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RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso, teve por objetivo apresentar um tema 

relevante, que busca, entre outras coisas, a discussão sobre a relação humana, na 

medida em que a satisfação do paciente durante seu atendimento, pode ser 

encarada como importante indicador de qualidade em saúde. Todos somos 

consumidores e nesse momento, muitos de nós está consumindo saúde e todas as 

variações que essa palavra pode representar. A harmonização dos interesses dos 

participantes dessa relação de consumo de saúde, passa principalmente pela 

satisfação do paciente, que é sem dúvida, a peça mais importante dessa relação. O 

serviço passa a apresentar problema quando não fornece a melhor qualidade, ou 

pior, quando, com esse paciente, ocorre um evento adverso. Desta maneira, 

unidades de saúde e seus mais variados componentes e usuários dos serviços de 

saúde, devem definir, a partir de critérios de confiabilidade, envolvimento, verdade e 

relevância, um método contínuo de melhoria de seus serviços e acompanhamento 

de seus indicadores, objetivando manter a segurança, a qualidade e o bem-estar do 

paciente. Gestão de pessoas é importante para definir responsabilidades e funções 

de todos os colaboradores e devemos estar alinhados as estratégias desenvolvidas 

pela unidade de saúde, além de manter um treinamento eficaz, com a padronização 

de processos, materiais e medicações. Buscamos qualidade em serviços, produtos e 

de pessoal e dizemos que conseguimos atingir a qualidade no serviço quando 

atendemos as exigências pretendidas para aquele produto. Utilizamos algumas 

pesquisas científicas, artigos e sobretudo nos baseamos em legislações e normas 

específicas, tentando contextualizar a qualidade em saúde. A gestão da qualidade 

passa pela gestão de pessoas e esta pela coordenação, organização e 

aprimoramento contínuos. Mas essa qualidade deve ser medida e nesse contexto, 

citamos algumas ferramentas para auxiliar essa medição. Nessa medição, 

mostramos que o paciente deve ser considerado parte interessada e ativa dentro da 

prestação do serviço de saúde. Deve-se ressaltar que uma unidade de saúde 

preocupada em desenvolver um atendimento de qualidade aos seus pacientes, 

busca desempenhar sua missão de maneira diferenciada, envolvendo a empresa 

como um todo, desde o gestor até os profissionais dos mais diversos serviços.   

 

Palavras-chave: satisfação do paciente. Serviço de saúde. Qualidade em saúde. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to present a relevant topic, which seeks, among other things, 

the discussion about the human relationship, insofar as patient satisfaction during its 

attendance can be considered as an important indicator of quality in Health. We are 

all consumers and right now, many of us are consuming health and all the variations 

that this word may represent. The harmonization of the interests of the participants of 

this relation of health consumption, mainly (passes through) the satisfaction of the 

patient, who is undoubtedly the most important part of this relationship. The service 

presents a problem when it does not provide the best quality, or worse, when an 

adverse event occurs with this patient. In this way, health units and their most varied 

components and users of health services must define, based on reliability, 

involvement, truth and relevance criteria, a continuous method of improving their 

services and monitoring their indicators, aiming at maintaining safety, quality and 

well-being of the patient.Personnel management is important to define the 

responsibilities and functions of all employees and we must align the strategies 

developed by the health unit, in addition to maintaining effective training, with the 

standardization of processes, materials and medications. We seek quality in services, 

products and personnel and we say that we can achieve quality in the service when 

we meet the desired requirements for that product. We use some scientific research, 

articles and above all, we base ourselves on specific laws and norms, trying to 

contextualize health quality. Quality management goes through people management 

and (this is for continuous coordination, organization and improvement). But this 

quality must be measured and in this context, we cite some tools to aid in this 

measurement. In this measurement, we show that the patient should be considered 

an interested and active within the provision of the health service. It should be noted 

that a health unit concerned with developing quality care for its patients seeks to 

carry out its mission in a differentiated manner, involving the company as a whole, 

from the manager to the professionals of the mostdiverse services. 

 

Keywords: patient satisfaction. Health Service. Quality in health. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho consiste em realizar um estudo sobre a qualidade de um serviço 

de saúde e como ele é diretamente influenciado pelo tipo de assistência prestada. A 

escolha foi feita, pela necessidade de empregar novas ferramentas para 

acompanhar de perto esse serviço prestado e, tentar, continuamente, melhorar a 

qualidade de um serviço de saúde, tendo em vista que as empresas necessitam de 

maior profissionalização de seus quadros e melhoria de sua estrutura, formando 

melhor profissionais que entendam destes assuntos, para difundir essa mentalidade 

e atender novas exigências do mercado de trabalho, possibilitando mudar a 

abordagem e até a  condução do tratamento daquele paciente.  

Este desenvolvimento de aprendizado, deve estar presente desde a admissão 

do paciente, passando por todas as necessidades assistenciais do mesmo, até o 

momento de sua alta, quer ambulatorial ou hospitalar. A alta do paciente é 

influenciada por todos os serviços prestados e instalações daquela unidade de 

saúde. Os que eu avalio como direto: como enfermaria, apartamento, setor de 

emergência, laboratório de análises clínicas, setor de imagem, centro cirúrgico, 

Unidade de Terapia Intensiva, nutrição, serviço social, fisioterapia e os recursos 

humanos, e os que eu avalio como indireto: setor financeiro, setor de informática, 

administração, estrutura física e outros.  

Este projeto se divide em três capítulos, brevemente descritos. O capítulo um 

descreve e contextualiza qualidade em saúde. Pensar em qualidade em saúde é 

pensar numa melhor gestão hospitalar e ter visão de futuro. Uma unidade de saúde 

é uma organização que presta serviços especializados e que tem diferentes funções, 

sendo essas algumas características de organizações de diferentes graus de 

complexidade. Essas organizações devem buscar atender as necessidades do 

paciente, oferecendo serviços qualificados, mudando a maneira de pensar e fazer.  

Iniciar mudanças é estar disposto a adquirir conhecimentos necessários para 

minimizar riscos ao paciente e maximizar benefícios, o que nos faz pensar que os 

ganhos vão ser sempre maiores que os investimentos feitos. Por isso, nessa hora, 

devemos ter um perfil empreendedor, não ter medo das mudanças e do novo. O 

sucesso depende essencialmente da capacidade de líder e liderados, de adquirir, 

aprender, passar e pôr em prática as informações adequadas. Não basta gostar da 
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área de atuação ou mesmo ter maior habilidade de como fazer. É importante o 

conhecimento, o estudo, estando atento as variáveis desse setor.  

O negócio não vai prosperar apenas se você tiver vontade e torcer por isso. A 

razão deve ser a base da mudança, não a emoção. O seu empreendimento só irá 

longe se for consistente na geração de resultados. É necessário ter a visão sobre 

como empreender essa mudança e compartilhar com todos, exercendo uma 

liderança nessa mudança. Nessa construção, você deve ter uma capacidade de 

administrar riscos, o que é imprescindível na missão de bem empreender. Esses 

riscos devem ser baseados em pesquisas, planejamentos e experiências anteriores, 

suas e de outros. Sem o risco não existe sucesso.  

A capacidade de liderar e estabelecer bons relacionamentos com sua equipe 

de apoio e trabalho, também surge como uma importante condição para o sucesso 

das mudanças e da melhor qualidade de atendimento que queremos implementar.  

A persistência faz parte desse desenvolvimento e conquista de objetivos. 

Muitos vão ser os obstáculos e muitas devem ser as mudanças. Empreender o novo, 

vai requerer dose extra de determinação. O comprometimento vem primeiro consigo 

mesmo, para depois envolver os outros atores. Sem essa dose de paixão pelo que 

você acredita, a possibilidade de insucesso é grande.  

Por fim o planejamento, o foco, as decisões estratégicas, vão necessitar de 

um tempo maior. Os objetivos devem estar alinhados com as legislações específicas 

e o foco na mudança e bem-estar do paciente, devem ser a tônica. Nessa fase, 

gerenciar o tempo e manter os objetivos traçados vão ser importantes.   

Esse processo de busca contínua da qualidade, acaba sendo essencial para 

a realização de qualquer atividade em saúde. As práticas em saúde dependem da 

ação humana e essa também deve ser constantemente treinada, obedecendo às 

diversas legislações específicas, que devem ser medidas e certificadas, para 

oferecer um melhor conforto ao usuário. A qualidade em saúde também está 

relacionada com toda a formação do profissional de saúde e é orientada no sentido 

de melhoria do paciente ou, quando não for possível, melhora de suas condições de 

vida. 

