segurança 

nos processos de utilização dos medicamentos dentro dessa organização, visando à 

obtenção dos melhores resultados clínicos e econômicos. 
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Assim, para adquirir reconhecimento público e mostrar que possui um 

atendimento de excelência, uma instituição hospitalar pode utilizar de instrumentos, 

como as certificações 1 , cujo objetivo é atestar publicamente que determinado 

produto/serviço atende a determinadas especificações. Entre as diversas 

certificações disponíveis encontram-se a acreditação hospitalar e a ISO 9001/2008 

(SOUZA; LARCEDA, 2009). 

A finalidade do presente estudo foi identificar e comparar essas metodologias 

de avaliação da qualidade, no contexto da farmácia hospitalar, a fim de promover 

melhores práticas de gestão deste serviço na organização hospitalar, com a 

conseqüente melhoria da assistência farmacêutica prestada. 

 
 

                                                
1
 Certificação é um processo pelo qual uma agência governamental ou uma associação profissional reconhece 

oficialmente uma entidade ou indivíduo como tendo encontrado certas qualificações predeterminadas (BITTAR, 
2000). 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. Objetivo Geral 
 
 

Analisar os processos de certificação e acreditação como estratégias de 

promoção da gestão da qualidade nos serviços de farmácia hospitalar. 

 
 

2.2. Objetivos Específicos 
 
 

Avaliar a potencialidade de utilização da Norma ISO 9001/2008 e dos 

manuais de acreditação hospitalar ONA e JCI como estratégia para promover a 

gestão da qualidade na farmácia hospitalar. 

Comparar as metodologias e avaliar os requisitos coincidentes entre a norma 

ISO 9001/2008 e os manuais de acreditação hospitalar ONA/2006 e JCI/2010. 
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3. JUSTIFICATIVA 
 
 

Enquadram-se dentre as diversas ferramentas de avaliação e de gestão da 

qualidade que podem ser aplicadas a uma unidade hospitalar, as metodologias de 

certificação ISO 9001/2008 e de acreditação hospitalar ONA e JCI. 

O conhecimento de determinados padrões de qualidade, como os descritos 

nos manuais de acreditação/certificação, são fundamentais para a criação e 

estabelecimento de condições mínimas que assegurem a qualidade, a partir de 

parâmetros que possam ser alcançáveis. Tais parâmetros devem prezar pela 

segurança do paciente e dos profissionais de saúde, além de possibilitar suficiência 

à instituição hospitalar para conquistar certificações. 

A farmácia hospitalar é um dos principais setores quando o assunto é 

segurança, em virtude das suas inúmeras atividades, a maioria envolvendo os 

medicamentos. Portanto, a execução de processos mais robustos no serviço de 

farmácia é uma atitude racional de antecipação a eventos que comprometam a 

segurança, minimização de custos, interação profissional, entre outros, o que lhe 

garante a elevada importância e a primazia em adequar-se tão logo a instituição 

anseie certificar-se/acreditar-se. 

 Além disso, a Farmácia Hospitalar, assim como, qualquer unidade, setor ou 

serviço pode apropriar-se desses instrumentos para realizar uma auto-avaliação de 

sua estrutura, seus processos e resultados, desencadeando um processo contínuo 

de melhoria da qualidade na prestação de serviços de assistência farmacêutica ao 

paciente e à equipe da saúde. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

4.1. Conceitos de Qualidade 

 
 

De acordo com Reeves e Bednar (1994), não existe uma definição global para 

qualidade e distintas definições surgem em diferentes circunstâncias, o que a torna, 

assim, um fenômeno complexo.  

Desta forma, a qualidade pode ser conceituada sob várias perspectivas, 

destacando-se algumas definições como, por exemplo, o pressuposto de excelência, 

a conformidade às especificações, a adequação ao uso e, o valor percebido 

(ROTHBARTH, 2011). 

 A qualidade entendida como pressuposto de excelência é o conceito mais 

abstrato. Refere-se à “filosofia de ser o melhor, superior aos outros” (MAINARDES; 

LOURENÇO; TONTINI, 2010).  

Como conformidade com as especificações técnicas, a qualidade pode ser 

compreendida como o atendimento aos padrões técnicos, estabelecidos e adotados 

em relação ao produto ou serviço (ROTHBARTH, 2011).  

A perspectiva da adequação ao uso relaciona a qualidade à capacidade de 

satisfazer desejos do cliente, ao atendimento às suas necessidades, de forma 

confiável, segura e no tempo certo. (CARVALHO; PALADINI, 2005, p. 9). 

 A qualidade baseada no valor percebido é a perspectiva mais abrangente do 

conceito de qualidade, por integrar todas as demais. É entendida como o grau de 
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excelência de um produto/serviço a um preço compatível e com variabilidade 

controlada. (ROTHBARTH, 2011). 

 A qualidade é considerada mundialmente como algo que afeta positivamente 

a vida das organizações e dos indivíduos. Com isso, é de extrema importância à 

compreensão deste fenômeno, ainda muito vago e sujeito à diversas interpretações, 

pois representa nos dias de hoje um instrumento importante de gestão empresarial 

em um mercado competitivo e turbulento (MAINARDES; LOURENÇO; TONTINI, 

2010). 

 
 

4.2. Histórico da Qualidade 

 
 

A preocupação com a qualidade avançou significativamente durante o século 

XX, embora já fosse possível identificá-la como objeto de atenção gerencial, desde 

os primórdios da atividade manufatureira, ainda no período em que prevalecia a 

produção em caráter artesanal (GURGEL JUNIOR; VIEIRA, 2002). 

A qualidade evoluiu até chegar à realidade atual essencialmente através de 

quatro eras, que apresentaram diferentes focos: a Era da Inspeção – qualidade com 

foco no produto; Era do Controle Estatístico da Qualidade – qualidade com foco no 

processo; Era da Garantia da Qualidade – qualidade com foco no sistema; Era da 

Gestão da Qualidade Total ou Total Quality Management (TQM) – qualidade com 

foco no negócio e a Gestão Estratégica da Qualidade (SOUZA; LACERDA, 2009). 

A Era da Inspeção se iniciou ainda no período da manufatura, intensificando-

se após a Revolução Industrial. Esse advento deu origem a uma nova ordem 

produtiva, com padronização e produção em larga escala (CARVALHO; PALADINI, 

2005, p. 2-3). 

A atividade de inspeção surgiu com a intensa utilização de máquinas no 

processo de produção em massa e com a preocupação com a uniformidade dos 

produtos. Assim, conferiu-se ao inspetor a responsabilidade de inspecionar o 

produto final e separar os defeituosos, para evitar que sua comercialização 

comprometesse o nome da empresa no mercado (GURGEL JUNIOR; VIEIRA, 

2002). 

Na década de 1930, consagrou-se a Era do Controle Estatístico de Qualidade 

com a publicação das obras de Walther Shewhart: Economic control of quality of 



18 

 

 

manufactured product e Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. A 

implementação desses princípios foi imprescindível já que o aumento na produção, 

devido à expansão do comércio, não permitia mais a inspeção de 100% dos 

produtos (CARVALHO; PALADINI, 2005, p. 3-4, 10-11). Nesta etapa, a inspeção 

passou a ser realizada por amostragem, com o auxílio de técnicas de limites de 

variação aceitável ao longo de todo o processo fabril e não apenas no final da 

produção (GURGEL JUNIOR; VIEIRA, 2002). 

A influência da Segunda Guerra Mundial aumentou a exigência de qualidade 

e confiabilidade nos armamentos e a necessidade de volume maior de produtos. 

Este episódio teve como consequência direta a redução do tempo disponível para a 

inspeção final. Dessa forma, o uso do controle estatístico do processo por 

amostragem passou a predominar, permitindo ganho de produtividade e qualidade 

na indústria (GURGEL JUNIOR; VIEIRA, 2002). 

Entretanto, foi no período pós-guerra que elementos novos surgiram na 

Gestão da Qualidade. No final da década de 40, a área da qualidade se consolidou 

nos Estados Unidos, surgindo as primeiras associações de profissionais dessa área 

de qualidade (CARVALHO; PALADINI, 2005, p. 4).  

Neste cenário do pós-guerra, se intensificou a necessidade de facilitar a 

relação de clientes e fornecedores, melhorando esta interação ao longo da cadeia 

produtiva dispersa geograficamente, inclusive com a unificação dos padrões 

industriais. Assim, em 1946, foi fundada a International Organization for 

Standardization (ISO), quando delegados de 25 países reuniram-se, em Londres, no 

Instituto de Engenheiros Civis e decidiram criar uma nova organização para 

estabelecer normas industriais internacionais (ISO, 2013a).  

Segundo Gurgel Júnior e Vieira (2002), os anos 50 e 60 foram marcados com 

uma drástica evolução no gerenciamento das empresas, principalmente, no Japão, 

motivadas pela necessidade de reconstrução da economia do país, após a Segunda 

Grande Guerra. Nesse período, desenvolveram-se quatro elementos básicos no 

processo de evolução da qualidade: a Quantificação dos Custos da Qualidade, o 

Controle Total da Qualidade, a Engenharia da Confiabilidade e o Programa de Zero 

Defeito. Iniciou-se, assim, a Era da Garantia da Qualidade, cujo objetivo era a 

prevenção de problemas, porém empregando mais do que técnicas estatísticas para 

esta finalidade. 
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Em 1951, Juran lançou a publicação Planning and Practices in Quality 

Control, que apresentava um modelo que englobava planejamento e apuração de 

custos da qualidade (CARVALHO; PALADINI, 2005, p. 4). Já Feigenbaum foi o 

primeiro a tratar a qualidade de forma sistêmica nas organizações, formulando o 

sistema de Controle de Qualidade Total (TQC – Total Quality Control), que definiu as 

atividades de controle de qualidade como sendo: controle de projeto, controle de 

material recebido, controle de produto, estudo de processos especiais. O TQC 

influenciou fortemente o modelo proposto pela ISO, a série ISO 9000 (CARPINETTI; 

MIGUEL; GEROLAMO, 2007, p. 6-8). 

A Engenharia de Confiabilidade foi elaborada fundamentada na probabilidade 

e na estatística, com o objetivo de garantir a durabilidade e a funcionalidade dos 

produtos ao longo do tempo. Estas idéias tiveram forte influência da indústria 

aeroespacial que permitiu expandir a garantia dos produtos tornando-se um 

importante diferencial competitivo (GURGEL JUNIOR; VIEIRA, 2002). 

Já o Programa Zero Defeito, foi lançado no final da década, em 1957, por 

Crosby. O programa aproveitava as noções de custos da qualidade propostas por 

Juran, entretanto, tinha forte apelo gerencial e motivacional, com ênfase no fazer 

certo na primeira vez. Este conceito exigia muita atenção no processo fabril e 

motivação dos colaboradores envolvidos na sua realização (GURGEL JUNIOR; 

VIEIRA, 2002). 

A Era da Gestão da Qualidade Total (TQM) marcou o final do século XX com 

uma ampliação natural de algumas das abordagens anteriores. Seus princípios 

fundamentam-se principalmente no foco no cliente, colocando a qualidade em 

primeiro lugar, na melhoria contínua de produtos e processos, no comprometimento 

da alta gerência e no envolvimento e capacitação de todos os colaboradores com a 

melhoria contínua. Esta visão da qualidade impulsionou uma nova cultura 

organizacional e uma nova forma de gerenciamento que marcou este período 

(CARPINETTI; MIGUEL; GEROLAMO, 2007, p. 8-9). 

Em 1990, Juran conceituou a TQM como o sistema de atividades dirigidas 

para atingir clientes satisfeitos, empregados com responsabilidade e autoridade, 

maior faturamento e menor custo. De modo geral, as definições apresentam o TQM 

como uma estratégia de fazer negócios que objetiva maximizar a competitividade de 

uma empresa por meio de um conjunto de princípios de gestão, métodos e 
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ferramentas de gestão da qualidade (CARPINETTI; MIGUEL; GEROLAMO, 2007, p. 

9). 

Na perspectiva da gestão estratégica da qualidade, o foco passou a ser a 

concorrência e a pesquisa de mercado, ao buscar informações sobre as exigências 

dos consumidores e os produtos dos concorrentes, deixou a preocupação com as 

especificações em posição secundária. (OLIVEIRA, 2004). 

Em 1987, em meio à expansão da globalização, a ISO publicou sua primeira 

Norma de Gestão da Qualidade que incorporou rigorosos parâmetros de avaliação 

da performance organizacional e vincularam, de acordo com a classificação da 

organização avaliada, a possibilidade de auferir maior volume de recursos e 

expansão de mercado, passando a se tornar um dos padrões mais conhecidos e 

vendidos mundialmente (CARVALHO; PALADINI, 2005, p. 5-6). 

 
 

4.3. A Norma Série ISO 9000 

 
 

A família ISO 9000 engloba vários aspectos da gestão da qualidade e contém 

alguns dos padrões ISO mais conhecidos. Esses padrões fornecem orientação e 

ferramentas para as empresas e organizações que querem garantir que seus 

produtos e serviços sempre atendam às necessidades do cliente, e que a qualidade 

seja constantemente melhorada (ISO, 2013b).  

Estas normas possuem como objetivos estratégicos: a aceitação universal, a 

compatibilidade atual, a compatibilidade e a flexibilidade futura. E, estabelecem um 

modelo para especificação, documentação e manutenção de um sistema da 

qualidade (ICHINOSE; ALMEIDA, 2001). 

Segundo Ichinose e Almeida (2001), essas normas são constituídas por um 

conjunto de princípios que identificam as necessidades básicas da disciplina interna 

da empresa e especificam os procedimentos e critérios para assegurar que seu 

produto atenda às necessidades do consumidor. Sendo assim, a certificação 

concedida àqueles que cumprirem suas exigências. 

Embora, em algumas situações, essa norma, que é de caráter voluntário, 

pudesse ter sido utilizada como barreira técnica às exportações, de maneira geral 

ela facilitou a relação de clientes e fornecedores ao longo da cadeia produtiva 

dispersa geograficamente. O processo de seleção de fornecedores, utilizando essa 
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norma como critério qualificador, eliminou os enormes contingentes de auditores que 

as empresas mantinham, passando a utilizar as certificações e as auditorias de 

terceira parte, credenciadas para esse fim. A ISO difundiu-se rapidamente, tornando-

se um requisito de ingresso em muitas cadeias produtivas (CARVALHO; PALADINI, 

2005, p. 5-6). 

A série de normas ISO 9000 já passou por três revisões, em 1994, 2000 e 

2008. As de 1994 e 2008 tiveram menos impacto. É importante ressaltar que as 

versões até 1994 eram voltadas para a área industrial e visavam principalmente à 

conformidade com um padrão, objetivando aumentar a previsibilidade do processo 

(ICHINOSE; ALMEIDA, 2001). A de 2000 apresentou profundas modificações, já que 

passou a adotar uma visão de Gestão da Qualidade e não mais de garantia, 

introduzindo elementos da gestão por processos, gestão por diretrizes e foco no 

cliente, contemplando adicionalmente o setor de serviços (CARPINETTI; MIGUEL; 

GEROLAMO, 2007, p. 10-12). 