No capítulo dois, procuraremos também analisar alguns princípios de gestão 

da qualidade: sistemas de medição de qualidade, como a acreditação hospitalar, o 

foco no cliente, a liderança e atuação da Direção da unidade de saúde e até o 
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envolvimento, engajamento, de todos os setores nesse processo. Faremos um breve 

comentário sobre a primeira publicação que alertava o paciente sobre os riscos e a 

diferença entre certificação e acreditação hospitalar. Falar em satisfação do paciente 

é falar de qualidade e consequentemente falar em gestão. Gestão em saúde é 

importante na proporção em que ela é medida (mensurada), daí também a 

necessidade de metas bem definidas e protocolos. Com esses resultados podemos 

programar mudanças físicas e de conduta dos nossos profissionais de saúde, 

procurando sempre a melhoria continuada, que acaba sendo uma “atividade” 

seriada, inclusive a gestão do risco, que, de uma forma pró ativa, junto as 

notificações de risco, visão as revisões dos processos e melhoria constantes. 

A capacidade de não desistir, quando o objetivo é sólido, apresenta a 

necessidade das transformações e quando algo precisa ser feito, sabendo que trará 

resposta favorável a toda a unidade de saúde em que você atua, é necessário ir 

buscar e as vezes fazer isso por muito tempo. Para isso, devemos ter inteligência e 

foco. Não existe fracasso no insucesso. Existe sim, na resistência sem propósito, 

sem fundamentos. 

O capítulo três, busca apresentar a metodologia científica utilizada, a 

relevância do tema na visão de alguns autores, discorrendo sobre experiências e 

teoria desses, que sustentam o caminho adequado de trabalhos e pesquisas 

realizadas em sites, artigos, livros e periódicos.  

O prolongamento do tempo de vida da nossa população, junto a maior 

suscetibilidade a doenças crônicas, incluindo as neurológicas, alteração do padrão 

de mobilidade, o incentivo aos péssimos hábitos alimentares, adoção de uma 

postura de maior sedentarismo e o acréscimo de muitas outras doenças crônicas 

associadas, torna cada vez mais sensível o tema. Esse caldeirão de cultura, 

resultará em pacientes com necessidade de internações recorrentes ou duradouras. 

Isso só nos faz ter a certeza que, investir na melhor qualidade do atendimento 

dispensado ao paciente que vai procurar aquela unidade de saúde, deve ser o 

propósito de todo o estabelecimento de saúde. 

Controle efetivo sobre o crescimento das despesas de saúde, obtendo uma 

maior eficiência, mesmo no uso de recursos estabelecidos, não devem limitar as 

mudanças, respondendo com eficácia às necessidades em cuidados em saúde, 

aumentando o ganho e principalmente resultando num atendimento diferenciado. A 
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redução a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário, associado à 

atenção à saúde do paciente deve ser sempre buscada.  

O trabalho não pretende esgotar o assunto, que é muito vasto e precisa de 

uma análise cuidadosa dos envolvidos. A ideia principal, seria gerar uma discussão 

essencial sobre um tema tão relevante e que ainda se propõe a comentar sobre os 

envolvidos no processo e mostrar uma metodologia sobre o estudo do assunto. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O tema proposto para o trabalho apresenta como objeto interrogar: se a 

satisfação do paciente como indicador de qualidade em saúde, está correlacionada 

a atributos que podem ser influenciados pelo atendimento? Ressalta-se que este 

projeto de pesquisa não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas, sim, de servir 

de instrumento inicial para a sua discussão. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é pensar e avaliar como a satisfação do 

paciente, está relacionado a atributos de qualidade, que influenciam na melhor 

adesão ao tratamento, na mais rápida resposta terapêutica e propor uma continua 

busca de incrementos que agreguem valor e qualidade ao serviço prestado. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Como natural desdobramento do objetivo geral, balizando o caminho 

investigativo a ser percorrido e, a fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de 

nosso estudo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos para a 

pesquisa: 

- Definir qualidade e contextualizar a qualidade em saúde; 

-Sistema de medição em saúde (Acreditação hospitalar, como ferramenta de 

avaliação) e a importância de uma ampla visão de futuro e; 
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-Rápida revisão bibliográfica, orientações, exemplo de estatísticas e 

apresentação de uma metodologia científica específica. 

 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Este trabalho de pesquisa destina-se, num primeiro momento, a uma 

análise, mostrando que a busca e a melhoria da qualidade de um serviço de saúde, 

vai trazer grandes vantagens para a unidade envolvida, agregando valor, mantendo-

a competitiva no mercado, possibilitando maior retorno financeiro, melhor aparato 

tecnológico e de profissionais de saúde e principalmente a satisfação do nosso 

paciente.  

A maior parte das definições de qualidade, leva em consideração a visão do 

cliente. No nosso caso, em se tratando de saúde, podemos falar de paciente. A 

satisfação é um componente essencial para a avaliação da qualidade da assistência, 

pois permite avaliar sob o ponto de vista do usuário, o maior interessado. A 

constatação de quais práticas de saúde serão utilizadas, por meio de ações 

humanas, visando a aceitabilidade do cliente e de todas as partes interessadas, 

deve ser o foco da qualidade na área de saúde.  

Qualidade em saúde seria “um estado dinâmico associado a produtos, 

serviços, pessoas, processos e ambiente que tendem ou excedem as expectativas” 

(Goetsch, 2000, p.50). Essa é a expectativa de que todos envolvidos naquele 

processo, trabalhem em prol da sua melhora constante.  

Instituições de saúde devem zelar pelo seu correto funcionamento, levando 

em consideração a estrutura física, recursos humanos e de materiais, normas, 

procedimentos e legislações em vigor.  

A avaliação da satisfação dos pacientes, foi um dos primeiros indicadores 

adotados pelas organizações de saúde, seja por pressão governamental, das 

associações de profissionais ou das autoridades de saúde.  

Avaliar a qualidade do serviço prestado por hospitais, clínicas e de 

profissionais de saúde tem sido um vasto campo de estudo. Qualidade segundo o 

ISSO (International Organization for Standardization ou Organização Internacional 

para Padronização), seria “grau no qual um conjunto de características atende 



16 
 

 
 

requisitos” (NBR ISSO 9000,2000, item 3.1.1). Na busca dessa qualidade, dizemos 

que conseguimos qualidade quando atendemos a exigência pretendida para o 

produto.  

Produtos que não obedecerem a um determinado padrão, ou que tiverem 

características diferentes das metas, do planejado, estão fora de um padrão de 

qualidade estabelecidos. Assim sendo, buscando a qualidade, temos que pensar em 

instrumentos de avaliação para mensurar a assistência prestada e a satisfação do 

paciente, pois práticas gerenciais são muito importantes na obtenção da qualidade. 

Devemos procurar a melhoria continuada e a busca da excelência, compartilhando 

esses sentimentos, procurando integrar, sensibilizar e orientar outras pessoas nessa 

busca.  

Há estudos que mostram a relação entre a satisfação do paciente e a 

adesão ao tratamento, bem como a melhora do seu estado de saúde e a sua rápida 

recuperação (Fitzpatrick 1991; Jackson et al. 1994, tradução nossa). 

 

1.4 CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa se justifica e busca colher dados na tentativa de 

mostrar a importância de um serviço de saúde de qualidade, organizado, com regras 

e protocolos estabelecidos e que prioriza e zela pelo melhor atendimento possível ao 

paciente e que tenta estimular o envolvimento de todos.  

O tema escolhido para o trabalho assume uma maior importância na medida 

que apoiam aboa gestão de uma unidade de saúde, estimula a medição e 

certificação desse estabelecimento, estando voltado para exaltar a importância do 

bom atendimento e acompanhamento do paciente. 

A melhoria da qualidade hospitalar e consequentemente da satisfação do 

paciente, é um assunto de ampla discussão e buscada por todas as instituições de 

saúde.  

Desde o início do atendimento, podemos identificar certo anseio pela 

satisfação do paciente, incrementando eficiência e eficácia em todos os processos, a 

fim de assegurar uma assistência humanizada a quem procura os serviços de saúde 

para apoio e tratamento. Esse movimento deve ser apoiado e os ajustes 

naturalmente feitos 
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Desse modo, a presente pesquisa será de grande importância, pela 

necessidade de priorizar a assistência ao paciente e como conclusão de curso do 

Curso de Política Estratégia e Alta Administração do Exército/2018 da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército, tendo sua relevância ratificada na área de 

saúde, apresentando assunto pouco explorado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Qualidade é um conceito subjetivo que está relacionado diretamente às 

percepções de cada indivíduo. A definição de qualidade foi associada primeiramente 

ao significado de conformidade às especificações. Posteriormente, no ambiente da 

saúde, o conceito evoluiu para a visão de satisfação do paciente.  

Falconi (1992) sintetiza o conceito de qualidade nos seguintes termos: ”um 

produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma 

confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo as necessidades do 

paciente”.  

Segundo Paladini (2000): “a questão é que os conceitos usados para definir 

qualidade nem sempre são corretos, ou melhor, com frequência são incorretos”...e 

isto, sim, é um problema, porque não se pode redefinir intuitivamente um termo que 

todo o mundo já conhece, nem restringir seu uso a situações especificas, se ele for 

de domínio público.  

Para Chiavenato (2000): “a qualidade no atendimento é a satisfação das 

exigências dos clientes”, já para Kotler (1998, p.64): ”qualidade é a totalidade de 

aspectos e características de um produto ou serviço que proporcionam a satisfação 

de necessidade declaradas e implícitas”.  

Não há dúvida que os conceitos de qualidade do serviço e satisfação do 

cliente estão entrelaçados. No ano 2000, a Organização Mundial da Saúde, OMS, 

introduziu nas pesquisas de avaliação em saúde, o conceito de “responsividade” dos 

sistemas de saúde, do qual diz respeito ao modo como o desenho do sistema de 

saúde, reconhece e consegue responder às expectativas universalmente legitimadas 

dos indivíduos em relação aos aspectos não-médicos do cuidado.  
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Enquanto as pesquisas de “satisfação” focalizavam as distintas dimensões 

que envolvem o cuidado à saúde, desde a relação médico-paciente até a qualidade 

das instalações. 

Ao falar de qualidade em serviços de saúde, devemos primeiro compreender 

que estamos falando de qualidade e de serviços de saúde, por que o conceito de 

qualidade pode ser aplicado em muitos âmbitos.  

De uma forma genérica, qualidade pode ser um serviço ou um produto que 

cumpre as necessidades e expectativas daqueles a quem está dirigido, portanto 

quem manda na definição de qualidade é quem recebe o serviço, suas 

necessidades e suas expectativas. 

Gestão da qualidade é um processo de conceber, controlar e melhorar todos 

os processos da sua clínica ou hospital, quer sejam de pessoal, de estrutura e até 

de faturamento e outros.  

Controle de qualidade, garantia da qualidade e gestão da qualidade, são 

conceitos usados em várias áreas, inclusive na saúde. Controle de qualidade são as 

ações relacionadas com a medição da qualidade, para diagnosticar se os requisitos 

estão sendo respeitados e se os objetivos estão sendo atingidos. Garantia da 

qualidade são ações tomadas para a redução de problemas e outros efeitos 

indesejáveis.  

Gestão da qualidade envolve a concepção de processos e dos serviços e a 

melhoria continua, junto com o controle de qualidade.  

Para a saúde, devemos pensar no que os serviços têm que fazer para cumprir 

as necessidades e expectativas relacionadas aquela assistência em saúde. Existem, 

portanto, muitas definições e situações relacionadas a saúde.  

Talvez, possamos dizer que o conceito de qualidade não é somente uma 

coisa a realizar, mas uma série de dimensões, aspectos, que os serviços devem ter 

para que sejam de qualidade. Resumidamente, qualidade é multidimensional. 

Algumas delas aplicam à qualidade do serviço obtido pelo indivíduo, simplesmente 

pelo fato dele ter acesso aos serviços de saúde.  

Esse acesso tem que se mostrar efetivo, eficiente e seguro e tem que estar 

centrado nesse paciente, nessa pessoa, levando-se em conta suas caraterísticas 

culturais, suas expectativas e tudo que está em torno. “Não é uma doença que está 
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sendo tratada, mas uma pessoa”. Mas, em um sistema de saúde, não se pode 

deixar de pensar na população, na comunidade toda.  

Então, a qualidade também tem que ter as características de acessibilidade e 

equidade. Não podemos esquecer da segurança do paciente, que é uma questão de 

grande importância, pois pode-se produzir danos desnecessários e acabamos então 

vendo que a melhor assistência nesse caso seria aquela não realizada, ou seja, se o 

paciente não for atendido, não sofrerá danos.  

Mal comparando, seria como morrer num acidente de avião – a assistência 

prestada produziu sérios danos. Em se tratando do ponto de vista do paciente, isso 

não deveria acontecer, não tem sentido.  

Não se pode pensar em barreiras para se conseguir assistência em saúde e a 

atenção não deve ser diferenciada, quer pela classe social, pela religião, cultura e 

outros. Na assistência em saúde, não pode haver discriminação.  

Atender o paciente com qualidade não se resume a tratá-lo bem, significa 

acrescentar benefícios a produtos e serviços que objetivam superar as suas 

expectativas. Isso implica na conscientização de toda equipe quanto à sua 

importância e ao valor de suas ações.  

De forma que, comprometimento, cooperação, dedicação e aprimoramento 

contínuos, levarão a resultados positivos para pacientes/clientes e para todos os 

profissionais. Outros fatores que também podem influenciar na assistência ao cliente 

são: formação profissional, número de profissionais disponíveis, o mercado de 

trabalho, a legislação vigente, as políticas, a estrutura e a organização das 

instituições. 

As atividades em saúde devem ter sempre um planejamento da qualidade, 

um monitoramento da qualidade e ciclos de melhoria da qualidade. O planejamento 

da qualidade tem por objetivo prevenir problemas de qualidade e seu início seria 

com a implantação de novos serviços ou ajustes nos existentes.  

O monitoramento da qualidade tem por objetivo identificar os problemas ou 

oportunidade de melhoria e início com listagem de indicadores para serviços novos 

ou existentes. Já o ciclo de melhoria da qualidade tem por objetivo solucionar 

problemas, com oportunidade de melhoria. Iniciamos planejando a qualidade, depois 

realizando seu monitoramento e por fim iniciando ciclos de melhoria.  
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Depois disso reiniciamos o serviço, com correção de falhas, com outro nível 

de atendimento ao nosso paciente. Os ciclos da melhoria são compostos por fases: 

identificação, análise, avaliação, intervenção e reavaliação. Em cada uma dessas 

fases é importante usar conhecimentos específicos também em epidemiologia e 

bioestatística.  

O ciclo da melhoria nunca estará completo se eu não puder testar, por meio 

de dados, se a qualidade do serviço melhorou. Os benefícios são os melhores 

resultados, saúde do paciente, satisfação do paciente e familiares e diminuição dos 

custos em alguns casos, evitando o desperdício, que está intimamente associado a 

má qualidade. 

Ao refletirmos sobre a citação acima, vemos que a qualidade carrega em 

si,um potencial desvio dos objetivos, revestida pela cultura do gerenciamento, da 

auditoria e de pesquisas de avaliação de mercado. O termo paciente, vincula-se ao 

ideário de eficiência, objetividade, com a procura dos mais altos padrões de 

qualidade. 

No Brasil, movimentos e associações reivindicando melhores serviços, seja 

como paciente ou cidadão, vem crescendo e tomando força, o que orienta a 

mudanças continuas no setor, com melhores serviços e produtos e sobretudo melhor 

assistência.   

De uma maneira em geral, toda metodologia passa por uma observação, que 

pode levar a questionamentos ou sugestões de hipóteses, que nos leva a realizar 

experimentos, que avaliam a adequação da hipótese a realidade. Com o tempo, as 

evidências vão se acumulando e é possível desenvolver uma teoria sobre o tema. 

Na área da saúde, os métodos podem ser descritivos e analíticos.  

Os descritivos buscam conhecer a população e os objetivos são levantar 

dados para uma determinada situação. Nessa fase é importante conhecer os 

indicadores epidemiológicos, demográficos, econômicos, sócio culturais, que 

acabam sendo fundamentais para estabelecer políticas e ações estratégicas em 

saúde, seja em nível municipal, estadual ou nacional.  

Pesquisas analíticas são aquelas realizadas com um propósito específico, 

que busca uma resposta para uma questão. 

Nos métodos descritivos de inquéritos populacionais, coleta-se dados de uma 

amostra da população, para descrever como as variáveis se comportam. Os dados 
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podem ser coletados através de questionários ou exames (dados primários) ou 

buscar dados já coletados de outra forma (dados secundários).  

Relatos ou série de casos são descrições detalhadas de um ou mais casos ou 

situações que geralmente chamam a atenção como incomuns ou de difícil 

diagnóstico e/ou difícil tratamento. Já nos casos de pesquisas qualitativas, a 

realização é feita pelo próprio pesquisador.  