Os diversos padrões da família ISO 9000 estão dispostos no Quadro 1: 

 
 Quadro 1: Exposição dos Padrões da série ISO 9000. 

ISO 9001/2008 Define os requisitos de um sistema de gestão da qualidade. 
 

ISO 9000/2005 Aborda os conceitos básicos e linguagem. 
 

ISO 9004/2009 Concentra-se em como fazer um sistema de gestão da qualidade mais 
eficiente e eficaz. 
 

ISO 19011/2011 Define linhas de orientação sobre as auditorias internas e externas de sistemas 
de gestão da qualidade. 
 

 Fonte: Elaboração própria. Referência: ISO,2013b. 

 

A ISO 9001/2008 estabeleceu os critérios para um sistema de gestão da 

qualidade e é o único padrão na família que pode ser utilizado para fins de 

certificação. Ele pode ser usado por qualquer organização, grande ou pequena, 

independentemente de seu ramo de atividade. Na verdade, a ISO 9001/2008 é 

implementada por mais de um milhão de empresas e organizações em mais de 170 

países (ISO, 2013b). 

 Os protocolos da ISO exigem que todas as normas devem ser revisadas a 

cada cinco anos, quando elas podem ser mantidas, revisadas ou eliminadas 

(ICHINOSE; ALMEIDA, 2001). 

A verificação de que o sistema funciona é uma parte vital da ISO 9001/2008. 

Portanto, uma organização deve realizar auditorias internas para verificar como o 
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seu sistema de gestão da qualidade está funcionando. Uma organização pode 

decidir convidar um organismo de certificação independente para verificar se está 

em conformidade com a norma, mas não há nenhuma exigência para isso. 

Alternativamente, pode convidar os seus clientes para auditar o sistema de 

qualidade para si mesmos (ISO, 2013b). Os padrões da norma ISO 9001/2008 

encontram-se no Anexo 8.1. 

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a 

representante oficial da entidade internacional: ISO. A ABNT foi fundada em 1940, 

sendo o órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base 

necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro (ABNT, 2013a). 

Para esse órgão, a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade 

representa a obtenção de uma poderosa ferramenta que possibilita a otimização de 

diversos processos dentro da organização. Além destes ganhos, fica evidenciada 

também a preocupação com a melhoria contínua dos produtos e serviços fornecidos 

(ABNT, 2013b). 

A certificação do Sistema de Gestão da Qualidade garante uma série de 

benefícios à organização. Além do ganho de visibilidade frente ao mercado, surge 

também a possibilidade de exportação para mercados exigentes ou fornecimento 

para clientes que queiram comprovar a capacidade que a organização tem de 

garantir a manutenção das características de seus produtos (ABNT, 2013b). 

 
 

4.4. A Qualidade em Serviço 

 
 

Serviço, de acordo com Araújo e colaboradores (2012), é uma atividade ou 

uma série de atividades, de natureza intangível que em geral acontece na interação 

entre o cliente e a pessoa que executa o serviço. 

Desta forma, o triângulo dos serviços (Figura 1) desempenha papel 

importante na análise dos fatores de sucesso na implantação de uma iniciativa de 

serviço em organizações de quase todos os tipos. Três fatores-chave compõem os 

vértices do triângulo dos serviços: uma visão, ou estratégia do “produto” serviço; 
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pessoal da linha de frente orientado para o cliente e; sistemas voltados para o 

cliente (ALBRECHT2, 1992 apud CAMPOS, 2006). 

                                               

 

 

 

 

 

Figura 1:  
 

 

Os tipos de serviços podem ser divididos em cinco subgrupos: serviços 

empresariais (consultorias, finanças e bancos), serviços comerciais (varejo, 

manutenção e conserto), serviços de infra-estrutura (comunicações e transporte), 

serviços sociais/pessoais (restaurantes e saúde) e administração pública (educação 

e governo) (ARAUJO; PAULA; SILVA, 2012). Serviços de atenção à saúde, como 

hospitais, estão entre as empresas caracterizadas como predominantemente de 

serviços (FORNO, 2005). 

Além disso, os hospitais, como muitas prestadoras de serviço, tem duas 

categorias de clientes: os externos (ex: pacientes, familiares, planos de saúde) e os 

internos (ex: enfermeiros, psicólogos). 

Para Carvalho e Paladini (2005, p. 341-344), os serviços apresentam algumas 

características especiais (Quadro 2): 

 

Quadro 2 - Características especiais dos serviços. 

Intangibilidade O principal benefício oferecido ao cliente não é uma mercadoria física. 

Heterogeneidade São caracterizados pela realização de tarefas com base no 
relacionamento entre as pessoas. A variabilidade do cliente determina 
a variabilidade do atendimento. 

Trabalho não-armazenável 
(Estocabilidade) 

É realizado e entregue no mesmo momento, por isso não é possível 
usar o conceito de estoque em serviço. 

Necessidade de 
participação do cliente 

Necessitam da presença do cliente para a sua produção. Existe um 
alto grau de contato entre o consumidor e a operação. 

Simultaneidade São constantemente produzidos simultaneamente com seu consumo. 

Qualidade O cliente, que provavelmente participa da operação, além de julgar o 
resultado também julga os aspectos de sua produção. 

Fonte: Adaptado de Carvalho e Paladini (2005). 

                                                
2 ALBRECHT, Karl. Revolução nos Serviços: como as empresas podem revolucionar a maneira de 
tratar os seus clientes. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1992. 254p. 

Estratégia de Serviço 

Sistemas Pessoal 

CLIENTE 

Figura 1 - O triângulo dos Serviços. 
Fonte: Adaptado de ALBRECHT

2
, 1992 apud CAMPOS, 2006. 
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A evolução da qualidade no mundo foi baseada, essencialmente, em âmbito 

industrial, sendo as prestadoras de serviço, de um modo geral, deixadas à margem 

deste processo (BARÇANTE, 1998, p. 7). 

A transição de uma economia baseada na produção, para uma economia 

baseada no serviço, é uma das tendências mais importantes do mundo empresarial 

moderno, configurando a Era dos Serviços (CAMPOS, 2006). 

Com a expansão dos sistemas de saúde, da complexidade do atendimento e 

o aumento progressivo da sua importância na economia mundial foi se fortalecendo 

a necessidade de uma gestão mais efetiva sobre os recursos do setor de serviços e 

a qualidade do atendimento. Assim, diversos artifícios, muitas vezes empregados no 

setor industrial, têm sido adaptados para a área de saúde (BORBA; NETO, 2008). 

Um serviço pode ser avaliado em termos de dimensões ou características 

especiais. Assim, as dimensões consideradas importantes à necessidade dos 

clientes estão dispostas no Quadro 3 (CARVALHO; PALADINI, 2005, p.344-345). 

   
 Quadro 3 - Dimensões da qualidade de um serviço. 

Tangíveis Aparência das facilidades físicas, equipamentos, pessoal e comunicação 
material. 

Atendimento Nível de atenção dos funcionários no contato com os clientes. 

Confiabilidade Habilidade em realizar o serviço prometido de forma confiável e acurada. 

Resposta Vontade de ajudar o cliente e fornecer serviços rápidos. 

Competência Possuir a necessária habilidade e conhecimento para efetuar o serviço. 

Consistência Grau de ausência de variabilidades entre a especificação e o serviço prestado. 

Cortesia Respeito, consideração e afetividade no contato pessoal. 

Credibilidade Honestidade, tradição, confiança no serviço. 

Segurança Inexistência de perigo, risco ou dúvida. 

Acesso Proximidade e contato fácil. 

Comunicação Manter o cliente informado em uma linguagem que ele entenda. 

Conveniência Proximidade e disponibilidade a qualquer tempo dos benefícios entregues 
pelos serviços. 

Velocidade Rapidez para iniciar e executar o atendimento/serviço. 

Flexibilidade Capacidade de alterar o serviço prestado ao cliente. 

Entender o 
cliente 

Fazer o esforço de conhecer o cliente e suas necessidades. 

 Fonte: Adaptado de Carvalho e Paladini (2005). 
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Cada um desses critérios será mais ou menos importante, dependendo do 

tipo de serviço prestado. Entretanto, a característica mais significativa do serviço é o 

fato de a produção e consumo serem simultâneos (CAMPOS, 2006). 

A qualidade em serviço, portanto, pode ser definida como o grau em que as 

expectativas do cliente são atendidas/excedidas por sua percepção do serviço 

prestado (ARAUJO; PAULA; SILVA, 2012). 

Contudo, existe um enorme desafio em alcançar e sustentar o padrão de 

qualidade, que os clientes almejam e esperam. Desta forma, é necessário ter 

competência para atender com qualidade o cliente, proporcionando-lhe satisfação. 

Percebe-se um intenso movimento em busca da qualidade já que as organizações 

passaram a ter de produzir produtos de qualidade, não mais como uma estratégia de 

diferenciação no mercado, mas como uma condição de preexistência (CAMPOS, 

2006). 

As falhas na qualidade em serviços são detectadas pela avaliação da 

distância entre o serviço esperado e o percebido. Esse é um processo habitual de 

retorno de informação do cliente, praticado pelas principais companhias de serviços 

(FORNO, 2005). 

Considera-se, nos dias de hoje, em tempo de inovação, que o mercado sofre 

oscilações, mudanças repentinas, sendo inevitável, alterar toda a organização, em 

um curto espaço de tempo, para sua sobrevivência e o desenvolvimento dos 

negócios. Portanto, exige um programa que tenha como objetivo principal a total 

satisfação dos clientes. Nesse sentido, destaca-se a importância de um programa de 

Qualidade Total para o gerenciamento dos setores de serviços (CAMPOS, 2006). 

 Segundo Forno (2005), o ideal é que se oferte um serviço que possa ser 

percebido pelo cliente e que supere suas expectativas, uma vez que clientes 

satisfeitos tornam-se os parceiros com os quais a organização pode contar ao longo 

de sua trajetória. Para a autora, destaca-se com isso a importância do atendimento 

dispensado pelos hospitais e serviços de saúde, quando se trata da tentativa de 

transformar enfermos em indivíduos saudáveis, para o pleno exercício de suas 

atividades. 
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4.5. A Qualidade em Saúde 

 
 

A preocupação com a qualidade na saúde vem desde os juramentos de 

Hipócrates, porém se intensificou a partir do século XX (MANZO; BRITO; CORRÊA, 

2012). Pode-se dizer que a evolução da qualidade na área da saúde foi baseada, 

essencialmente no contexto industrial, inicialmente por pensadores americanos que 

trabalhavam com Qualidade (MALIK; SCHIESARI, 1998). 

Souza e Lacerda (2009) consideram que a preocupação tardia com a 

qualidade neste setor pode ter sido motivada por fatores como: as prestadoras de 

serviços de saúde acreditarem ter qualidade em medida suficiente; por terem receio 

de ser complexo o gerenciamento das mudanças decorrentes do processo de 

gestão fundamentado na qualidade; ou ainda, porque perceberam que existia uma 

superestimação dos conhecimentos médicos e que esses profissionais eram 

resistentes ao trabalho em equipe. 

A aplicação da qualidade total em saúde é baseada principalmente nos 

modelos de Berwick e Donabedian (GOMES; REIS, 2011, p. 296). 

Donald Berwick, pediatra americano, foi um dos grandes líderes na 

divulgação da qualidade em saúde. Envolveu-se com o gerenciamento nesta área a 

partir do Plano de Demonstração Nacional – PDN (em inglês, National 

Demonstration Project – NDP). Ele adaptou os conceitos utilizados na indústria, 

mostrando como empregar a Gestão de Qualidade Total na saúde (KANESHIMA, 

2008). A experiência do PDN tendeu para a hipótese de que a aplicação desse 

modelo de gestão nos hospitais leva diretamente a uma maior eficiência com 

redução de custos e que estes serão essenciais para a sobrevivência de muitas 

organizações de saúde, um alicerce importante para a competitividade desta área 

nos próximos anos (GURGEL JÚNIOR; VIEIRA, 2002). 

Berwick contribuiu para que os profissionais de saúde se apropriassem das 

idéias da qualidade, oferecendo exemplos de efetiva aplicação das ferramentas da 

qualidade através de um livro, traduzido para o português, em 1994, sob o título 

Melhorando a Qualidade dos Serviços Médicos, Hospitalares e da Saúde 

(KANESHIMA, 2008). 

Em seu livro, pontuou princípios como: o trabalho produtivo deve ser realizado 

através de processos; relações sólidas entre cliente e fornecedor são 

imprescindíveis para uma segura administração da qualidade; a principal fonte de 
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falhas de qualidade são os problemas nos processos; a má qualidade apresenta 

custo elevado; a compreensão da variabilidade dos processos é a chave para 

melhorar a qualidade; o controle de qualidade deve concentrar-se nos processos; a 

abordagem contemporânea de qualidade está fundamentada no pensamento 

científico e estatístico; o envolvimento total do funcionário é crucial; estruturas 

organizacionais diferentes podem ajudar a obter melhoria da qualidade; a 

administração da qualidade emprega três atividades básicas, estreitamente inter-

relacionadas: planejamento da qualidade, controle da qualidade e melhoria da 

qualidade (MALIK; SCHIESARI; 1998). 

Avedis Donabedian também teceu algumas considerações sobre os diversos 

modelos de qualidade, explicitando as peculiaridades da transposição para a área 

de saúde (MANZO; BRITO; CORRÊA, 2012). Nesse contexto, desenvolveu um 

quadro conceitual essencial para a compreensão da avaliação de qualidade em 

saúde, a partir das dimensões de estrutura, processo e resultado, classicamente 

considerados uma tríade, que corresponde às noções da Teoria Geral de Sistemas 

(Quadro 4) (DONABEDIAN3, 1980 apud SILVA, M., 2010): 

Donabedian elaborou suas reflexões fundamentando-se no cuidado médico 

ou de saúde prestado individualmente considerando as perspectivas da garantia de 

qualidade, ou seja, a partir do monitoramento do desempenho clínico visando 

melhorar a qualidade (STENZEL, 1996). 

   
 Quadro 4 - Tríade da Teoria Geral de Sistemas. 

Estrutura São as características mais fixas dos sistemas, como: instalações, recursos físicos, 
humanos, materiais e financeiros necessários para a assistência médica. Inclui 
financiamento e disponibilidade de mão-de-obra qualificada. 

Processo Atividades envolvendo os aspectos técnicos das atividades envolvidas, as normas e 
os procedimentos operacionais, o sistema de monitoramento e controle, recursos 
de informação e capacitação. 