Nos métodos analíticos, temos os casos-controle e coortes, buscam uma 

possível associação entre fatos e um desfecho, que pode ser uma doença ou um 

evento clínico importante. Casos-controle são rápidos, baratos e não estabelecem 

relação temporal e tem dados questionáveis.  

Coorte são bem mais caros e trabalhosos, podem seguir por décadas, mas 

com a qualidade bem superior aos casos-controle. Definitivamente a análise da 

qualidade em saúde passa por várias metodologias de pesquisa, por outros dados 

mais científicos, até os de satisfação do usuário. 

Esses dois ângulos traduzem-se nas dimensões que orientam as pesquisas. 

A primeira mostra uma necessidade de investir em saúde pública e a importância de 

se medir variáveis na saúde.  

A segunda refere-se a ética e a orientação para o paciente, não só ligadas 

com o cuidado à saúde, mas com o atendimento rápido, apoio social, instalações e 

outros direitos.  

Uma das críticas mais frequentes às pesquisas de satisfação recai sobre o 

aspecto subjetivo da categoria “satisfação”, que possui diversos determinantes 

como: grau de expectativa, exigências individuais em relação ao atendimento e 

características individuais do paciente como idade, gênero, classe social e estado 

psicológico (Sitzia & Wood,1997, tradução nossa).  

O aspecto da expectativa é um dos mais complexos, pois os pacientes podem 

ter aprendido a diminuir as suas expectativas quanto aos serviços e uma boa 

avaliação de um serviço pode ser fruto de uma baixa capacidade crítica dos 

usuários. O contrário também pode acontecer, ou seja, uma avaliação mais baixa 

pode ser feita por pacientes com alto grau de exigência. 

A forma pela qual muitas dessas pesquisas buscam saber a opinião do 

paciente é perguntando o quão satisfeito ele está ou ficou com os serviços prestados 

pela unidade de saúde.  
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A despeito das pesquisas de satisfação do usuário serem cada vez mais 

utilizadas para a construção de indicadores de qualidade dos serviços de saúde, 

vários problemas conceituais e metodológicos se colocam, como por exemplo, em 

que momento do atendimento o usuário deve ser abordado, que tipo de pergunta e 

de escala utilizar e o que exatamente avaliar. 

Pesquisas sobre responsividade consideram dois elementos. O primeiro é 

medir o que acontece quando as pessoas interagem com o sistema de saúde, o que 

implica em coletar dados sobre o comportamento, evento ou ação do sistema de 

saúde. O segundo é medir como as pessoas atendidas pelo sistema de saúde 

percebem e avaliam o que acontece.  

Para a obtenção dessa qualidade assistencial, podemos nos valer de 

sistemas ou avaliações, que possibilitem a análise do meu serviço de saúde. A 

acreditação é um deles.  

Acreditação em saúde é a avaliação externa de organizações ou serviços de 

saúde, para analisar com precisão o seu nível de desempenho em relação a 

padrões estabelecidos e implementados, para melhorar continuamente esse serviço 

de saúde.  

No Brasil, a principal metodologia usada é a da ONA (Organização Nacional 

de Acreditação), mas também existem outros programas de Acreditação, como: Joint 

Comission International, NIAHO (Acreditação Nacional Integrada para Organização 

de Saúde), HIMSS (Healthcare Information and Manegement Systems Society e a 

Acreditação Canada.  

Todos esses sistemas têm avaliações periódicas, com critérios de segurança 

e com metodologia baseada em pesquisas. Avaliam a segurança do paciente e de 

todos os procedimentos realizados, gestão integrada de processos, maturidade 

institucional e cultura organizacional de melhora contínua.   

O processo de avaliação é feito por uma instituição acreditadora, que no final 

da acreditação, baseada em evidências claras, pode recomendar a certificação ou 

no caso de uma visita diagnóstica – sem necessidade de acreditação ainda, fazer 

recomendações de ações para corrigir possíveis distorções, fragilidades ou não 

conformidades.  
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Esse diagnóstico organizacional, acaba sendo o primeiro passo num processo 

de acreditação em saúde, onde são vistos também processos de apoio e 

administrativos.  

Depois, são feitas inquirições e busca de documentação específica que 

mostre que existe segurança para o paciente em todos os aspectos, com bons 

níveis assistenciais, se as terapias funcionam bem, se todos os colaboradores 

confiam nessa unidade de saúde e por fim, se a Direção e a administração confiam 

na sua estrutura e parque tecnológico.  

A acreditação não vai acontecer sem um envolvimento de todos, 

principalmente da Direção. Relatório pronto, todas essas questões citadas, como 

distorções ou não conformidades, devem ser corrigidas. Cumprido todos esses 

passos, chamamos a instituição acreditadora e vamos passar por uma visita 

avaliadora. 

Ser atendido em uma instituição de saúde acreditada, mostra para o paciente 

a certeza de que ali estão sendo atendidos padrões rígidos de segurança, 

reconhecidos internacionalmente. As instituições de saúde, devem procurar a 

acreditação hospitalar, para padronizar processos de assistência e até os 

administrativos.  

Essa mudança se dá de forma lenta, com o envolvimento e a participação de 

todos, desde o funcionário mais humilde e que realiza um serviço mais básico, até a 

Direção. Quem sai ganhando é sempre o paciente. 

Os níveis de acreditação se dividem em I, II e III. Nível I é o acreditado 

(básico), nível II é o acreditado pleno e nível III é o acreditado em excelência. A 

acreditação acaba sendo uma diferenciação no mercado.  

Poucas organizações são acreditadas. A acreditação merece ser considerada 

com muita atenção, porque também transmite ao profissional um senso de 

credibilidade e confiabilidade, condições essas, relevantes para as instituições de 

saúde.  

Temos que ter a visão de futuro e ver os benefícios que vão ser agregados a 

instituição com o processo de acreditação, trazendo benefícios ao profissional de 

saúde, funcionários outros e principalmente o paciente.   
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Para a obtenção da Acreditação Hospitalar nível I, a primeira coisa a ser feita 

é submeter a instituição de saúde a uma visita diagnóstica, que deverá estabelecer 

as “não conformidades”, com posterior correção dessas e possível certificação.  

Primeiro é feito uma visita fechada para a avaliação junto aos chefes, 

diretores, parte administrativa, responsáveis pela coordenação e então entregue o 

relatório, que é aquele que vai apresentar as “não conformidades”. Estabelecido o 

relatório, dessa primeira visita diagnóstica, a chefia dessa nossa unidade deve reunir 

as equipes e estabelecer um plano claro, com fases a serem desenvolvidas. 

Primeiro vem o planejamento, com a necessidade do envolvimento de todos, para 

que possam participar dessa importante fase do projeto.  

Depois partimos para a execução, sempre com a participação de todos, mas 

principalmente, daqueles que realizam determinadas funções.  

Aqueles acostumados as mesmas atividades, mesmas rotinas, para que a 

partir de então possam acontecer com mais critérios e ajustes. Essas novas rotinas, 

novas atividades ou atividades corrigidas, devem sofrer monitoramento e controle 

aproximados.  

Existem ainda, para a fase de execução, limitadores naturais, que dificultam a 

total adesão e mudança de paradigmas daqueles que fazem o dia a dia daquela 

organização de saúde, a saber: o de pessoas, o de conhecimento e o de tecnologia.  

Para as pessoas, podemos buscar o apoio de outras empresas, com 

conhecimento técnico prévio, que possam passar novos entendimentos, formando 

nova massa crítica, de conteúdo semelhante, que busque a melhoria das rotinas e a 

correção de atitudes.  

Mas também podemos optar por manter o mesmo grupo que ali já trabalha, 

sendo esse grupo que vai pensar as soluções, por vezes de fácil entendimento e 

mais rápidas, observando, já que conhecem a estrutura hospitalar e o serviço, como 

vão implantar o novo conhecimento e as melhorias necessárias.  

A busca para a utilização do mesmo grupo que já trabalhava na organização 

de saúde, deve passar pelo menos por uma orientação específica, capacitação 

dessas pessoas, unificando a forma de pensar, removendo as limitações existentes, 

motivando as pessoas e buscando o conhecimento necessário para as melhorias.  

Na medida em que eu mostro para todos, a importância de novos 

conhecimentos, de unidade de pensamento, de implementação e unificação de 
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rotinas e sobretudo, quando realizamos investimentos para que todos possam 

crescer e aprender mais sobre o assunto, eu consigo um grupo mais integrado, mais 

vigilante e mais focado na obtenção de um resultado favorável.  

A parte da tecnologia, está muito relacionada ao sistema de informação da 

empresa, que muitas vezes precisa ser alterado e melhorado. Por vezes vai ser 

necessário mudar o prontuário médico, implantar check list, tabelas, ajustes 

financeiros, fichas de controle de estoque de farmácia, de outras compras e até do 

setor pessoal e, nesse momento, o sistema de informação vai ser de grande 

importância. Essas mudanças devem acontecer rapidamente, evitando longos 

processos de evolução e a perda de empolgação e determinação do restante do 

grupo envolvido.  

O sistema deve ser flexível e permitir que se façam alterações para essa 

promoção da melhoria e da informação. Vai ser um importante desafio, com a 

correção de muitas não conformidades e a necessidade de planejar, alterar, 

monitorar e controlar.  

Como planejar, alterar, monitorar e controlar vários projetos em todas as 

áreas de uma organização de saúde? Devemos realizar visitas regulares a esses 

setores, cobrar rotinas, normas atualizadas – segundo regulamentação específica e 

fluxogramas.  

Temos ainda que divulgar as leis e portarias nacionais de saúde e manter 

reuniões com todas as áreas. Pode ser, e é bem possível que isso aconteça, que um 

ou alguns setores tenham maior dificuldade na adoção de algumas medidas 

necessárias.  

Essas dificuldades devem ser logo observadas e resolvidas, promovendo 

ações, atuando sobre seus responsáveis e dando prazos para a correção dos 

problemas identificados, colocando todo o aporte necessário para sua consecução.  

A partir de então, o gerente do projeto, ou a direção da organização de saúde, 

tem que manter o acompanhamento aproximado, por vezes diariamente, discutindo 

e buscando os resultados necessários. Podem aparecer dificuldades nos projetos, a 

saber: 

- Conciliar a função com novas demandas (sair do lugar comum, daquilo que 

se fazia antes e promover mudanças); 
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- Conhecimento de projetos (capacitar os funcionários em áreas muitas vezes 

novas e com outro perfil, como segurança do paciente, indicadores e metas, gestão 

de desempenho e gerenciamento de riscos); 

- Apoio dos terceirizados e fornecedores (mostrar que eles interferem 

diretamente no serviço. Buscar essas parcerias e mostrar que a qualidade, a 

rapidez, a redução no tempo de entrega de material e insumos, só vai trazer 

vantagens para aquela empresa); 

- Alteração e adaptação de um sistema de informação as mudanças até agora 

empreendidas e; 

- Continuidade das novas rotinas (o fato de corrigir as não conformidades e 

atender aos novos padrões, nada significa, se não pudermos controlar isso, pois 

quem disse que aquela nova rotina vai ser mantida e por que não se retorna aos 

velhos e errados hábitos). Seriam esses problemas as clássicas dificuldades de 

conseguir e manter novas medidas estabelecidas. 

Atendida e corrigida todas as orientações constantes da primeira visita (não 

conformidades), estamos prontos para a nova visita, dessa vez de avaliação, que 

certamente vai gerar apreensão e tensão em toda a sua empresa. Acreditados em 

nível I, podemos a partir de então, com base na reestruturação feita, nos resultados 

seguros obtidos e na nova rotina constituída, pensar em buscar a Acreditação 

Hospitalar nível II. 

    A Acreditação Hospitalar nível II (Acreditado Nível Pleno), vai exigir de você 

e de seu estabelecimento de saúde outras mudanças, maiores e mais profundas, 

junto daquelas já conseguidas para o nível I. Começando por um ambiente 

confortável e seguro para o atendimento e uma melhor acessibilidade para pacientes 

e para o público em geral, que permitam um transitar com segurança.  

A estrutura também deve ser adequada para pacientes e colaboradores, por 

vezes com espaços de circulação específicos. O hospital deverá oferecer técnicas 

mais avançadas de tratamento, como cirurgias com instrumental de ponta, além de 

se destacar em cirurgias de maior complexidade como transplantes.  

Programas integrais de atendimento de acordo com o perfil e a necessidade 

do paciente e o emprego de tecnologia em favor do paciente e visitantes (hospital 

100% informatizado), agilizando atendimentos e otimizando processos. O hospital 

também deve garantir a segurança dos pacientes e colaboradores, bem como criar e 
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manter uma ferramenta eficiente de comunicação com os pacientes, estabelecendo 

um importante e necessário vinculo de cooperação.  

O hospital deve estimular o ensino e a pesquisa, capacitando os profissionais 

de saúde com uma estrutura adequada e até com preceptores gabaritados. Por fim, 

o hospital deve contribuir com a humanização.  

Aquela organização de saúde que além do cumprimento dos níveis I e II, 

desperta uma cultura organizacional, focada na busca contínua pela melhoria, com 

resultados satisfatórios que alcancem todas as esferas, podem obter a Acreditação 

Hospitalar nível III (excelência em gestão). O estabelecimento de saúde deve ser 

exemplo, participar, executar e cobrar processos, sendo claro com seus 

colaboradores, elevando o nível de consciência e importância da atividade realizada 

e do engajamento e da efetiva participação. Esse objetivo deve ser perseguido e 

para isso devemos ter clara essa mudança. 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Etapas para atingir a Acreditação Hospitalar. 

Fonte: setorsaude.com.br/antonioquinto/2015/08/25/um-topico-de-excelencia/    

 

 

Devemos ter uma visão de futuro, algo que nos motive a acordar todos os 

dias e nos fazer caminhar em busca de um objetivo.  
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Quando transformamos nossos sonhos em visões, transformamos essas 

visões em projetos e projetos precisam ser compartilhados com as pessoas que 

trabalham a nossa volta e ajudam na condução daquela atividade de saúde tão 

fundamental.  

Uma visão de futuro clara e objetiva, é o primeiro passo para uma conquista. 

Ninguém vai seguir um líder, no nosso caso um gerente de projeto, se ele não tiver 

uma visão clara e um projeto de mudança.  

Quando esse gerente compartilha essa visão, esse projeto, com toda a 

estrutura de saúde que os envolve, ele se compromete e todos acabam levando 

mais a sério essas visões, possibilitando uma conclusão do todo de forma mais 

sólida. 

A visão deve incluir tudo e todos. Pensar num local para receber o paciente, é 

pensar num ambiente saudável, onde exista um espaço integrado e dirigido à 

promoção de saúde e onde a qualidade de vida seja a palavra de ordem. Um 

ambiente saudável é aquele que garante o bem-estar físico, mental e social. 

Segurança e espaços de convivência, são pontos essenciais na construção desses 

locais.  

Os estabelecimentos de saúde devem oferecer espaços organizados e para 

os trabalhadores, condições de trabalho adequadas.  

O atraso no atendimento faz parte da rotina de muitos serviços de saúde e, 

usualmente, considera-se um fenômeno esperado. Todos parecem aceitar; existe 

espera para consultas, pareceres especializados, realização de exames, 

procedimentos cirúrgicos e até para a transferência do paciente, se for o caso. 

Um ponto inicial na abordagem do paciente e de grande relevância é o tempo 

que esse paciente despende para o seu atendimento.  

          Se existe alguma coisa que pode vir a prejudicar o atendimento ao nosso 

paciente é o tempo de espera. Cada vez mais encontramos hospitais e serviços de 

saúde em geral, com suas emergências lotadas, levando a um tempo de espera 

maior, seja para um problema mais simples ou mesmo para outro mais complexo. 

Pessoas que esperam muito ficam descontentes, muitas vezes desistem de seus 

produtos e deixam de recomendar sua marca para um conhecido. 
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No Brasil, não há dados específicos sobre o tempo de espera em atendimentos de 

saúde. A demora é bem comum e a melhor compensação que um médico pode dar 

ao seu paciente é um atendimento de qualidade, com a atenção que o caso pedir. 

“Os Administradores de serviços precisam gerenciar 

adequadamente esses tempos de espera dos clientes para garantir 

tanto eficiência como impedir que os clientes não sejam afetados tão 

negativamente pela espera, evitando que eles procurem outra 

empresa da próxima vez”.  (DAVIS, 2011, p. 146). 

 

Podemos usar muitas classificações para definir o tempo de espera do 

paciente. Nos ambientes de urgência/emergência, a correta identificação do 

paciente vai junto a uma avaliação inicial de um enfermeiro bem treinado, que após 

uma anamnese dirigida e um exame inicial do paciente, coloca nele uma pulseira 

que diz a rapidez com que esse paciente deve ser atendido.  

A pulseira de cor vermelha geralmente indica emergência e neste caso, o 

paciente necessita de atendimento imediato.  