Resultado Produto final da assistência prestada, o acesso aos serviços, a resolutividade, o 
impacto na saúde da população, o nível satisfação dos usuários. O impacto positivo 
ou negativo produzido na saúde do usuário. 

 Fonte: Adaptado de DONABEDIAN, 1980 apud SILVA, M., 2010. 

 

Em princípio, atribuiu três dimensões à qualidade: conhecimento técnico-

científico, relações interpessoais entre os profissionais e o paciente e amenidades, 

isto é, as condições de conforto e estética das instalações e equipamentos no local 

                                                
3 DONABEDIAN, Avedis. The Definition of Quality and Approches to its Assessment. Ann Arbor: 
Health Administration Press, 1980. 163 p. (Explorations in Quality Assessment and Monitoring). 
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onde a prestação do serviço ocorre (DONABEDIAN3,41980 apud SILVA; FORMIGLI, 

1994). 

Em outro modelo, esse autor também ampliou o conceito de qualidade, 

estabelecendo os sete pilares da qualidade em saúde (Quadro 5) (DONABEDIAN, 

1990). 

 
Quadro 5 - Os sete pilares da qualidade de Donabedian. 

Eficácia Habilidade em alcançar os melhores resultados na assistência através dos 
melhores cuidados. 

Efetividade O grau em que possíveis melhorias no cuidado são realizadas. 

Eficiência Habilidade de se obter a melhor melhoria na saúde ao menor custo. 

Otimização O mais vantajoso equilíbrio entre custos e benefícios dos cuidados na 
assistência. 

Aceitabilidade Conformidade com as preferências do paciente resguardando a 
acessibilidade, a relação paciente-médico, as amenindades, os efeitos do 
tratamento, e os custos dos cuidados. 

Legitimidade Aceitabilidade do cuidado da forma em que é visto pela comunidade ou 
sociedade em geral. 

Equidade A equidade na distribuição de cuidado e seus efeitos sobre a saúde. 

Fonte: Elaboração própria. Referência: Donabedian (1990). 

 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) confere ao termo qualidade um 

significado particular, o definindo como um conjunto de atributos que inclui um nível 

de excelência profissional, o uso eficiente de recursos, um mínimo de risco ao 

paciente/família, um alto grau de satisfação por parte dos usuários, considerando-se, 

essencialmente, os valores sociais existentes (OMS4, 5 1981 apud LIMA; 

KURGANCT, 2009). 

 Souza e Lacerda (2009) também consideram que, na área da saúde, a 

relação entre “cliente” e “fornecedor” possui características singulares, visto que, 

nessa interação está em evidência a saúde, às vezes, a própria vida do cliente. Esta 

situação valoriza a presença de um sistema de qualidade que possa contribuir para 

que os resultados esperados pelas partes sejam atingidos, pois se o paciente 

tivesse escolha, não desejaria nunca utilizar os serviços de saúde. 

                                                
3 DONABEDIAN, Avedis. The Definition of Quality and Approches to its Assessment. Ann Arbor: 
Health Administration Press, 1980. 163 p. (Explorations in Quality Assessment and Monitoring). 
 
45 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS. Avaliação dos programas de saúde: normas 
fundamentais para sua aplicação no processo de gestação para o desenvolvimento nacional de 
saúde. Genebra: OMS, 1981. 
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 Forno (2005) julga existir três tipos de definição de qualidade no serviço de 

saúde, que se encontram intimamente entrelaçadas. A qualidade clínica, 

estabelecida pelos provedores do serviço saúde, como médicos e enfermeiros, que 

engloba obrigatoriamente termos como morbidade (índice de enfermos em uma 

comunidade), mortalidade e taxas de infecção. Por outro lado, os pacientes 

consideram que a qualidade deve estar focada totalmente neles. Assim, a qualidade 

voltada para o cliente abrange termos como atenção, cuidado, comunicação, 

preocupação, empatia, entre outros. E, por fim, a qualidade econômica, que 

considera os aspectos financeiros da qualidade. 

 Para que a gestão da qualidade em saúde alcance o sucesso na instituição 

deve ter como alicerce o foco no paciente, a melhoria dos processos e o custo 

accessível para sua implantação/implementação. O serviço de assistência à saúde é 

embasado no desempenho humano, portanto, o treinamento se torna fundamental 

na capacitação dos colaboradores, propiciando uma atuação motivada e direcionada 

à qualidade. O treinamento deve ser permanente para todos os níveis 

organizacionais, sendo componente chave no desenvolvimento da cultura, assim 

como na aplicação da qualidade (TREVISO, 2009).  

A utilização correta das ferramentas de qualidade dentro da instituição 

proporciona resultados rápidos e seguros, ao se valorizar dados e fatos, o que 

facilitará a implementação de planos de ação além de permitir a melhoria da 

produtividade (FORNO, 2005). 

 
 

4.5.1.  Segurança do Paciente 

 
 

A segurança do paciente é definida como a ausência de dano evitável a um 

paciente durante o processo de cuidados de saúde (WHO, 2013b). 

 Esta questão tem merecido atenção especial, durante a internação 

hospitalar, por parte da equipe de saúde na busca por uma assistência que 

assegure o máximo de qualidade e o mínimo de risco para o paciente 

(TOFFOLETTO; PADILHA, 2006). 

Esse movimento em prol da segurança do paciente se iniciou em 1999, com a 

publicação do relatório “To err is Human: building a Safer Health System” pelo 

Institute of Medicine - IOM (1999). O relatório expôs uma imensa preocupação ao 
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demonstrar que a assistência à saúde nos Estados Unidos era frágil. Estimou-se que 

os erros associados ao cuidado em saúde causaram entre 44 e 98 mil mortes/ano 

em hospitais americanos e somente os erros de medicação levaram a cerca de 7 mil 

mortes/ano. Tais erros estavam presentes em todo o processo de utilização de 

medicamentos, desde a prescrição até sua administração ao paciente, em âmbito 

hospitalar ou ambulatorial. 

Esse relatório também propôs que, para elevar a segurança do paciente, os 

hospitais deveriam ser convertidos em Organizações que utilizam a Engenharia de 

Confiabilidade (TAMUZ; HARRISON, 2006). 

A OMS passou a demonstrar sua preocupação com o tema e, em 2004 criou 

a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. O principal propósito desta aliança 

é instituir medidas que aumentem a segurança do paciente e a qualidade dos 

serviços de saúde, fomentado pelo comprometimento político dos Estados 

signatários. É importante ressaltar que o Brasil é um dos Estados Membros 

integrantes (WHO, 2013a). 

Além disso, desde a publicação desse documento pelo IOM, tanto instituições 

internacionais (como: JCI e Institute for Healthcare Improvement - IHI) quanto 

nacionais (como: Consórcio Brasileiro de Acreditação - CBA - e Organização 

Nacional de Acreditação - ONA) tem liderado iniciativas para a melhoria da 

assistência e da segurança do paciente (CANO, 2011). 

A qualidade dos serviços de saúde é um elemento determinante para 

assegurar a redução e o controle dos riscos a que o paciente está submetido. Neste 

sentido, um conjunto de ações complementares entre si, incluindo ações de controle 

sanitário e regulamentação, é imprescindível para identificar precocemente a 

ocorrência de eventos que afetem a segurança do paciente, reduzam o dano e 

evitem riscos futuros (ANVISA, 2013). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, em 

2011, a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº. 63/11, que dispõe sobre os 

Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para Serviços de Saúde. Em seu 

capítulo II, seção II, artigo 8º. determina que o serviço de saúde deve estabelecer 

estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente (BRASIL, 2011). 
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4.5.2. A Farmácia Hospitalar e a Gestão da Qualidade 

 
 
A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) define Farmácia 

Hospitalar (FH) como sendo “uma unidade clínica, administrativa e econômica, 

dirigida por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao 

paciente” (SBRAFH, 2007). 

Na gestão da FH, devido à complexidade e às características diferenciadas 

das organizações hospitalares, é importante articular recursos de poder e mobilizar 

os meios informacionais, financeiros e materiais para alcançar resultados que 

tenham impacto no processo assistencial. Para realizar essa articulação é preciso 

definir o que se deseja alcançar em que tempo e de que forma. Os resultados devem 

ser acompanhados de modo a ir ajustando ou modificando o plano em função da 

realidade (REIS, 2011, p. 102). 

O planejamento é um instrumento essencial para a FH, pois permite melhorar 

o desempenho, otimizar a produção e elevar a eficácia e eficiência no 

desenvolvimento das ações assistenciais. O planejamento estratégico refere-se à 

maneira pela qual a organização pretende aplicar determinada estratégia para 

alcançar os objetivos propostos. Podendo ser considerado uma ferramenta 

adequada e aplicável nestes estabelecimentos (SOUZA; LACERDA, 2009). 

O planejamento, então, otimiza a gestão da Farmácia Hospitalar, contribuindo 

para a melhoria contínua da qualidade da assistência prestada no hospital (REIS, 

2011, p. 102). 

Assim, a declaração da missão e da visão da FH faz parte do processo de 

planejamento estratégico. Com a missão declarada, a organização expressa de 

forma concreta os seus objetivos e as estratégias de melhorar a comunicação dentro 

das equipes e de criação de uma cultura de responsabilidade frente ao usuário, 

aliada a uma gestão mais participativa e democrática (REIS, 2011, p. 104). 

Portanto, pode-se considerar que a FH tem como missão promover o uso 

racional dos medicamentos, pesquisando, produzindo e gerenciando produtos com 

qualidade, desenvolvendo profissionais e prestando assistência integrada ao 

paciente e à equipe de saúde, com responsabilidade socioambiental e a visão 

mostra uma imagem da organização no momento da realização de seus propósitos 
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no futuro, o que a FH quer ser e aonde quer chegar (CIPRIANO; CARVALHO; 

PINTO, 2009, p. 53-54).  

Em uma unidade hospitalar, a qualidade deve ser inerente às ações de 

saúde, e o paciente, o foco das atenções e elemento integrador da equipe 

multiprofissional (CIPRIANO; CORNETTA, 2011, p. 123): 

Os princípios que orientam a melhoria contínua da qualidade encontram-se no 

Quadro 6 (CIPRIANO; CORNETTA, 2011, p. 123-124, 129-131). 

 
Quadro 6 - Princípios que orientam a melhoria da qualidade. 

Satisfação dos clientes/pacientes A qualidade está relacionada com a satisfação dos clientes, 
procurando sempre exceder suas expectativas. 

Gestão participativa O trabalho é integrado e transversal, com envolvimento de 
todos do setor. 

Desenvolvimento de recursos 
humanos 

As atividades desenvolvidas na assistência farmacêutica são 
essencialmente atividades de serviço, portanto, deve-se investir 
na capacitação das pessoas através de programas de 
educação continuada. 

Não-aceitação de erros Almeja-se o Zero Defeito para alcançar a perfeição em suas 
atividades. O custo para prevenir erros será sempre menor que 
o conserta-los. 

Disseminação das informações Liberdade de expressão. A verdade deve ser cultivada e as 
críticas devem ser vistas como contribuições à melhoria do 
desempenho. 

Gestão de processos Para desenvolver um sistema de gestão organizacional 
direcionado para o alto desempenho se faz necessário 
identificar e analisar todos os processos, que devem ser 
padronizados, com foco na racionalização. 

Comprometimento com a 
instituição  

Todos os colaboradores devem participar já que todos são 
essenciais para a consolidação de um programa de gestão da 
qualidade. 

Fonte: Elaboração própria. Referência: CIPRIANO; CORNETTA, 2011. 

 

Desta forma, algumas farmácias de unidades hospitalares já têm adotado o 

gerenciamento da qualidade com o intuito de atingir não apenas um padrão aceitável 

de assistência, mas, também, de atender às expectativas dos colaboradores, 

pacientes e membros da equipe de saúde, almejando proporcionar uma assistência 

farmacêutica de qualidade e otimizar o uso dos recursos (GOMES; REIS, 2011, p. 

296-297). 

A OMS considera que a função da FH é coordenar e administrar a maioria 

das medidas relativas à política de medicamentos e materiais de uso hospitalar, 

constituindo-se no principal centro gerador de custo do hospital. Neste sentido, todos 

os esforços devem ser dirigidos a ela, com o propósito de garantir sua 
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operacionalização, controle e estabelecer qualidade e eficiência nos procedimentos 

de assistência. Assim, torna-se indispensável a sua participação em programas de 

gestão orientada para a qualidade, uma vez que os hospitais são avaliados por 

instrumentos de avaliação da qualidade dos serviços prestados (CIPRIANO; 

CORNETTA, 2011, p. 125-127). 

Dentre os vários instrumentos de avaliação da qualidade de prestação de 

serviços, aplicados às unidades hospitalares, pode-se citar: a ISO 9001, o manual de 

acreditação da JCI e o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar da ONA. Tais 

instrumentos fazem parte do Sistema de Avaliação dos Hospitais para melhoria da 

qualidade, cabendo aos farmacêuticos conhecê-los, para escolher um modelo de 

gestão mais apropriado para a FH, de acordo com o instrumento de avaliação 

adotado pelo hospital (CIPRIANO; CORNETTA, 2011, p. 125). 

O monitoramento do progresso de qualquer gestão deve ser baseado em 

instrumentos de aferição, como os indicadores, que são utilizados para identificar, a 

qualquer momento, qual é a situação da organização em relação ao que foi 

planejado (CIPRIANO; CARVALHO; PINTO, 2009, p. 83). 

Os indicadores devem permitir a avaliação de resultados. Além disso, servem 

para criar parâmetros que permitam o monitoramento do meio ambiente, da 

estrutura, dos processos e dos resultados da FH, ajudando na tomada de decisões 

para a melhoria contínua, possibilitando análise de tendências e comparações com 

referenciais internos e externos (CIPRIANO; CORNETTA, 2011, p.131-134). 

 
 

4.5.2.1. Legislação 
 
 
 A tentativa de se garantir o aprimoramento contínuo da qualidade dos 

produtos e serviços de saúde em busca de padrões de excelência na assistência 

farmacêutica prestada ao paciente está disposta em normas da SBRAFH, do 

Ministério da Saúde (MS), do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e da Anvisa. 

 Em 1997, a SBRAFH, preocupada com a escassez de padrões e parâmetros 

definidos para instalações e serviços de FH, elaborou o primeiro guia para a 

organização de unidades de FH e a provisão de assistência farmacêutica nos 

hospitais brasileiros, sendo conhecido como Padrões mínimos para unidades de 

farmácia hospitalar e serviços de saúde (SBRAFH, 1997). 
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Na segunda edição desses padrões mínimos, a SBRAFH (2007) traz como 

atribuições essenciais da FH: a gestão; o desenvolvimento de infra-estrutura, o 

preparo, a distribuição, a dispensação e o controle de medicamentos e produtos 

para saúde; a otimização da terapia medicamentosa; as informações sobre 

medicamentos e produtos para a saúde; o ensino, a educação permanente e a 

pesquisa. 