A de cor laranja, indica uma maior urgência, mostrando que o paciente deve 

ser atendido o mais prontamente possível. A de cor amarela, demonstra que o 

paciente precisa de avaliação, mas que possui condições clínicas para aguardar.  

A verde já mostra um caso menos grave, que exige atendimento médico, mas 

que pode ser assistido ambulatorialmente.  

Por fim, a de cor azul, mostra uma não urgência. Trata-se de um caso de 

menor complexidade e que o paciente deve ser acompanhado ambulatorialmente. 

Esse método é amplamente difundido e o tempo previsto para espera por 

atendimento, conforme a cor da sua pulseira vai ser de: vermelho – 0 minutos, 

laranja – 15 minutos, amarelo – 1 hora, verde – 3 horas e azul – 6 horas.  

Já a rotina de marcação de consultas (ambulatoriais), aplicada em serviços 

privados e públicos é muitas vezes revestida de atraso. Trata-se de um problema de 

gestão. A equipe de saúde pode ser parte da solução. Temos que aprender a 

gerenciar o tempo entre as diversas etapas envolvidas no ato de cuidar de 

pacientes.   

Hoje em dia, os procedimentos permitem uma melhor e mais ampla 

assistência aos pacientes, tanto em seu atendimento ambulatorial, quanto no 



30 
 

 
 

atendimento hospitalar e até como no seu segmento pós alta, proporcionando um 

melhor acompanhamento à população, especialmente a dos mais vulneráveis.    

 

 

Algumas orientações podem ser passadas para aumentar essa satisfação: 

 

a. Definir as políticas de atendimento e treinar as equipes; 

b. Melhorar a infraestrutura do espaço de atendimento do paciente. Ambientes 

claros, limpos, confortáveis e bem estruturado, por vezes custam pouco e 

requerem boa vontade; 

c. Facilite a marcação de consultas; 

d. Oriente e treine sua equipe de tecnologia da informação. A implantação do 

prontuário eletrônico pode ser uma excelente saída. 

e. Procure informações do seu paciente mesmo depois da alta. Se interesse 

sobre seu estado de saúde e acompanhe essa evolução. 

f. Conheça bem os seus pacientes. Se ele necessita de apoio na locomoção, se 

precisa de outros cuidados e até se ele vai necessitar de assistência em outro 

estabelecimento de saúde.  

g. Reduza o tempo de espera do paciente. Organização da agenda, tempo 

médio de consulta, impactam positivamente.  

h. Realize pesquisas de satisfação. Adote o hábito de realizar pesquisas e 

busque o interesse de seu paciente.  

i. Divulgue o resultado das pesquisas de satisfação à organização 

j. Desenvolva planos de melhoria para itens mal avaliados nos questionários. 

k. Monitore seus planos de melhoria.  

 

A construção de ambientes assim, garantem uma estada mais saudável para o 

paciente e até para o seu funcionário, melhorando os índices de desempenho. 

Independente do seu porte, todas as empresas de saúde, devem se esforçar para 

oferecer um ambiente saudável a pacientes e funcionários.  

Então, depois dos resultados alcançados, podemos pensar em premiar o 

funcionário que melhor desempenhou sua função. Vimos que muito deve ser feito 
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até chagar a esse ponto, e que uma cultura organizacional não se adquire com tanta 

facilidade, mas devemos nos empenhar e buscar essa melhoria continuamente. 

O serviço de saúde deve possuir mecanismos que garantam a continuidade 

da atenção ao paciente, mesmo quando houver necessidade de remoção para a 

realização de exames e outros procedimentos que não existam no próprio serviço ou 

mesmo por transferência.  

Todo paciente removido, deve ser acompanhado com relatório completo de 

sua situação de saúde, legível e com a identificação do médico que o está 

removendo ou transferindo.  

Acredita-se que a estatística seja fundamental para as funções de 

planejamento e controle das atividades de uma empresa que presta serviços de 

assistência hospitalar, uma vez que os dados podem ser alterados ou distorcidos, se 

não houver um controle maior e talvez diário sobre os mesmos.  

Há necessidade de uma rigorosa coleta, levantamento e descrição de dados. 

Os resultados podem ser dispostos de forma ordenada e resumida a fim de auxiliar 

na análise dos mesmos e facilitar a compreensão das conclusões. 

Aplicar princípios da Qualidade Total, é estabelecer estratégias, integrar 

modelos e agregar valor, conhecimento, transparência, sustentabilidade e inovação. 

Assim sendo, precisamos organizar e implementar princípios da qualidade:  

 

a. Transformação organizacional – Compromisso para a mudança para o 

novo modelo de gestão. 

b. Foco da gestão – Visão do todo. Objetivos externos. 

c. Função de liderança – Mobilizar as pessoas para que façam o melhor 

trabalho. Sustentar cooperação e confiança. Apoiar a mudança da 

mentalidade dos indivíduos e romper com pressupostos enraizados. 

d. Cultura organizacional – Responsabilidade de gestores e funcionários pela 

qualidade. Mudança, parcimônia e prevenção à riscos. Consciência sobre 

o “cliente” e ambiente propício para explicitação de ideais e falhas. 

e. Organização do trabalho – Pessoas como centro de produção. Equipes e 

lideranças alocadas ao longo dos processos. 

f. Gestão de pessoas – Autonomia para entregar qualidade. Motivação pelo 

trabalho bem feito. Participação, educação e treinamento. Novas práticas 
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de recompensa e avaliação. Ênfase na gestão de pessoas e não somente 

na gestão dos processos. 

g. Comunicação – Horizontal e vertical. 

h. Foco da operação – Processo e treinamento. Melhoria continua (controle 

estatístico, redução de desperdício, diversidade de produtos, “just in 

time”). Riscos que afetam os processos. Avaliação do processo (medição 

e custo da não qualidade). 

 

           Muitas pesquisas foram realizadas com o intuito de avaliar a satisfação do 

paciente em uma unidade de saúde.  

          A satisfação avaliada pelo paciente, caracteriza-se como um instrumento de 

importante orientação de medidas. As primeiras pesquisas no campo da avaliação 

em saúde, ainda na década de 1970, referiam-se à satisfação do paciente.  

A qualidade nos serviços muitas vezes está vinculada a característica do 

atendimento e as expectativas e especificações do cliente, já que “a satisfação do 

cliente é uma relação entre o que ele viu (percebeu) e o que ele esperava ver 

(expectativa) ” (ALMEIDA, 1995, p.121).  

Serviços com qualidade são aqueles que são percebidos pelo cliente como capazes 

de proporcionar-lhe satisfação. A percepção de um cliente é a chave para a 

qualidade.Quando um serviço consegue satisfazer a necessidade do cliente pode 

então ser considerado aceitável. É importante lembrar, que qualquer produto tem um 

serviço atrelado a si, seja de manutenção, assistência, troca enfim. 

A habilidade nessa interação é expressa pelo gerenciamento do comportamento do 

paciente e do comportamento de terceiros. É a capacidade que todos temos de 

influenciar outras pessoas, tanto dentro como fora, da organização.  

As pessoas que mostram empatia, que é a capacidade de entender como os outros 

se sentem, e têm boa experiência de barganha, oferecendo serviços com os 

melhores arranjos, tendem a apresentar mais sucesso e serem melhores aceitos. 

          O objetivo era conseguir melhores resultados clínicos, por meio da adesão ao 

tratamento, em três dimensões: comparecimento as consultas; aceitação das 

recomendações e prescrições e uso adequado dos medicamentos.  

Existem vários modelos que medem a satisfação do paciente, mas todos têm 

como pressupostos as percepções do paciente em relação as suas 
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expectativas, valores e desejos (Linder-Pelz,1982; Williams,1994; De Silva,1999, 

grifo nosso). 

 

 

Gráfico 1 – Relação tempo de espera/satisfação do paciente.                                                         

Fonte: Press Ganey Associates, 2013 

 

 

A satisfação do paciente pode ser definida como “as avaliações positivas 

individuais de distintas dimensões do cuidado a saúde” (Linder-Pelz,1982, tradução 

nossa). Estas avaliações expressariam uma atitude, uma resposta afetiva baseada 

na crença de que o cuidado possui certos atributos que podem ser avaliados pelos 

pacientes (Sitzia & Wood,1997, tradução nossa). 

 O interesse pela temática foi intensificado, pois, estudos mostraram que os 

pacientes/clientes satisfeitos, aderem ao tratamento prescrito, fornecem informações 

importantes para o provedor e continua a utilizar o serviço de saúde, 

proporcionando, melhor qualidade de vida. (MEDLINE e Web of Science - 1970 a 
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2005). Assim, o movimento pela qualidade nos serviços de Saúde é hoje, uma 

necessidade incorporada à gestão dessas áreas, afim de assegurar a assistência 

livre de riscos ao paciente. 