Assim, de acordo com esses padrões mínimos, a gestão deve ser focada em 

prestar assistência farmacêutica (conforme Portaria MS nº. 3.916/98 – que dispõe 

sobre a Política Nacional de Medicamentos) e de responsabilidade exclusiva do 

farmacêutico. Para isso, deverá desenvolver uma estrutura organizacional que 

permita, inclusive, o estabelecimento uma política de melhoria contínua da qualidade 

(BRASIL, 1998; SBRAFH, 2007). 

Em âmbito regulatório, somente em dezembro de 2010, foi publicada pelo MS 

a Portaria nº. 4.283/10, que aprova as diretrizes e estratégias para organização, 

fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos 

hospitais, estabelecendo como uma de suas diretrizes a gestão (BRASIL, 2010). 

Segundo essa Portaria, os objetivos principais da gestão da farmácia 

hospitalar são: garantir o abastecimento, a dispensação, o acesso, o controle, a 

rastreabilidade, o monitoramento e o uso racional de medicamentos e de outras 

tecnologias em saúde, otimizar a relação entre custo, benefício e risco das 

tecnologias e processos assistenciais, desenvolver ações de assistência 

farmacêutica e participar ativamente do aperfeiçoamento contínuo das práticas da 

equipe de saúde (BRASIL, 2010).  

A Portaria MS nº. 4.283/10, também sugere que, para o adequado 

desenvolvimento das atividades da FH, os hospitais devem dispor de estrutura 

organizacional e infraestrutura física que viabilizem as suas ações, com qualidade, 

utilizando modelos de gestão sistêmicos, integrados e coerentes, pautados nas 

bases da moderna administração (BRASIL, 2010). 

No ano de 2012, a Resolução CFF nº. 568, que regulamenta o exercício do 

farmacêutico nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e 

em outros serviços de saúde foi atualizada, apresentando alteração na redação de 

alguns artigos. As alterações foram realizadas devido à necessidade de adequar as 

atribuições do farmacêutico nessas áreas de atuação à legislação sanitária vigente, 

normas e regulamentações profissionais, orientações e recomendações emanadas 
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das entidades representativas da área, bem como ao perfil do mercado (BRASIL, 

2012).  

Assim, consta no artigo 5º., inciso XIV, dessa resolução, como sendo uma das 

competências do farmacêutico nas atividades de assistência farmacêutica: o seu 

envolvimento no processo de qualidade hospitalar.  Em seu artigo. 6º., dispõe que 

cabe ao farmacêutico responsável técnico assegurar o mínimo recomendável para o 

funcionamento harmonioso do estabelecimento de saúde (BRASIL, 2012). 

Além disso, o Ministério da Saúde, para apreciar a qualidade da assistência 

médico-hospitalar, vem desenvolvendo um programa nacional de acreditação 

(GOMES; REIS, 2011, p. 297). E, em maio de 2006, a Anvisa publicou a RDC nº. 93, 

que dispõe sobre o Manual Brasileiro de Acreditação de Organizações Prestadoras 

de Serviços de Saúde e as Normas para o Processo de Avaliação (BRASIL, 2006). 

 
 

4.6. Acreditação Hospitalar e seus Modelos 

 
 
 A acreditação de instituições hospitalares originou-se nos EUA, sendo 

coordenada atualmente pela The Joint Commission (anteriormente conhecida como 

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations – JCAHO) e, aos 

poucos foi se expandindo para outros países (CIPRIANO, 2009). 

Para a OMS, a partir de 1989, a acreditação passou a ser elemento 

estratégico para o desenvolvimento da qualidade na América Latina (FELDMAN; 

GATTO; CUNHA, 2005). 

A acreditação é uma metodologia que elabora instrumentos de avaliação para 

a melhoria contínua da qualidade do atendimento aos pacientes e do desempenho 

organizacional, proporcionando confiança da comunidade no seu hospital, face ao 

pressuposto de qualidade, o exercício de julgar uma realidade frente a uma 

referência ou padrão, seguida de avaliações sistemáticas (NOVAES, 2007). 

A acreditação se caracteriza por três elementos: (a) a presença de padrões 

de referência, estabelecidos por peritos ou especialistas na área; (b) visita periódica 

(com intervalo de dois ou três anos) de avaliadores, em geral um médico, um 

administrador hospitalar e uma enfermeira; (c) a realização da avaliação em toda 

instituição. O funcionamento de uma unidade hospitalar é um sistema complexo, em 

que diferentes elementos, pessoas ou materiais, se interconectam, de forma que 
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ocorre uma grande dependência entre as unidades. Com isso, para que o hospital 

seja “acreditado” todos os serviços ou sub-serviços devem apresentar conformidade 

com os padrões previamente estabelecidos (NOVAES, 2007). 

Dentre as metodologias de acreditação atualmente existentes no Brasil, 

podem ser citadas: a Joint Commission International (JCI) e a Organização Nacional 

de Acreditação (ONA) (RODRIGUES; TUMA, 2011). 

 
 

4.6.1. A Joint Commission International e o Consórcio Brasileiro de 
Acreditação 

 
 

O Consórcio Brasileiro de Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde 

(CBA) foi criado em 1998, como desdobramento da oficina de trabalho “A 

Acreditação Hospitalar no Contexto da Qualidade em Saúde”, que foi realizada com 

o intuito de discutir e propor metodologias de avaliação de hospitais com base na 

experiência internacional de acreditação. O evento contou inclusive com a 

participação de representantes da JCAHO (CBA, 2013b).  

O CBA atua em parceria com a The Joint Commission, através da sua 

subsidiária, a JCI (CBA, 2013b). A JCI é uma divisão da Joint Commission 

Resources, Inc., uma afiliada totalmente controlada e sem fins lucrativos, criada pela 

The Joint Commission para proporcionar a liderança em matéria de acreditação de 

instituições de saúde e de melhoria da qualidade (CBA, 2010). 

Até o momento, já foram acreditadas mais de 107 instituições de saúde em 

diversos países do mundo. Em 1999, foi acreditado no Brasil, o primeiro hospital 

acreditado fora dos EUA, o Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo. Esse 

processo de acreditação se deu através da JCI (CBA, 2013b). 

O objetivo dessa parceria entre JCI e CBA, formalizada através de um acordo 

assinado em setembro de 2000, foi de ofertar a acreditação conjunta, com a emissão 

de um único certificado onde destaca que a organização satisfaz os padrões 

internacionais constantes do Programa de Acreditação Internacional. Além disso, 

permitiu também oferecer serviços relacionados, incluindo educação sobre o 

conceito e o processo de acreditação, para se chegar à conformidade com os 

padrões, avaliações em caráter educacional e avaliação para acreditação 

propriamente dita. Desta forma, o CBA se tornou o representante exclusivo e legal 
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da JCI no Brasil, para aplicação dessa metodologia de Acreditação Internacional 

(CBA, 2013c). 

O CBA utiliza no seu processo, a tradução fiel dos manuais internacionais, 

que são elaborados a partir de um Comitê Internacional de Padrões. Esse Comitê 

tem representantes de países dos cinco continentes, visando à manutenção da 

aplicabilidade e atualidade do conteúdo e conjunto de padrões definidos em cada 

manual. O manual de acreditação hospitalar é revisado e editado a cada 3 anos, 

segundo as políticas definidas pelo Comitê Internacional (CBA, 2013b). 

A superintendente do CBA, Maria Manuela P. C. Alves dos Santos, considera 

que a partir da implementação da metodologia tracer5,6em 2008, e da criação da 

biblioteca de indicadores, em 2010, garantiu uma modernização do método de 

avaliação, tornando o processo de avaliação da JCI mais rigoroso e mais fiel à 

realidade de cada instituição, estando cada vez mais exigente sendo preciso talvez a 

incorporação de novos profissionais de diferentes especialidades, como estatístico e 

epidemiologista, com o intuito de analisar todos os dados que são produzidos dentro 

de qualquer instituição de saúde” (CBA, 2013a). 

O manual atual encontra-se em sua quarta edição, o que reflete as mudanças 

dinâmicas que têm ocorrido continuamente ao redor do mundo em termos de 

cuidado à saúde. A edição também refina as Metas Internacionais de Segurança do 

Paciente para enfatizar a sua efetividade e traz várias alterações de modo a estreitar 

o elo entre a mensuração da qualidade e a melhoria da qualidade. Além disso, 

muitas mudanças têm sua origem no conhecimento adquirido da análise de 

incidentes relacionados à segurança do paciente e sua causa raiz (CBA, 2010). 

Esse manual apresenta-se dividido em seções que são subdivididas em 

capítulos, vide Quadro 7. E, embora a FH tenha interface com todos os capítulos, 

fica sob sua responsabilidade, principalmente, o capítulo de Gerenciamento e Uso 

de Medicamentos (MMU) (CBA, 2010). 

 No Anexo 8.2, encontram-se os padrões de qualidade pertinentes a esse 

capítulo. 

 

                                                
56

 Processo que os avaliadores da JCI utilizam durante a avaliação in-loco para investigar os sistemas 
de uma instituição, acompanhando pacientes individualmente através do processo de prestação de 
cuidados à saúde da instituição, na sequência vivenciada pelos pacientes. Dependendo do setor da 
prestação de cuidados, pode ser necessário que os avaliadores visitem múltiplas unidades de 
cuidado, departamentos ou áreas dentro da instituição ou uma única unidade de cuidado para “traçar” 
ou “rastrear” o cuidado prestado ao paciente (CBA, 2010). 
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Quadro 7 - Seções e capítulos do Manual da JCI/CBA (2010). 

Seção Capítulo 

Padrões com foco no paciente 

Metas Internacionais de Segurança do Paciente (IPSG) 
Acesso ao Cuidado e Continuidade do Cuidado (ACC) 
Direitos dos Pacientes e Familiares (PFR) 
Avaliação dos Pacientes (AOP) 
Cuidado aos Pacientes (COP) 
Anestesia e Cirurgia (ASC) 
Gerenciamento e Uso de Medicamentos (MMU) 
Educação de Pacientes e Familiares (PFE) 

Padrões na administração de 
instituições de saúde 

Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente (QPS) 
Prevenção e Controle de Infecções (PCI) 
Governo, Liderança e Direção (GLD) 
Gerenciamento e Segurança das Instalações (FMS) 
Educação e Qualificação de Profissionais (SQE) 
Gerenciamento da Comunicação e Informação (MCI) 

Fonte: Elaboração própria. Referência: CBA, 2010. 

 
Couto e Pedrosa6 7(2007) apud Barbosa, Oliveira e Taho (2009) fez uma 

comparação entre os programas voluntários de acreditação para hospitais brasileiros 

e considerou que: esse modelo tem como base o programa já consolidado nos EUA 

pela The Joint Commission; apresenta grande ênfase aos processos e resultados; 

modelo importado e adaptado; experiência pequena em nível nacional; insuficiência 

já definida pelos compradores que se relacionam com instituições acreditadas há 

anos nos Estados Unidos. 

 
 

4.6.2. Organização Nacional de Acreditação 

 
 

Em 1998, foi oficialmente lançado o Sistema Brasileiro de Acreditação (SBA), 

bem como apresentado a primeira edição do Manual Brasileiro de Acreditação de 

Hospitais (ONA, 2012). 

Ficou evidente que o SBA, desde os seus primórdios, deveria ser coordenado 

por uma organização de direito privado, responsável também pelo desenvolvimento, 

aplicação e acompanhamento de normas para o processo de acreditação (ONA, 

2012). 

Em abril/maio de 1999, foi então constituída juridicamente a Organização 

Nacional de Acreditação (ONA), dando início a partir dessa data a implantação das 

normas técnicas do SBA (ONA, 2012). Várias entidades representativas 
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 COUTO, Renato Camargo; PEDROSA, Tânia Moreira Grillo. Hospital - acreditação e gestão em 
Saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 392 p. 
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compuseram o conjunto de instituições fundadoras da ONA: entidades prestadoras 

de serviço de saúde, entidades compradoras de serviços e entidades privadas. 

O Ministério da Saúde reconhece a ONA como instituição competente e 

autorizada a operacionalizar o desenvolvimento do processo de acreditação 

hospitalar no país, através da Portaria nº. 538, 17 de abril de 2001 (BRASIL, 2001). 

E, em 2002 a Anvisa reconhece, através da Resolução RE nº. 921/2002, a ONA 

como instituição competente e autorizada a operacionalizar o desenvolvimento do 

processo de Acreditação de organizações e serviços de saúde, estabelecendo um 

convênio de cooperação técnica (BRASIL, 2002). 

A Anvisa se tornou parceira e colaboradora no desempenho desse 

instrumento de avaliação. Essa parceria apresenta como objetivos: desenvolvimento 

de um sistema de indicadores que permita a comparação entre as organizações de 

saúde; atualização e desenvolvimento de manuais de Acreditação; apoio técnico 

para a Acreditação hospitalar; capacitação de multiplicadores por meio do ensino a 

distância (BARBOSA; OLIVEIRA; TAHO, 2010). 

Em maio de 2006, através da Resolução - RDC nº. 93, a Anvisa aprovou o 

Manual Brasileiro de Acreditação de Organizações Prestadoras de Serviços de 

Saúde - 5ª. Edição (BRASIL, 2006). Essa 5ª edição foi publicada após consulta 

pública e ampla discussão com os diversos setores envolvidos, apresentando 

alterações no conteúdo e na estrutura básica da edição anterior. A ONA lançou a 

Coleção Manual Brasileiro de Acreditação (7 volumes), que integra e nivela todos os 

instrumentos de avaliação (ONA, 2012).  

Atualmente o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar é referência técnica 

e possibilita a Acreditação de serviços públicos e privados de várias categorias e 

portes (BARBOSA; OLIVEIRA; TAHO, 2010). 

O Manual da ONA (2006) é composto por seções e subseções. Nas seções 

estão compilados os serviços, setores ou unidades que apresentam fundamentação 

e características similares (vide Quadro 8). A lógica das subseções é a de que todas 

possuem o mesmo grau de importância dentro do processo de avaliação. Cada 

subseção é composta por padrões que procuram avaliar estrutura, processo e 

resultado dentro de um único serviço, setor ou unidade sendo que cada padrão é 

constituído por uma definição e uma lista de itens de orientação que auxiliam na 

identificação do que se busca avaliar e na preparação das instituições prestadoras 



40 

 

 

de serviço de saúde para o processo de Acreditação. Um nível superior só é 

alcançado quando o anterior tiver sido atingido (MANZO, 2009). 

Além disso, possui padrões e itens de orientação genéricos, estruturados em 

três níveis. Os requisitos dos níveis 1 e 2 são aplicáveis aos serviços, setores ou 

unidades alocados em alguma das oito (08) seções do instrumento de avaliação. 

Enquanto que o nível 3 é aplicado à seção como um todo. 

 

Quadro 8 - Seções e subseções do Manual das Organizações Prestadoras de  
Serviços Hospitalares. 

Seção Subseções 

Liderança e 
Administração 

Direção e liderança 

Gestão de pessoas 

Gestão administrativa e financeira 

Gestão de material e suprimentos 

Gestão da qualidade 

Organização 
Profissional 

Corpo clínico 

Enfermagem 

Corpo técnico-profissional 

Atenção ao 
Paciente/Cliente 

Atendimento ao cliente 

Internação 

Transferência, referência e contra-referência 

Assistência farmacêutica 

Assistência nutricional 

Apoio Técnico Sistema de informação do cliente/paciente 

Gestão de equipamentos e tecnologia médico-hospitalar 

Prevenção, controle de infecções e eventos adversos 

Segurança e saúde ocupacional 

Abastecimento e 
Apoio Logístico 

Processamento de roupas – lavanderia 

Processamento de materiais e esterilização 

Qualidade da água 

Materiais e suprimentos 

Higiene 

Gestão da segurança 

Gestão de resíduos 

Infra-estrutura Gestão de projetos físicos 

Gestão da estrutura físico-funcional 

Gestão de manutenção predial 

Ensino e Pesquisa Educação continuada 

Fonte: Elaboração própria. Referência: ONA, 2006. 

 

A Figura 2 demonstra a relação entre os princípios orientadores e os níveis de 

complexidade a serem atendidos no processo de acreditação pela ONA (2006). 
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Figura 2 - Princípios orientadores para os níveis de acreditação, segundo manual ONA 

2006. 

 

Para o nível 1, o princípio é a Segurança (estrutura). Para atender a este nível 

a instituição de saúde deverá buscar a qualidade na assistência prestada, 

valorizando recursos humanos, qualificação adequada dos profissionais e 

principalmente, atendimento seguro aos clientes. Para isso, é imprescindível uma 

política de controle de riscos com o intuito de aprimorar e ampliar a qualidade nos 

serviços (MANZO, 2009). Quando a organização de saúde cumprir integralmente o 

nível 1, ela será distinguida a condição de Acreditada. 

Para o nível 2, o princípio é a Organização. A instituição deve ter atividades 

de cuidado ao paciente ligadas a um resultado, e atividades ligadas a infra-estrutura, 

ou seja, procedimentos operacionais padrão, elaboração de registros clínicos de 

diagnóstico, tratamento, evolução e transferência dos clientes (MANZO, 2009). 

Segundo o Manual Brasileiro de Acreditação (2006), há a necessidade de que 

os hospitais conheçam e gerenciem efetivamente seus processos, identificando e 

monitorando seus desempenhos a fim de obter a melhoria de desempenho e 

consequentemente dos serviços prestados aos clientes/pacientes. Para tanto, é 

sugerida a adoção de um programa de capacitação contínua e consistente. Quando 

NÍVEL 1 
Segurança 

NÍVEL 2 
Segurança e 
Organização 

NÍVEL 3 
Segurança, Organização 
e Excelência na Gestão 
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a organização de saúde cumprir integralmente os níveis 1 e 2, ela será distinguida 

com a condição de Acreditada Plena. 

Para o nível 3, o princípio é a Excelência na Gestão (Resultados). Processos 

alinhados e correlacionados ao plano estratégico da instituição, resultados com 

evolução de desempenho e tendência favorável, evidência de melhorias e inovações. 

Quando a organização de saúde cumprir integralmente os níveis 1, 2 e 3, ela será 

distinguida com a condição de Acreditada com Excelência. 

 No Manual da ONA (2006), a farmácia pode ser avaliada a partir da subseção 

Atenção ao Paciente/Cliente, na subseção Assistência Farmacêutica. A subseção 

define assistência farmacêutica como o “conjunto de ações sistemáticas e contínuas 

que visam os procedimentos de assistência farmacêutica e de farmacovigilância, 

sistematizadas de acordo com o grau de complexidade e especialização da 

Organização”. 

 O manual ainda possui padrões e itens de orientação genéricos, estruturados 

em três níveis, do mais simples ao mais complexo, sempre com um processo de 

incorporação dos requisitos anteriores de menor complexidade. Os requisitos dos 

níveis 1 e 2 são destinados aos serviços. A farmácia hospitalar é avaliada a partir da 

subseção MA 3/20. Já o nível 3 é aplicado à seção como um todo, nesse caso a 

seção Atenção ao Paciente/Cliente. O Anexo 8.3 apresenta a subseção assistência 

farmacêutica, os padrões de qualidade divididos por níveis de complexidade e os 

relaciona com o tipo de acreditação conferida a cada nível. 

 Os itens de orientação referentes à subseção assistência farmacêutica 

encontram-se dispostos no Anexo 8.4. 

A comparação entre os programas voluntários de acreditação para hospitais 

brasileiros, realizada por Couto e Pedrosa68(2007) apud Barbosa, Oliveira e Taho 

(2009), considerou que o Programa Brasileiro de Acreditação da ONA: foi elaborado 

dentro da realidade brasileira; pode ser aplicável em todas as regiões do país; 

observa as diferenças entre os diversos modelos assistenciais; composto por 

representantes das sociedades civis e governamentais; é um instrumento flexível, 

orientado por padrões e princípios; que o nível de excelência implica avaliação de 

resultados com impacto sistêmico; sendo único reconhecido oficialmente pelo MS 

para a operacionalização do processo de acreditação. 

                                                
68

COUTO, Renato Camargo; PEDROSA, Tânia Moreira Grillo. Hospital - acreditação e gestão em 
Saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 392 p. 
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5. METODOLOGIA 

 
 

Uma das primeiras etapas estabelecidas no escopo do desenvolvimento de 

uma pesquisa é a formulação do problema que, segundo Lakatos e Marconi (2003), 

pode ser definido como uma dificuldade, de natureza teórica ou prática, no 

conhecimento de algo de real importância, que se torna objeto de análise do estudo 

a fim de que se possa obter uma solução. 

No entanto, Gil (2010) relata que a formulação de um problema não se 

constitui uma tarefa fácil, já que a formulação do problema tem que corresponder a 

alguns critérios: (a) o problema deve ser formulado como uma pergunta; (b) deve 

apresentar uma natureza clara e precisa; (c) o problema deve ser suscetível de 

solução e (d) deve ser delimitado. 

Neste sentido, o questionamento que serviu como norteador para o 

desenvolvimento desta pesquisa foi: Como os processos de certificação e 

acreditação podem ser utilizados como estratégias de promoção da gestão da 

qualidade nos serviços de farmácia hospitalar? 

Tal questionamento é de extrema relevância, já que cada vez mais os 

hospitais têm percebido que a inserção de padrões de qualidade determinados pelas 

metodologias de certificação e acreditação são imprescindíveis para a criação e a 

manutenção de práticas hospitalares que prezem não só pela segurança do paciente 

como também dos profissionais de saúde. No entanto, a presença de diversas 

normas de certificação e acreditação tornam a tomada de decisão para inserção da 



44 

 

 

variável qualidade complexa no momento em que a administração hospitalar pode 

optar pela acreditação ou pela certificação ou até por ambas. 

Após a definição do problema, buscou-se estabelecer o tipo de pesquisa mais 

adequado para a elucidação do questionamento apresentado. Assim, optou-se por 

uma pesquisa de caráter exploratório no sentido de atender os objetivos gerais da 

pesquisa.  

Gil (2010) destaca que a pesquisa exploratória busca proporcionar uma maior 

familiaridade do pesquisador com o problema apresentado no intuito de, num 

primeiro momento, torná-lo mais explícito e futuramente permitir a construção de 

hipóteses.  

Realizou-se, com isso, uma revisão bibliográfica acerca das metodologias de 

avaliação e gestão da qualidade, certificação ISO 9001 e de acreditação hospitalar 

ONA e JCI.  

Num segundo momento, foi realizada uma pesquisa documental nos manuais 

de acreditação ONA versão 2006, JCI/CBA versão 2010 e na norma de certificação 

ISO 9001 versão 2008, evidenciando quais os requisitos que a farmácia hospitalar 

deve cumprir para ser acreditada/certificada. 

Lakatos e Marconi (2011) definem a pesquisa documental como uma técnica 

de pesquisa que visa à coleta de dados em documentos de natureza primária e 

ressalta a variedade de fontes documentais existentes, tais como: arquivos, fontes 

estatísticas, escritos oficiais de todos os gêneros, acervos em geral e objetos. 

Quanto ao método analítico adotado em relação a estes documentos, optou-

se pelo comparativo entre os requisitos da ISO 9001 e os requisitos dos modelos de 

acreditação hospitalar ONA e JCI.  

A análise comparativa foi restrita a requisitos que estivessem contemplados 

nos Padrões mínimos para unidades de farmácia hospitalar e serviços de saúde da 

SBRAFH (2007) e na Portaria MS nº. 4.283/10 (BRASIL, 2010).  

Assim, os requisitos selecionados para essa análise comparativa foram: 

elaboração de um manual da qualidade; comprometimento da direção; foco no 

cliente; análise crítica pela direção; recursos humanos; competência, treinamento e 

conscientização; infra-estrutura; processos de aquisição; verificação do produto 

adquirido; identificação e rastreabilidade do produto e da prestação do serviço; 

preservação do produto; medição, análise e melhoria; satisfação do cliente; auditoria 

interna; melhoria contínua e ação corretiva. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da análise dos manuais da acreditação hospitalar e da norma ISO 

9001/2008 foi possível pontuar, no Quadro 9, de uma forma abrangente, as 

principais diferenças entre as metodologias de certificação ISO e de acreditação 

hospitalar.  

 

Quadro 9 - Principais diferenças entre a certificação pela ISO 9001/2008 e a acreditação 
hospitalar. 

Parâmetros Certificação NBR ISO 9001/2008 Acreditação Hospitalar 

Estrutura da 
norma/manuais  

Por processos. Por setores. 

Requisitos Genéricos. Específicos para a área hospitalar. 

Aplicável a que tipo de 
organização 

A todas as organizações, 
independentemente do seu tipo, do 
seu porte e do produto/serviço que 
fornecem. 

Organizações prestadoras de 
serviços de saúde. 

Composição da 
comissão avaliadora 

Técnicos especializados na área 
administrativa. 

Normalmente composta por: um 
médico, uma enfermeira e um 
administrador hospitalar. 

O que 
certifica/acredita? 

Permite a certificação de apenas 
um serviço dentro de uma unidade 
hospitalar. 

Não avalia setor ou departamento 
isoladamente. Somente se 
acredita um hospital se todos os 
serviços atingirem qualquer um 
dos níveis de qualidade. OBS: 
Todos os setores são avaliados 
inclusive os terceirizados. 

Periodicidade para a 
revisão do instrumento 
de avaliação da 
qualidade 

5 anos 3 anos 

(considerando a ONA e a JCI) 

Fonte: Elaboração própria. Referência: ABNT, 2008; CBA, 2010; ONA, 2006. 
 

O Quadro 10 contempla a distinção entre alguns parâmetros dos modelos de 

avaliação da qualidade: ISO 9001/2008, manual ONA (2006) e manual JCI (2010). 
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Quadro 10 - Comparação entre as metodologias NBR ISO9001/2008, Manual ONA (2006) e JCI (2010). 

Parâmetros Norma ISO 
9001/2008 

Manual ONA 2006 
NÍVEL 1 

Manual ONA 2006 
NÍVEL 2 

Manual ONA 2006 
NÍVEL 3 

JCI/CBA 2010 

Origem
1 

Inglaterra (1987) Brasil (1998) Brasil (1998) Brasil (1998) EUA (1951) 

Validade da 
certificação/acreditação

2 
3 anos 2 anos 2 anos 3 anos 3 anos 

Foco
2 

Abordagem em 
Processos e Foco 
no Cliente. 
Promover o 
desenvolvimento, 
implementação e 
melhoria da eficácia 
de um SGQ para 
aumentar a 
satisfação do cliente 
pelo atendimento 
aos seus requisitos. 

Estrutura  Segurança 
Atender aos requisitos 
formais, técnicos e de 
estrutura para atividade 
conforme legislação, 
identificar riscos 
específicos e gerenciar 
com foco na segurança. 

Processo  Organização 
Gerenciar os processos, 
sistemática de medição 
e avaliação da 
efetividade, promove 
ações de melhoria e 
aprendizado. 

Resultado  Prática de 
Gestão da Qualidade 
Processos alinhados e 
correlacionados ao plano 
estratégico da 
instituição, resultados 
com evolução de 
desempenho e 
tendência favorável, 
evidência de melhorias e 
inovações. 

Estrutura  
Assistência  
Segurança do 
paciente  Gestão de 
riscos. 

Denominação após 
certificação/acreditação

2 
Certificado Acreditado Acreditado Pleno Acreditado com 

Excelência 
Acreditado 

Número de 
certificações/acreditações 
concedidas para 
hospitais até abril/13

3 

Dado não 
encontrado 

55 58 75 21 

Reconhecimento 
internacional

2 
Sim - - - Sim 

Selo
3
 

    

 

Fonte: Elaboração própria. Referência: 
1 
ISO, 2013; CBA, 2013b; ONA, 2012. 

2 
ABNT, 2008; CBA, 2010; ONA, 2006. 

3
 ONA, 2013; CBA, 2013d.

4
6
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Segundo o Manual da JCI/CBA (2010) a certificação difere da acreditação 

pelo fato de a certificação também poder ser aplicada a indivíduos (como, por 

exemplo, um médico especialista). Para a JCI, a certificação também pode ser 

definida como o “processo pelo qual uma agência ou associação não governamental 

certifica que um indivíduo atende às qualificações predeterminadas pela agência ou 

associação”. 

Foram selecionados alguns itens da norma ISO 9001/2008 cujos requisitos 

fossem compatíveis com os correspondentes dos manuais ONA 2006 e JCI/CBA 

2010. 

 O item 4.2 da norma ISO 9001/2008 contempla os requisitos de 

documentação, sendo analisado o subitem 4.2.2 (Manual da Qualidade). 

A análise comparativa está descrita no Quadro 11. 

 
Quadro 11 – Comparação do requisito 4.2.2 do padrão ISO 9001/2008 com os requisitos 
correspondentes nos manuais ONA e JCI.  

4.2.2 Manual da Qualidade 

Síntese do Requisito da  
Norma ISO 9001/2008 

Manual que estabeleça e inclua o escopo do sistema de gestão da 
qualidade, procedimentos documentados e interação entre os 
processos do sistema de gestão. 
 

Padrão correspondente no 
Manual ONA 2006 

 

Não existe obrigatoriedade de um Manual de qualidade em 
nenhum dos níveis. 