O que irá definir a satisfação do paciente em relação aos serviços prestados 

será, o alcance dos objetivos no que se refere a realização das suas expectativas, 

desejos e necessidades.  

Receber uma assistência à saúde de qualidade é um direito de todo o 

indivíduo e os serviços devem oferecer uma atenção que seja efetiva, eficiente, 

integrada, segura e com a satisfação do paciente em todo o processo.  

O tratamento humanizado, a ética, o envolvimento de todos nesse processo, 

agrega valor e aumenta a satisfação dos pacientes. A satisfação começa antes do 

atendimento, na sala de espera, e se concretiza bem depois que ele deixou o 

consultório.  

A satisfação do paciente e a sua avaliação, fazem parte das preocupações de 

todos os gestores, sendo cada vez mais frequente, realizarem pesquisas de modo a 

medir essa satisfação.  

O desafio passa a ser adaptar a visão do paciente e das partes interessadas 

e a preocupação está na melhoria da qualidade de vida da sociedade. Relações 

entre os setores públicos e privado e o cidadão e o estado e a sociedade civil.  

 Vamos apresentar uma famosa pesquisa desenvolvida por Parasuraman 

(1988), para avaliar diferentes serviços de saúde. Esta pesquisa avalia cinco 

dimensões do atendimento: agilidade, confiabilidade, empatia, segurança e 

tangibilidade. Essa metodologia considera a expectativa do usuário em relação ao 

serviço e a importância que ele confere a cada uma das dimensões. 

  A partir de notas de 1 a 10 aos diversos aspectos do atendimento, calcula-se 

a taxa de satisfação relativa que é a diferença entre a satisfação e a expectativa. 

 

 

                Quadro 1 – Satisfação e expectativa do paciente 

 

 

CATEGORIAS Responsividade Satisfação Humanização Direitos 
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1. Dignidade X X X X 

2. Confidencialidade X  X X 

3. Autonomia X  X X 

4. Apoio Social X  X X 

5. Comunicação X X X X 

6. Agilidade X X X X 

7. Instalações X X X X 

8. Escolha X    

9. Aspectos 

Interpessoais 

 X   

10. Competência  X  X 

11. Conveniência  X  X 

12. Finanças  X  X 

13. Eficácia  X X X 

14. Continuidade  X X X 

15. Viabilidade  X   

16. Confiabilidade  X   

17. Empatia  X   

18. Garantia  X   

19. Receptividade  X X  

20. Gestão Participativa   X  

 

Quadro 1 – Satisfação e expectativa do paciente.                                                                           
Fonte: adaptado de Metodologia das Pesquisa de Satisfação, Parasuraman (1988). 
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Definição das categorias: 

 

a) Dignidade - Ser tratado com respeito e consideração, ser bem recebido 

nas unidades de saúde, tratado respeitosamente em qualquer 

circunstância. Ser examinado e tratado tendo a privacidade e o direito de 

sigilo das informações sobre sua doença respeitados (OMS,2000b). 

b) Confidencialidade – As consultas devem ser conduzidas de maneira a que 

a privacidade seja protegida e garantida a confidencialidade de toda a 

informação fornecida pelo paciente, mantendo-a em arquivos médicos 

confidenciais, exceto se a informação for necessária para o tratamento 

para outros profissionais de saúde (OMS,2000). 

c) Autonomia – Ter informações sobre as opções e alternativas de 

tratamento e permissão para tomar decisões sobre o tratamento, depois 

de discutir com o profissional de saúde, devendo ser encorajado a 

questionar. Ter o consentimento do paciente antes de iniciar o tratamento 

ou testes (OMS,2000). 

d) Apoio Social – Permissão aos pacientes internos de visitas de parentes e 

amigos, provisão de comida e outros artigos providos pelo hospital; 

permissão de práticas religiosas não prejudiciais às atividades do hospital 

e que firam a sensibilidade de outros indivíduos; acesso a rádios, jornais, 

ou algum outro material de leitura (OMS,2000). 

e) Comunicação – O profissional de saúde deve ouvir o paciente 

cuidadosamente e fornecer explicações de modo que o paciente possa 

entender, dispondo de tempo suficiente para estabelecer todas as suas 

dúvidas (OMS,2000). 

f) Agilidade – Unidade de saúde devem ser geograficamente acessíveis, 

levando em conta a distância, o transporte e o terreno. Os pacientes 

devem conseguir cuidado rápido em emergências e o tempo de espera por 

consulta e tratamento deve ser curto (OMS,2000) 

g) Instalações – Promover ambiência acolhedora e confortável (PNH,2002). 

h) Escolha – Possibilidade, na unidade de saúde, de escolher os 

profissionais de saúde. Os indivíduos devem poder ter acesso a uma 
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segunda opinião em casos de doenças severas ou crônicas ou cirurgia 

(OMS,2000). 

i) Aspectos interpessoais – Modo com que cada profissional de saúde 

interage pessoalmente com os pacientes, ou seja, respeito, cortesia, 

interesse, animosidade (Sitzia&Wood,1997). 

j) Competência – Envolve os riscos desnecessários e erros médicos 

(Sitzia&Wood,1997). 

k) Conveniência – Localização da unidade de saúde, tempo de espera, 

atendimento, sistemas de notificação, recepção, facilidade de acessar o 

médico, atendimento domiciliar (Sitzia&Wood,1997). 

l) Finanças – O paciente tem o direito de ter acesso às contas detalhadas 

referentes ao seu tratamento, internação e outros procedimentos médicos 

(Direitos do paciente, 1999). 

m) Eficácia – Resultados dos serviços prestados, ou seja, melhoria ou 

manutenção da saúde (Sitzia&Wood,1997). 

n) Continuidade – Constância do cuidado (Sitzia&Wood,1997). 

o) Viabilidade – Médico e profissionais de saúde em número suficiente. 

Recursos médicos.  

p) Confiabilidade – Os serviços cumprirem o que prometeram e estarem 

habilitados para realizar o serviço (Parasuramann, 1999). 

q) Empatia – Cuidado e atenção individualizada dispensada aos usuários. 

Incluem as dimensões acesso, comunicação e atendimento ao consumidor 

(Parasuraman, 1999). 

r) Garantia – Serviço dos funcionários aliado à cortesia e habilidade de seu 

desempenho, inspirando confiança (Parasuraman, 1999). 

s) Receptividade – Prontidão em ajudar e responder às necessidades dos 

usuários (Parasuraman, 1999). 

t) Gestão participativa - Participação da comunidade (Brasil,19888). 

 

           Para Donabedian (1984;1990), a avaliação do ponto de vista dos usuários é 

feita, sobretudo, por meio da categoria aceitabilidade, que se refere à conformidade 

dos serviços oferecidos em relação ás expectativas e aspirações dos pacientes e 

seus familiares.  
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Conceitualmente, essa proposta é similar aos pressupostos de Parasuraman, pois 

também implica expectativas, atendidas ou não.  

Por outro lado, metodologicamente, a dimensão da aceitabilidade comporta as 

variáveis através das quais os pacientes podem influir de forma mais direta na 

definição e avaliação da qualidade dos serviços de saúde tais como condições de 

acessibilidade ao serviço, relação médico-paciente, adequação das dependências e 

instalações, preferências em relação aos efeitos e custos do tratamento, bem como 

tudo aquilo que o paciente considera justo ou equânime.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Tendo por base o conceitual teórico, o trabalho foi desenvolvido com pesquisa 

bibliográfica e documental. A investigação sobre o tema, teveinício com a realização 

de pesquisa bibliográfica, abordando relevantes informações sobre o assunto a ser 

estudado.  

Foi realizado um estudo exploratório sobre a questão da qualidade em saúde, 

com a finalidade de conhecer a definição e entender a direta relação entre qualidade 

e assistência em saúde e de que maneira isso está relacionado com a satisfação do 

paciente com aquele atendimento ou aquela unidade de saúde. 

Foi realizado uma análise sobre a questão da acreditação em saúde, como 

um sistema que possibilite entender meu serviço de saúde, na busca contínua de 

níveis de excelência no atendimento ao paciente e na finalidade de identificar suas 

possibilidades de contribuição e suas limitações para o acompanhamento e gestão. 

O trabalho servirá de base para possíveis pesquisas futuras e, a fim de se 

garantir a confiabilidade à pesquisa, foi realizado o cruzamento de fontes entre os 

documentos examinados. 