Padrão correspondente no 
Manual JCI/CBA 2010 

Item não explícito no manual. 

Fonte: Elaboração própria. Referência: ABNT, 2008; ONA, 2006; CBA, 2010. 
 

 No subitem 4.2.2, a norma ISO considera necessária a elaboração de um 

manual da qualidade que contemple os procedimentos e a interação entre os 

processos abordados pelo sistema de gestão da qualidade, enquanto os processos 

de acreditação pela ONA e JCI não fazem uma exigência explícita da confecção do 

manual. 

 Como a norma ISO permite a certificação de apenas um serviço dentro de 

uma organização, o escopo do sistema de gestão da qualidade define a sua 

abrangência, deixando claro quais os setores, áreas de negócios ou linha de 

produtos que são gerenciados pelo sistema da qualidade, permitindo que, numa 

unidade hospitalar, apenas o serviço de farmácia seja certificado. 

 A ISO também determina que o manual da qualidade identifique todos os 

procedimentos de gestão da qualidade que deverão fazer parte do sistema 
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documental da organização, de modo semelhante às normas regulatórias da 

ANVISA. 

 Como a norma ISO tem o foco nos processos, determina que a interação 

entre os diversos processos esteja evidenciada no manual da qualidade, enfatizando 

a visão sistêmica do sistema de gestão da qualidade. 

 Os subitens 5.1 e 5.2 da norma ISO abordam, respectivamente, o 

comprometimento da direção e o foco no cliente e os requisitos estão descritos no 

Quadro 12. 

 
Quadro 12 - Comparação dos requisitos 5.1 e 5.2 do padrão ISO 9001/2008 com os requisitos 
correspondentes nos manuais ONA e JCI. 

Fonte: Elaboração própria. Referência: ABNT, 2008; ONA, 2006; CBA, 2010. 
 

 No item 5.1, comprometimento da direção, a norma ISO determina que a alta 

administração seja comprometida com a implementação e melhoria contínua do 

sistema da qualidade, do mesmo modo que a ONA 2006 e a JCI 2010. 

 A abordagem dos manuais de orientação de aplicação das metodologias de 

acreditação da ONA e JCI não responsabiliza explicitamente a alta administração 

5.1 Comprometimento da Direção 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Comprometimento com o desenvolvimento e a implementação do sistema 
de gestão da qualidade e com a sua melhoria contínua. 

Padrão 
correspondente no 
Manual ONA 2006 

 

Nível 3: Engloba as atividades relacionadas à organização e coordenação 
dos processos relativos ao desenvolvimento de políticas, direcionamento, 
planejamento estratégico e organização da sistemática de governo da 
Organização.  
 

Padrão 
correspondente no 

Manual JCI/CBA 
2010 

Os líderes devem trabalhar em equipe para coordenar e integrar todas as 
atividades da instituição, inclusive aquelas projetadas para melhorar a 
qualidade do cuidado ao paciente e dos serviços clínicos. 

5.2 Foco no Cliente 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Atendimento aos requisitos do cliente para aumentar sua satisfação. 

Padrão 
correspondente no 
Manual ONA 2006 

 

Nível 1: Apresenta as exigências para o atendimento aos requisitos 
básicos da qualidade para a assistência ao cliente. Geralmente, esse 
padrão apresenta foco no cliente. 
 
Níveis 2 e 3: Não aborda nada além do que já foi cumprido nos níveis 1. 
 

Padrão 
correspondente no 

Manual JCI/CBA 
2010 

Apresenta 8 capítulos dedicados exclusivamente ao foco no paciente. 
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pela implementação da política da qualidade, pelo estabelecimento dos objetivos de 

qualidade da organização ou pela manutenção do processo de melhoria contínua do 

sistema da qualidade, como se observa na ISO, entretanto, ao referenciar o 

planejamento estratégico, o estabelecimento de políticas e a atuação dos líderes, 

deixa claro que deva haver o compromisso da alta direção com o processo de 

acreditação. 

 No item 5.2, a ISO estabelece que deva haver o atendimento aos requisitos 

do cliente com o propósito de aumentar a sua satisfação havendo a descrição do 

padrão correspondente na ONA no momento em que estabelece a necessidade de 

exigências para que se atendam os requisitos básicos da qualidade da assistência 

do cliente enquanto a JCI/CBA 2010 apresenta 8 capítulos dedicados 

exclusivamente ao foco no paciente. 

 O item 5.6 da norma ISO aborda a análise crítica pela direção, indispensável 

para promover a melhoria contínua do sistema. A comparação com os processos de 

acreditação está descrita no Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Comparação do requisito 5.6 do padrão ISO 9001/2008 com os requisitos 
correspondentes nos manuais ONA e JCI. 

5.6 Análise Crítica pela Direção 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

A alta direção deve analisar criticamente o SGQ para assegurar sua contínua 
pertinência, adequação e eficácia. Os relatórios de auditoria são utilizados para 
realizar a análise crítica. Essas análises têm intervalos planejados. 

Padrão 
correspondent

e no Manual 
ONA 2006 

 

Níveis 1 e 2: A direção deve ter registros que evidenciem a memória e análise 
crítica dos processos administrativos, gerenciais e a tomada de decisão 
institucional.  
 
Nível 3: Utiliza perspectivas de medição estratégias e correlacionadas aos 
indicadores dos processos; sistemática de comparações com referenciais 
externos pertinentes, evidencia tendência favorável para os indicadores; 
apresenta inovações e melhorias implementadas, decorrentes do processo de 
análise crítica. 
 

Padrão 
correspondent

e no Manual 
JCI/CBA 2010 

QPS 4.1 A instituição determina a freqüência com que os dados são agregados 
e analisados. Emprega a análise crítica para comparar a evolução da própria 
instituição ao longo do tempo, compara com referenciais externos, realiza 
benchmarking, avalia indicadores de desempenho, visando realizar as melhores 
práticas clínicas. 

Fonte: Elaboração própria. Referência: ABNT, 2008; ONA, 2006; CBA, 2010 

 A análise crítica faz parte de um ciclo PDCA de melhoria contínua do sistema 

da qualidade em que a alta administração deve analisar periodicamente, após a 

implementação do sistema da qualidade, os resultados de auditoria, os indicadores 
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de satisfação do cliente, o desempenho de processos e conformidade de produto e 

situações de ações preventivas e corretivas a fim de subsidiar a tomada de decisões 

para a melhoria do sistema e dos processos e produtos.  

 Este requisito está presente de forma clara e objetiva nas três metodologias 

avaliadas com um foco predominante na análise de indicadores corroborando o 

descrito por Cipriano, Carvalho e Pinto (2009) e Cipriano e Cornetta (2011). 

 O Quadro 14 demonstra a análise comparativa entre as três metodologias em 

relação aos recursos humanos. 

 

Quadro 14 - Comparação dos requisitos 6.2 e 6.2.2 do padrão ISO 9001/2008 com os requisitos 
correspondentes nos manuais ONA e JCI. 

6.2 Recursos Humanos 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

As pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os 
requisitos do produto devem ser competentes, com base em educação, 
treinamento, habilidade e experiência apropriados. 

Padrão 
correspondente 
no Manual ONA 

2006 
 

Nível 1: Responsabilidade técnica conforme legislação. Corpo funcional, 
habilitado e/ou capacitado, dimensionado adequadamente às necessidades do 
serviço. 
 

Nível 2: Apresenta programa de educação e treinamento continuado, voltado 
para a melhoria de processos. 
 

Nível 3: Não aborda nada além do que já foi cumprido nos níveis 1 e 2. 
 

Padrão 
correspondente 

no Manual 
JCI/CBA 2010 

SQE.1 Os líderes institucionais definem a formação, habilidades, 
conhecimento e outros requisitos esperados para todos os profissionais. 
GLD.3.5 Os líderes da instituição asseguram a existência de programas 
uniformes para o recrutamento, manutenção, desenvolvimento e educação 
continuada de todos os profissionais. 

6.2.2 Competência, Treinamento e Conscientização 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Determinar a competência necessária para que quem executam trabalhos que 
afetam a conformidade com os requisitos do produto, onde aplicável, prover 
treinamento ou tomar outras ações para atingir a competência necessária, 
avaliar eficácia das ações, assegurar que seu pessoal está consciente da 
pertinência e importância de suas atividades, e manter registros apropriados. 
 

Padrão 
correspondente 
no Manual ONA 

2006 
 

Nível 1: Corpo funcional, habilitado e/ou capacitado, dimensionado 
adequadamente às necessidades do serviço. 
 

Nível 2: Apresenta programa de educação e treinamento continuado, voltado 
para a melhoria de processos. Não está explícito que deve existir um 
mecanismo para avaliar a eficácia das ações de treinamento e manutenção 
dos registros de treinamento. 
 

Nível 3: Não aborda nada além do que já foi cumprido nos níveis 1 e 2. 

Padrão 
correspondente 

no Manual 
JCI/CBA 2010 

GLD.5.4 Os diretores fornecem orientação e treinamento para todos os 
profissionais, em relação aos deveres e responsabilidades no departamento 
ou serviço para o qual foram designados. 

Fonte: Elaboração própria. Referência: ABNT, 2008; ONA, 2006; CBA, 2010. 
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 Há muito tempo que se considera a gestão e capacitação de recursos 

humanos como uma base sólida e fundamental para a gestão da qualidade, levando 

diversas organizações a envidar grandes esforços na valorização dos seus recursos 

humanos (CARPINETTI, 2007). 

 Neste contexto, a ISO valoriza a capacitação das pessoas envolvidas com a 

gestão da qualidade e estabelece que a organização deve assegurar que o 

treinamento destes colaboradores assegure as competências necessárias para que 

estejam conscientes da pertinência e importância de suas atividades. 

 Estes princípios estão claramente explicitados tanto nos requisitos da ISO 

quanto da ONA e JCI. 

 Os requisitos referentes aos recursos de infra-estrutura estão descritos no 

Quadro 15. 

 
Quadro 15 - Comparação do requisito 6.3 do padrão ISO 9001/2008 com os requisitos 
correspondentes nos manuais ONA e JCI. 

6.3 Infra-estrutura 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Determinar, prover e manter a infra-estrutura necessária para alcançar a 
conformidade com os requisitos do produto. Inclui: edifícios, espaço de trabalho 
e instalações associadas; equipamentos de processo; serviços de apoio. 

Padrão 
correspondente 
no Manual ONA 

2006 
 

Nível 1: A seção de  Infra-estruttura define os requisitos básicos para um 
hospital.  
Condições operacionais e de infra-estrutura que atendam aos requisitos de 
segurança para o cliente.  
Sistemática de manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos 
equipamentos. 
 
Nível 2: Não aborda nada além do que já foi cumprido no nível 1. 
 
Nível 3: Não aborda nada além do que já foi cumprido no nível 1. 
 

Padrão 
correspondente 

no Manual 
JCI/CBA 2010 

GLD.5.2 Os diretores recomendam o espaço físico, equipamentos, profissionais 
e outros recursos necessários ao departamento ou serviço. 
FMS. Considera que leis, regulamentos e inspeções realizadas por autoridades 
locais determinam, em grande parte, como as instalações devem ser 
projetadas, utilizadas e mantidas. 
 

Fonte: Elaboração própria. Referência: ABNT, 2008; ONA, 2006; CBA, 2010. 
 

 Neste tópico, a ISO determina que a organização deva prover e manter a 

infra-estrutura necessária para o atendimento aos requisitos dos clientes em relação 

a espaço físico, equipamentos, materiais e softwares e serviços de apoio como 

transporte e logística. 

 Segundo Carpinetti (2007), um aspecto importante que pode comprometer a 

eficácia e a eficiência no atendimento aos requisitos dos clientes é o layout físico das 
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instalações que, quando inadequado, pode gerar desperdícios de tempo e mão-de-

obra, comprometendo a eficiência das operações.  Além disso, a organização deve 

estabelecer um plano de manutenção dos recursos operacionais como 

equipamentos e sistemas de informação a fim de minimizar a possibilidade de 

paralisação ou de geração de não-conformidades que impactam no atendimento aos 

requisitos dos clientes. 

 Tanto na ISO quanto na ONA e JCI, estes requisitos estão claramente 

definidos, cabendo ressaltar que o seu atendimento implica diretamente no 

atendimento à legislação sanitária que também recomenda o seu cumprimento. 

 Os requisitos de aquisição e verificação de produto adquirido também fazem 

parte do escopo de diversas normas sanitárias e também estão presentes na norma 

ISO e nos manuais da ONA e JCI. A comparação está descrita no Quadro 16. 

 De acordo com Moura e Carrilo Jr (1994), a organização deve estabelecer um 

processo de aquisição capaz de assegurar que os produtos adquiridos atendam às 

exigências especificadas. 

 Segundo Carpinetti (2007), o produto adquirido deve ser inspecionado no ato 

do recebimento através de conferência entre a solicitação de compra e a nota fiscal 

e o certificado de qualidade do produto e, se necessário, utilizando técnicas de 

amostragem quando a inspeção a 100% se mostrar tecnicamente inviável. 

 A ISO aborda esta questão de modo explícito assim como a ONA e a JCI que, 

entretanto, enfatizam a questão sanitária do processo de aquisição e inspeção dos 

produtos adquiridos que são fundamentais para a gestão da qualidade no serviço de 

farmácia. Este enfoque é coerente com a legislação vigente que determina que entre 

os objetivos principais da gestão da farmácia hospitalar estão a garantia do 

abastecimento, da dispensação, do acesso, do controle, da rastreabilidade e do 

monitoramento do uso de medicamentos (BRASIL, 2010). 

 As normas ONA, nível 1 e 2 ressaltam claramente o papel da farmácia no 

processo de aquisição, estabelecendo a necessidade da farmácia apresentar um 

sistema de aquisição que assegure a verificação e a existência do registro sanitário 

de  medicamentos, possuir critérios de seleção dos fornecedores com base na 

capacidade de fornecerem medicamentos de acordo com a legislação vigente, além 

de identificar os fornecedores e clientes e sua interação sistêmica. Já a norma 

JCI/CBA 2010 destaca a necessidade da instituição como um todo manter uma 

seleção adequada de medicamentos armazenados ou prontamente disponíveis para 
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prescrição ou solicitação. Ressaltando, além disso, a possibilidade da instituição 

poder acessar prontamente os medicamentos não disponíveis na instituição ou não 

estocados. 

 
Quadro 16 - Comparação dos requisitos 7.4.1 e 7.4.3 do padrão ISO 9001/2008 com os 
requisitos correspondentes nos manuais ONA e JCI. 

7.4 Aquisição 

7.4.1 Processos de Aquisição  

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Assegurar que o produto adquirido está conforme com os requisitos 
especificados de aquisição. Avaliar e selecionar fornecedores com base na sua 
capacidade. 

Padrão 
correspondente 
no Manual ONA 

2006 
 

Nível 1: A farmácia deve possuir um sistema de aquisição que assegure a 
verificação e existência do registro sanitário dos medicamentos e produtos 
(saneantes, degermantes, materiais, nutrição parenteral, quimioterápicos entre 
outros) utilizados em serviços de saúde. Deve possuir critérios de seleção de 
fornecedores com base na sua capacidade em fornecer medicamentos e 
materiais médico-hospitalares de acordo com os requisitos de segurança e 
legislação vigente. 
 
Nível 2: A farmácia deve identificar os fornecedores e clientes e sua interação 
sistêmica. 
 
Nível 3: Não aborda nada além do que já foi cumprido nos níveis 1 e 2. 
 

Padrão 
correspondente 

no Manual 
JCI/CBA 2010 

MMU.2 A instituição mantém uma seleção adequada de medicamentos 
armazenados ou prontamente disponíveis para prescrição ou solicitação. 
MMU.2.2 A instituição pode obter prontamente medicamentos não estocados ou 
não disponíveis normalmente na instituição, ou ainda em horários em que a 
farmácia esteja fechada. 
 

  

7.4.3 Verificação do Produto Adquirido 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Estabelecer e implementar a inspeção ou outras atividades necessárias para 
assegurar que o produto adquirido atenda aos requisitos de aquisição 
especificados. 

Padrão 
correspondente 
no Manual ONA 

2006 
 

Nível 1: A farmácia deve possuir um sistema de aquisição que assegure a 
verificação e existência do registro sanitário dos medicamentos e produtos a 
serem utilizados no hospital. 
 
Nível 2 e 3: Não aborda nada além do que já foi cumprido no nível 1. 
 

Padrão 
correspondente 

no Manual 
JCI/CBA 2010 

MMU.2.1 Existe um método de supervisão da lista e do uso de medicamentos 
na instituição. 
 

Fonte: Elaboração própria. Referência: ABNT, 2008; ONA, 2006; CBA, 2010. 
 

 Complementando o atendimento a este requisito, as três metodologias 

abordam a questão da rastreabilidade e da conservação do produto, sob o aspecto 

legal cuja análise comparativa está descrita no Quadro 17.  
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Quadro 17 - Comparação dos requisitos 7.5.3 e 7.5.5 do padrão ISO 9001/2008 com os 
requisitos correspondentes nos manuais ONA e JCI. 

7.5 Produto e Prestação de Serviço 

7.5.3 Identificação e Rastreabilidade 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Identificar o produto por meios adequados ao longo da realização do produto; 
identificar a sua situação quanto aos requisitos de monitoramento e medição; 
controlar a identificação unívoca do produto e manter registro. 

Padrão 
correspondente 
no Manual ONA 

2006 
 

Nível 1: A farmácia deve garantir o controle de medicamentos e produtos de 
saúde quanto à, rastreabilidade. 
O prontuário também pode servir para identificar cada paciente, sendo útil para 
rastrear as informações sobre seu tratamento. 
 
Nível 2 e 3: Não aborda nada além do que já foi cumprido no nível 1. 
 

Padrão 
correspondente 

no Manual 
JCI/CBA 2010 

MMU.3.2 Quando armazenados fora da farmácia, os medicamentos de 
emergência estão disponíveis, monitorados e em segurança. 
MMU.4.3 Os medicamentos prescritos e administrados são anotados no 
prontuário do paciente. 
MMU.5.2 A instituição utiliza um sistema para dispensar medicamentos na dose 
certa, ao paciente certo, na hora certa. 
MMU.7 Os efeitos dos medicamentos sobre os pacientes são monitorados. 

7.5.5 Preservação do Produto 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Preservar o produto durante o processamento interno e a entrega no destino 
pretendido, a fim de manter conformidade com os requisitos. 

Padrão 
correspondente 
no Manual ONA 

2006 
 

Nível 1: Processos farmacotécnicos que permitem obter boa qualidade de 
matéria-prima e produtos acabados; controle de medicamentos e produtos de 
saúde quanto à especificação, aquisição, armazenamento, rastreabilidade e 
disponibilização armazenamento, estoques satélites e distribuição. 
Controles administrativos específicos para itens sob regime de vigilância legal. 
 
Nível 2 e 3: Não aborda nada além do que já foi cumprido no nível 1. 
 

Padrão 
correspondente 

no Manual 
JCI/CBA 2010 

MMU.3 Os medicamentos são armazenados de forma adequada e segura. 
MMU.5 As medicações são preparadas e dispensadas em um ambiente limpo e 
seguro. 
 

Fonte: Elaboração própria. Referência: ABNT, 2008; ONA, 2006; CBA, 2010. 
 

 A rastreabilidade se refere à identificação de procedência, data e lotes de 

fabricação que compõem o produto e seus registros permitem a recuperação do 

histórico do produto, auxiliando na identificação de causas de problemas que 

venham a ocorrer ou quando há a necessidade de retirada de produtos do mercado.  

A preservação de conformidade do produto deve ser atendida durante todo o 

processo de manuseio, armazenamento e distribuição para garantir a sua 

integridade dentro da organização (CARPINETTI, 2007). 

 Também nestes dois requisitos, as três metodologias contemplam a 

necessidade do seu atendimento, sendo que tanto a ONA quanto a JCI explicitam a 
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questão do medicamento quando se referem aos processos e padrões da farmácia. 

Como a ISO é genérica, cabe a cada manual abordar o atendimento a estes 

requisitos em função do processo a ser certificado.  

 O item 8 da norma ISO 9001/2008 contempla a medição, análise e melhoria. 

Seu subitem 8.1 aborda as generalidades e o subitem 8.2 o monitoramento e 

medição dos processos.  

O Quadro 18 apresenta a comparação entre os requisitos de medição, análise 

e melhoria. 

 
Quadro 18 - Comparação do requisito 8.1 do padrão ISO 9001/2008 com os requisitos 
correspondentes nos manuais ONA e JCI 

8 Medição, Análise e Melhoria 

8.1 Generalidades 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Planejar e implementar os processos necessários de monitoramento, medição, 
análise e melhoria. 

Padrão 
correspondente 
no Manual ONA 

2006 
 

Nível 1: Item não abordado nesse nível. 
 
Nível 2: A farmácia, assim como a instituição, deve definir indicadores para os 
processos identificados, medir e avaliar os resultados de processos. 
 
Nível 3: A farmácia assim como o restante do hospital deve ter um sistema de 
indicadores de desempenho focalizando as perspectivas básicas, com 
informações íntegras e atualizadas, incluindo informações de referenciais 
externos pertinentes. Deve estabelecer uma relação de causa e efeito entre 
indicadores, onde os resultados de um influenciam os demais, além de permitir 
análise crítica do desempenho e a tomada de decisão. 
Deve realizar análises críticas sistemáticas. 
Identificar oportunidades de melhoria de desempenho através do processo 
contínuo de comparação com outras práticas organizacionais com evidências 
de resultados positivos. 
 

Padrão 
correspondente 

no Manual 
JCI/CBA 2010 

GLD.3.4 Os líderes médicos, de enfermagem e outros líderes são educados 
nos conceitos de melhoria de qualidade. 
QPS.3 Os líderes institucionais identificam medidas chave nas estruturas, 
processos e resultados da instituição, para serem utilizados no plano 
institucional global de melhoria da qualidade e segurança do paciente. 

Fonte: Elaboração própria. Referência: ABNT, 2008; ONA, 2006; CBA, 2010. 
 

 Os requisitos de medição, análise e melhoria têm por objetivo principal 

melhorar continuamente a gestão da qualidade e consequentemente a eficácia e 

eficiência do sistema. A ISO estabelece que a organização deva implementar  

atividades de medição, análise e melhoria para demonstrar que as especificações 

dos produtos e processos estão sendo atendidas, que o sistema de gestão da 

qualidade opera conforme os requisitos estabelecidos e que este sistema é 
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continuamente melhorado, considerando os ciclos de aprimoramento da própria  

organização (CARPINETTI, 2007). 

Os níveis 2 e 3 da ONA ressaltam a importância  da farmácia e da instituição 

na definição de indicadores para os processos determinados como críticos, bem 

como a medição e avaliação dos resultados obtidos. No nível 3 há um enfoque no 

estabelecimento de uma relação de causa e efeito entre os indicadores, devendo 

haver análises criticas sistemáticas e a identificação de oportunidades de  melhoria 

de desempenho por meio de um processo contínuo de comparação com outras 

práticas organizacionais. Já na JCI/CBA 2010 a questão da melhoria contínua é 

abordada com um destaque para o papel dos lideres principalmente dos líderes 

médicos, de enfermagem e outros lideres que além de educados seriam educadores 

do processo de melhoria continua da qualidade, identificando medidas chave nas 

estruturas, processos e resultados da instituição. Apesar de não referenciar 

explicitamente as atividades de medição e análise, ao abordar a melhoria, deixa 

implícito que as etapas anteriores precisam ser abordadas visto que não se 

implementa melhoria nos processos sem que eles sejam avaliados. 

O Quadro 19 demonstra a análise dos requisitos de medição e monitoramento 

entre as três metodologias. 

 A medição e o monitoramento são feitos sobre os resultados dos processos, 

incluindo os processos de gestão, e têm por objetivo avaliar a eficácia e eficiência 

dos processos da organização. Para isso, a ISO recomenda que sejam avaliadas a 

satisfação do cliente e realizadas as auditorias internas do sistema de gestão da 

qualidade. A primeira tem um duplo objetivo: aferir se a organização está provendo 

seus clientes de produtos e serviços que atendam a suas expectativas e para avaliar 

a eficácia do sistema de gestão da qualidade em atender aos requisitos destes 

clientes.  A segunda é uma avaliação planejada, programada e documentada a fim 

de verificar a eficácia do sistema por meio da constatação de evidências objetivas e 

identificação de não-conformidades (CARPINETTI, 2007). 

 As três metodologias contemplam tanto as informações sobre a satisfação do 

cliente quanto a necessidade de realização de auditorias internas, embora a JCI não 

mencione a obrigatoriedade da auditoria, entretanto, a auditoria é uma ferramenta 

amplamente utilizada na gestão da qualidade e está presente em todas as normas 

sanitárias através dos roteiros de inspeção. 
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Quadro 19 - Comparação dos requisitos 8.2.1 e 8.2.2 do padrão ISO 9001/2008 com os 
requisitos correspondentes nos manuais ONA e JCI. 

8.2 Monitoramento e Medição 

8.2.1 Satisfação do Cliente 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Monitorar informações relativas à percepção do cliente sobre se a organização 
atendeu aos requisitos do cliente. 

Padrão 
correspondente 
no Manual ONA 

2006 
 

Nível 1: A instituição deve ter mecanismos para o tratamento de reclamações e 
de pedidos de informações dos solicitantes e clientes. 
 
Nível 2: Utilizar indicadores, medir e avaliar resultados dos processos. 
 
Nível 3: Utilizar perspectivas de medição organizacional alinhadas às 
estratégias e correlaciona-las aos indicadores. 
 

Padrão 
correspondente 

no Manual 
JCI/CBA 2010 

Considera que a instituição deve procurar obter, gerenciar e utilizar a 
informação para melhorar os resultados do cuidado ao paciente, bem como o 
seu desempenho global. 

8.2.2 Auditoria Interna 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Executar auditorias internas a intervalos planejados para determinar se o SGQ 
está conforme com as disposições planejadas, com os requisitos desta norma e 
do SGQ estabelecidos pela organização e se está mantido e implementado 
eficazmente. 
 

Padrão 
correspondente 
no Manual ONA 

2006 
 

Nível 1: Item não abordado nesse nível. 
 
Nível 2: A instituição deve ter mecanismos de auditoria (sistema interno e 
externo). A fim de garantir a eficácia dos exames realizados.  
 
Nível 3: Não aborda nada além do que já foi cumprido no nível 2. 
 

Padrão 
correspondente 

no Manual 
JCI/CBA 2010 

Não encontrado no manual menção a obrigação de executar auditoria interna. 
Item implícito quando aborda as ferramentas de qualidade. 

Fonte: Elaboração própria. Referência: ABNT, 2008; ONA, 2006; CBA, 2010. 
 

 Complementando a análise entre as metodologias, o Quadro 20 mostra a 

comparação em relação ao requisito melhoria que envolve a melhoria contínua que 

se constitui num dos pilares da gestão da qualidade e a ação corretiva que faz parte 

do processo de melhoria.   
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Quadro 20 - Comparação dos requisitos 8.5.1 e 8.5.2 do padrão ISO 9001/2008 com os 
requisitos correspondentes nos manuais ONA e JCI. 

8.5 Melhoria 

8.5.1 Melhoria Contínua 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Melhorar continuamente a eficácia do SGQ por meio do uso da política da 
qualidade, resultados de auditorias, análises de dados, ações corretivas e 
preventivas e análise crítica da direção. 
 

Padrão 
correspondente 
no Manual ONA 

2006 
 

Nível 1: Item não abordado nesse nível. 
 
Nível 2: Programa de educação e treinamento continuado com evidências de 
melhoria e impacto nos processos. 
Mecanismos de auditoria interna e externa. 
 
Nível 3: Análises críticas sistemáticas com evidências de ações de melhoria e 
inovações. 
A subseção Gestão de Qualidade engloba atividades relacionadas à 
organização e coordenação da política da qualidade. 
 

Padrão 
correspondente 

no Manual 
JCI/CBA 2010 

QPS. Considera que para garantir a melhoria contínua da assistência devem 
ser abordados os seguintes processos: a liderança e planejamento do programa 
de melhoria de qualidade e segurança do paciente; bom delineamento dos 
novos processos clínicos e administrativos; medição do bom andamento dos 
processos através da coleta de dados; análise dos dados; e implementação; 
manutenção das mudanças que resultam em melhoria. Assim, a instituição 
pode realizar melhorias fundamentadas na comparação com outras instituições, 
em âmbito nacional e internacional. 
QPS.11 A instituição utiliza um programa contínuo de gerenciamento de risco, 
para identificar e reduzir eventos adversos inesperados e outros riscos à 
segurança de pacientes e profissionais. 

8.5.2 Ação Corretiva 

Síntese do 
Requisito da 
Norma ISO 
9001/2008 

Executar ações para eliminar as causas de não-conformidades, de forma a 
evitar sua repetição. Devem ser apropriadas aos efeitos das não-conformidades 
detectadas. 

Padrão 
correspondente 
no Manual ONA 

2006 
 

Nível 1: Sistemática de manutenção preventiva e corretiva das instalações e 
dos equipamentos.  
 
Nível 2: Não aborda nada além do que já foi cumprido no nível 1. 
 
Nível 3: Estabelecimento de uma relação de causa e efeito entre indicadores. 
 

Padrão 
correspondente 

no Manual 
JCI/CBA 2010 

Cita a aplicação de ações corretivas para uma situação de grave ameaça. 

Fonte: Elaboração própria. Referência: ABNT, 2008; ONA, 2006; CBA, 2010. 

 

O requisito de melhoria estabelece que a organização deva melhorar a 

eficácia do sistema de gestão da qualidade e consequentemente a eficácia dos 

resultados e a eficiência da organização. A ISO recomenda que a melhoria contínua 

deva ser feita por meio do uso da política da qualidade, dos objetivos da qualidade, 
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dos resultados das auditorias, da análise de dados, das ações corretivas e da 

análise crítica da administração. Este processo pode ser compreendido como um 

PDCA79de melhoria do sistema de gestão da qualidade. As ações corretivas são 

ações de melhoria que têm por objetivo principal eliminar as causas que geram não-

conformidades a fim de evitar a recorrência de um determinado problema 

(CARPINETTI, 2007). 

 A ONA e a JCI mencionam a melhoria contínua em diversos requisitos ao 

longo dos manuais orientativos, estando em sintonia com a ISO. Em relação à ação 

corretiva, ambas mencionam o requisito em algum momento. 

                                                
79

Ciclo PDCA é o conjunto de ações em sequência dada pela ordem estabelecida pelas letras que 
compõem a sigla: P (plan: planejar), D (do: fazer, executar), C (check: verificar, controlar) e o A (act: 
agir, atuar corretivamente) (CIPRIANO; CARVALHO; PINTO, 2009). 
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7. CONCLUSÃO 

 
 

A análise comparativa entre os requisitos da ISO 9001/2008 e as seções 

correspondentes dos manuais da ONA 2006 e da JCI/CBA 2010 demonstrou que 

existem algumas diferenças entre as metodologias. Em primeiro lugar, a abordagem 

da ISO é por processos e as demais, por setores. A ISO 9001 prevê a necessidade 

da elaboração de um manual da qualidade, obrigatoriedade não prevista nas outras 

duas metodologias. A norma ISO permite a certificação de apenas um serviço dentro 

de uma organização, enquanto que nas demais é necessária a acreditação de toda 

a organização. 

Nos requisitos analisados, foram encontrados diversos aspectos coincidentes, 

embora a ONA e a JCI tenham um foco específico nos hospitais e a 9001/2008 seja 

uma metodologia aplicável a qualquer atividade. Além disso, diversos requisitos 

contemplam aspectos abordados na legislação sanitária. 

Apesar da ISO não ser um modelo muito adequado ao processo assistencial, 

possuindo mais afinidades com os processos produtivos, sua aplicação nos serviços 

de farmácia pode se constituir numa estratégia importante para a implementação da 

gestão da qualidade por dois motivos. O serviço de farmácia se aproxima do modelo 

INPUT/OUTPUT de produção de bens e serviços que caracteriza as atividades 

produtivas e pode ser certificado isoladamente, sem que toda a instituição passe 

pelo processo. 
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Já a metodologia da acreditação hospitalar também pode ser utilizada pela 

FH como estratégia para promover a gestão da qualidade, entretanto, o certificado 

de acreditação só é concedido a uma unidade hospitalar se todos os setores 

estiverem em consonância com os critérios preestabelecidos, por considerar que 

seus processos são interligados de tal forma que o funcionamento de um setor 

interfere em todo conjunto e até mesmo no resultado final. Contudo, a conformidade 

com esses padrões pode ser útil caso a instituição tenha intenção em obter um selo 

de acreditação. 

Além disso, ambas as metodologias demonstraram ter relevância no processo 

de promoção da gestão da qualidade na farmácia hospitalar como instrumento de 

auto-avaliação de sua estrutura, seus processos e resultados, visando à melhoria 

contínua da qualidade na prestação de serviços de assistência farmacêutica ao 

paciente e à equipe da saúde. 

Entretanto, o estudo apresentou algumas limitações como: (a) a utilização do 

manual de acreditação hospitalar ONA versão 2006, que está disponível no site da 

Anvisa, uma vez que já existe uma versão mais recente para o manual, a versão do 

ano de 2010 e (b) a comparação entre os requisitos da norma ISO 9001 e os 

manuais de acreditação foi restrita a requisitos contemplados nos Padrões mínimos 

da SBRAFH (2007) e na Portaria MS nº. 4238 (BRASIL, 2010), portanto o trabalho 

não expõe a comparação de todos os requisitos abordados por essas normas.  

Contudo, é importante ressaltar que ainda existem poucas publicações 

abordando esse assunto na FH. E, em função das limitações do estudo, não se 

pretendeu esgotar o tema, mas espera-se que o presente trabalho possa ser capaz 

de contribuir para a ampliação de conhecimento acerca do assunto e para a 

conscientização de que a promoção de melhores práticas de gestão nos serviços de 

farmácia contribui para a melhoria da assistência farmacêutica prestada.  

Além disso, como sugestão para trabalhos futuros, esse estudo documental 

pode ser utilizado para uma extrapolação prática para averiguar a real viabilidade de 

aplicação dessas metodologias na implantação da gestão da qualidade em unidades 

de farmácia hospitalar. 
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo 1 - Padrões da Norma ISO 9001/2008. 

4 Sistema de Gestão da Qualidade 
 
4.1 Requisitos gerais 
4.2 Requisitos de documentação 
4.2.1 Generalidades 
4.2.2 Manual da qualidade 
4.2.3 Controle de documentos 
4.2.4 Controle de registros 
 

7 Realização do Produto 
 

7.1 Planejamento da realização do produto 
7.2 Processos relacionados a clientes 
7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao 
produto 
7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao 
produto 
7.2.3 Comunicação com o cliente 
7.4 Aquisição 
7.4.1 Processo de aquisição 
7.4.2 Informações de aquisição 
7.4.3 Verificação do produto adquirido 
7.5 Produção e prestação de serviço 
7.5.1 Controle de produção e prestação de serviço 
7.5.2 Validação dos processos de produção e 
prestação de serviço 
7.5.3 Identificação 
7.5.4 Propriedade do cliente 
7.5.5 Preservação do produto 
7.6 Controle de equipamento de monitoramento e 
medição 
 
8 Medição, Análise e Melhoria 
 

8.1 Generalidades 
8.2 Monitoramento e medição 
8.2.1 Satisfação do cliente 
8.2.2 Auditoria interna 
8.2.3 Monitoramento e medição de processos 
8.2.4 Monitoramento e medição de produto 
8.3 Controle de produto não conforme 
8.4 Análise de dados 
8.5 Melhoria  
8.5.1 Melhoria contínua 
8.5.2 Ação corretiva 
8.5.3 Ação preventiva 

5 Responsabilidade da Direção 
 
5.1 Comprometimento da direção 
5.2 Foco no cliente 
5.3 Política da qualidade 
5.4 Planejamento 
5.4.1 Objetivos da qualidade 
5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da 
qualidade 
5.5 Responsabilidade, autoridade e 
comunicação 
5.5.1 Responsabilidade autoridade 
5.5.2 Representante da direção 
5.5.3 Comunicação interna 
5.6 Análise crítica pela direção 
5.6.1 Generalidades 
5.6.2 Entradas para análise crítica 
5.6.3 Saídas da análise crítica 
 
6 Gestão de Recursos 
 
6.1 Provisão de recursos 
6.2 Recursos humanos 
6.2.1 Generalidades 
6.2.2 Competência, treinamento e 
conscientização 
6.3 Infra-estrutura 
6.4 Ambiente de trabalho 
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8.2 Anexo 2 - Padrões do Gerenciamento e Uso de Medicamentos – Manual JCI/2010. 

Organização e Gerenciamento 

MMU.1 O uso de medicamentos na instituição está de acordo com as leis e regulamentos 
aplicáveis e é organizado para atender às necessidades do paciente. 
MMU.1.1 Um farmacêutico, técnico ou outro profissional treinado e devidamente licenciado 
supervisiona a farmácia ou serviço farmacêutico. 

Seleção e Aquisição 

MMU.2 A instituição mantém uma seleção adequada de medicamentos armazenados ou 
prontamente disponíveis para prescrição ou solicitação. 
MMU.2.1 Existe um método de supervisão da lista e do uso de medicamentos na instituição. 
MMU.2.2 A instituição pode obter prontamente medicamentos não estocados ou não disponíveis 
normalmente na instituição, ou ainda em horários em que a farmácia esteja fechada. 

Estoque 

MMU.3 Os medicamentos são armazenados de forma adequada e segura. 
MMU.3.1 Existe uma política institucional que orienta o armazenamento de medicamentos e de 
produtos de nutrição parenteral. 
MMU.3.2 Quando armazenados fora da farmácia, os medicamentos de emergência estão 
disponíveis, monitorados e em segurança. 
MMU.3.3 A instituição dispõe de um sistema de recolhimento de medicamentos. 

Prescrição e Transcrição 

MMU.4 A prescrição, requisição e transcrição são orientadas por políticas e procedimentos. 
MMU.4.1 A instituição define os elementos de uma prescrição ou receita completa e os tipos de 
requisições consideradas aceitáveis. 
MMU.4.2 A instituição identifica os profissionais qualificados e autorizados a prescrever ou 
solicitar medicamentos. 
MMU.4.3 Os medicamentos prescritos e administrados são anotados no prontuário do paciente. 

Preparo e Dispensação 

MMU.5 As medicações são preparadas e dispensadas em um ambiente limpo e seguro. 
MMU.5.1 As prescrições e solicitações de medicamentos são revisadas quanto à sua 
pertinência. 
MMU.5.2 A instituição utiliza um sistema para dispensar medicamentos na dose certa, ao 
paciente certo, na hora certa. 

Administração 

MMU.6 A instituição identifica os profissionais qualificados e autorizados a administrar 
medicamentos. 
MMU.6.1 A administração de medicamentos inclui um processo para verificar se a medicação 
está correta, de acordo com a prescrição. 
MMU.6.2 Políticas e procedimentos regem os medicamentos trazidos para a instituição para 
auto-administração pelo paciente ou como amostras. 

Monitoramento 

MMU.7 Os efeitos dos medicamentos sobre os pacientes são monitorados. 
MMU.7.1 Os erros de medicação, incluindo quase-falhas, são relatados através de processo e 
prazo definidos pela instituição. 

 



71 

 

 

8.3 Anexo 3- Padrões e requisitos para os três níveis do Manual das Organizações Prestadoras 
de serviços de saúde da ONA (2006). 

Padrão 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Atende aos requisitos formais, 
técnicos e de estrutura para a 
sua atividade, conforme 
legislação correspondente; 
dispõe de responsável técnico 
habilitado para a condução do 
serviço; identifica riscos 
específicos e os gerencia com 
foco na segurança. 

Gerencia os processos e suas 
interações sistemicamente; 
estabelece sistemática de 
medição e avaliação dos 
processos; possui programa 
de educação e treinamento 
continuado, voltado para a 
melhoria de processos. 

Utiliza perspectivas de medição 
organizacional, alinhadas às 
estratégias e correlacionadas 
aos indicadores de desempenho 
dos processos; dispõe de 
sistemática de comparações 
com referenciais externos 
pertinentes, bem como 
evidências de tendência 
favorável para os indicadores; 
apresenta inovações e melhorias 
implementadas, decorrentes do 
processo de análise crítica. 

Acreditado Acreditado Pleno Acreditado com Excelência 
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8.4 Anexo 4 - Princípios orientadores para os três níveis do Manual das Organizações 
Prestadoras de serviços de saúde da ONA (2006), considerando a seção Atenção ao 
paciente/cliente e a subseção Assistência Farmacêutica. 

Itens de Orientação 

Nível 1 

 Responsabilidade técnica conforme legislação. 
 Corpo funcional, habilitado e/ou capacitado, dimensionado adequadamente às necessidades do 
serviço. 
 Condições operacionais e de infraestrutura que atendem aos requisitos de segurança para o cliente 
(interno e externo). 
 Gerenciamento do fluxo e da demanda do serviço. 
 Procedimentos voltados para a continuidade de cuidados ao paciente. 
 Critérios de seleção de fornecedores com base na sua capacidade em fornecer medicamentos e 
materiais médico-hospitalares de acordo com os requisitos de segurança e legislação vigente. 
 Processos farmacotécnicos que permitem obter boa qualidade de matéria-prima e produtos 
acabados. 
 Controle de medicamentos e produtos de saúde quanto à especificação, aquisição, 
armazenamento, rastreabilidade e disponibilização armazenamento, estoques satélites e distribuição. 
 Sistema de aquisição que assegure a verificação e existência do registro sanitário dos 
medicamentos e produtos (saneantes, degermantes, materiais, nutrição parenteral, quimioterápicos 
entre outros) utilizados em serviços de saúde. 
 Controles administrativos específicos para itens sob regime de vigilância legal. 
 Sistema de manejo e descarte de medicamentos e materiais médico-hospitalares que assegure a 
correta inutilização. 
 Orientações quanto a interações medicamentosas. 
 Sistema de farmacovigilância. 
 Identificação, gerenciamento e controle de riscos sanitários, ambientais, ocupacionais e 
relacionados à responsabilidade civil, infecções e biossegurança. 
 Cumprimento das diretrizes da Comissão de Controle de Infecção. 
 Gerenciamento de eventos adversos conforme legislação. 
 Humanização da atenção ao cliente/paciente. 

Nível 2 

 Identificação, definição, padronização e documentação dos processos. 
 Identificação de fornecedores e clientes e sua interação sistêmica. 
 Estabelecimento dos procedimentos. 
 Documentação (procedimentos e registros) atualizada, disponível e aplicada. 
 Definição de indicadores para os processos identificados. 
 Medição e avaliação dos resultados de processos. 
 Programa de educação e treinamento continuado com evidências de melhoria e impacto nos 
processos. 
 Grupos de trabalho para a melhoria de processos e interação institucional. 
Gerenciamento de protocolos assistenciais visando à melhoria da técnica e o controle de problemas. 

Nível 3 

 Define as perspectivas básicas de sustentação da organização (inovação e desenvolvimento, 
pessoas, clientes, processos, financeira e sociedade). 
 Sistema de indicadores de desempenho focalizando as perspectivas básicas, com informações 
íntegras e atualizadas, incluindo informações de referenciais externos pertinentes. 
 Estabelecimento de uma relação de causa e efeito entre indicadores, onde os resultados de um 
influenciam os demais, bem como permitem a análise crítica do desempenho e a tomada de decisão. 
 Análises críticas sistemáticas com evidências de ações de melhoria e inovações. 
 Identificação de oportunidades de melhoria de desempenho através do processo contínuo de 
comparação com outras práticas organizacionais com evidências de resultados positivos. 
 Sistemas de planejamento e melhoria contínua em termos de estrutura, novas tecnologias, 
atualização técnico-profissional e procedimentos. 

 