Os passos, conforme o Manual Escolar Trabalhos Acadêmicos na ECEME 

(BRASIL, 2004, p.23-24): 

- Levantamento da bibliografia e de documentos pertinentes;  

- Seleção da bibliografia e dos documentos; 

- Leitura da bibliografia e dos documentos selecionados; 
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- Pesquisa de levantamento de dados, por meio de consultas e análise 

documental; 

- Montagem de arquivos: ocasião em que serão elaboradas as fichas 

bibliográficas de citações, resumos e análises (Op. cit., 2004, p. 24); 

- Análise crítica, tabulação das informações obtidas e consolidação de 

questões (Op. cit., p.24). 

É importante ressaltar que, precedendo esse projeto de pesquisa, este 

pesquisador realizou o exame prévio da bibliografia sobre o tema, para que fosse 

possível adquirir conhecimento tácito sobre o mesmo. 

A coleta de material foi realizada por meio de vasta literatura, consultas às 

bibliotecas da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, da Escola Superior 

de Guerra, das Universidades do Rio de Janeiro e da Biblioteca Nacional. Foram 

também consultados noticiários e artigos de jornais e revistas e a rede mundial de 

computadores. 

Foi realizada consulta junto aos bancos de dados de periódicos do Portal 

CAPES, do sistema integrado de bibliotecas PERGAMUN, do sistema de 

arquivamento de periódicos acadêmicos JSTOR e das bibliotecas virtuais Scielo, 

GOOGLE e Fundação Getúlio Vargas. 

O trabalho teve prosseguimento com a elaboração do texto, em que constam 

a situação em torno do acompanhamento e gestão da assistência em saúde, bem 

como as conclusões e sugestões pertinentes ao tema. Nessa fase, buscou-se o 

máximo de clareza na comunicação do conhecimento produzido, a fim de se evitar 

ambiguidades. (Op. cit., p. 126-127). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Este estudo apresenta dados concretos, mudanças de atitudes e sobretudo a 

necessidade de formar uma cultura de segurança do paciente.  

          A ciência evoluiu, particularmente nas últimas décadas, o que demandou a 

ocorrência de uma reflexão no sentido de aumentar os cuidados relacionados a 

dignidade das pessoas, quando se diz respeito a sua própria saúde.  
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          A ciência e a tecnologia evoluíram tanto, que acabou por nascer as reflexões 

de bioética – que significa a utilização bem-feita, com critério e até com parcimônia, 

de todos os recursos financeiros, físicos e profissionais, no sentido da proteção, da 

recuperação, da reabilitação e da saúde das pessoas, que adoecem ou mesmo no 

sentido preventivo, sem que isso possa ferir sua dignidade.  

          Os profissionais de saúde devem saber exercer sua função, de acordo com as 

evidências científicas, obviamente em comum acordo com esses pacientes.  

          As decisões tomadas devem ter a concordância da equipe de saúde, do 

paciente, como principal interessado e eventualmente de seus familiares. Nesse 

sentido, os profissionais e as instituições tem a responsabilidade na melhor 

condução daquele caso e é necessário que se conheça o direito e o dever de cada 

um que participa desse evento.  

          O Brasil é relativamente deficiente no sentido de formular e promulgar leis que 

falem desses direitos e deveres.  

          A importância de melhor estudar e entender a assistência à saúde, a 

satisfação do paciente por inteiro, visto que mesmo sendo o elo mais fraco dessa 

corrente, vem ganhando corpo e maior notoriedade.  

          Todo cidadão deve ter acesso a um sistema de saúde ordenado e organizado; 

todo cidadão deve ter acesso a um sistema de saúde integrado; todo cidadão tem 

direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema de saúde; todo cidadão 

tem direito a um atendimento humanizado e acolhedor, sem nenhum tipo de 

restrição, nenhum tipo de discriminação, com respeito aos seus valores individuais, 

sejam eles quais forem (classe social, religioso, político, orientação sexual...); todo 

cidadão tem direito a ser atendido prontamente em caso de urgência e/ou 

emergência  - parece óbvio, mas não é o que acontece muitas vezes; todo cidadão 

tem o direito de ter seus questionamentos respondidos e o profissional de saúde a 

obrigação de explicar. 

          Para o profissional de saúde, a relação mais próxima com o paciente, lhe dá a 

obrigatoriedade de detalhar, de forma clara, o procedimento a que ele será 

submetido. Detalhar, de maneira que o paciente entenda, para que esse possa estar 

mais seguro, fortalecendo mais ainda a relação médico/paciente ou profissional de 

saúde/paciente.  
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          Guardada a legislação específica, todo paciente tem direito a um 

acompanhante, que também pode ser informado da sequência dos fatos que vão 

envolver aquele paciente que ele acompanha e por fim, ele paciente, tem direito ao 

sigilo de seu problema e até do resultado de seus exames.  

          Outro aspecto importante é a questão do prontuário médico. Todo paciente 

tem direito a ter acesso a seu prontuário médico, que está sob a posse de uma 

instituição de saúde, inclusive, se desejar, com as explicações devidas do que ali 

está contido.  

          Hoje em dia, com as doenças crônicas e outras degenerativas aumentando 

sua prevalência e, a idade média do brasileiro avançando, esses pacientes podem 

chegar a uma situação crítica, talvez com patologias irreversíveis ou incuráveis.           

Ele precisa saber que tem direito a um tratamento paliativo, terapia que traga 

conforto e dignidade a ele e a sua família, evitando sofrimentos físicos, psíquicos e 

exposição a tratamentos e terapias inúteis, que só vão levar a dor e em muitas 

vezes levando ao afastamento familiar (por vezes os pacientes tem que permanecer 

internados em unidades isoladas e fechadas). Essas questões podem ser debatidas 

nas Comissões de Ética Médica.  

          A participação do gestor desse serviço ou dessa unidade de saúde, é 

fundamental. Ele deve manter uma postura pró ativa e buscar orientar todo o seu 

corpo clínico e administrativo, na condução de muitas dessas questões, para que 

todos possam agir de maneira uniforme.  

 O tratamento humanizado, aumentará a satisfação do paciente e moldará 

toda a estrutura funcional dos colaboradores, a partir do momento que, estando 

fragilizado, o paciente é recebido da melhor maneira possível e todo o esforço 

conjunto será feito para o restabelecimento de sua saúde. A importância da relação 

médico/paciente, que acabou ficando em segundo plano com a evolução científica, 

deve ser estimulada, melhorando o relacionamento interpessoal.  

          O respeito ao ser humano, acaba por nortear nossas ações. Todos os 

envolvidos devem participar ativamente com o exercício constante de uma atitude 

compreensiva e tolerante, mesmo para pacientes com valores e posicionamentos 

divergentes dos seus. Todos temos que compreender e aceitar que diferenças 

existem.  
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          É claro, que aquele que detém o conhecimento, frente ao paciente fragilizado, 

torna essa relação assimétrica, mas é fundamental que ela seja a mais humanizada 

possível.  

          Erro na administração de medicações, infecções hospitalares, dieta oral feita 

irregularmente por outra via, queda do leito, surgimento de feridas (particularmente 

dos pacientes internados em UTI) e outros são considerados eventos adversos. Erro 

médico é um termo antigo, muito amplo, e que muitas vezes não era praticado por 

médico.  

          Então, a melhor definição seria, qualquer falha que ocorre com o paciente, 

dentro de um ambiente hospitalar. Hoje em dia, a denominação mais aceita é evento 

adverso ou falha no processo. Esses eventos são subnotificados no Brasil e tem sua 

origem na formação ruim dos profissionais de saúde, sem um treinamento efetivo, a 

sobrecarga de serviço (muitas vezes, por necessidade, são profissionais com 2 ou 3 

empregos), levando a um cansaço extremo, desatenção, e uma maior possibilidade 

de falha ou erro.  

          Embalagens semelhantes e o desconhecimento da estruturação daquele 

serviço, que ele está atuando, também podem ser motivos para efeitos colaterais. O 

profissional de saúde deve ser capacitado e realizar treinamentos constantes, 

adotando protocolos específicos, minimizando os erros. Outros aspectos de 

proteção e segurança do paciente, podem ser a identificação correta e a lavagem 

das mãos.  

          “Errar é humano”. Todas as profissões do mundo podem cometer erros, mas 

quando se trata de profissionais de saúde, esse erro pode levar a risco de vida de 

outras pessoas. Foi pensando nisso, que várias iniciativas foram criadas para 

melhorar a qualidade e a segurança nos hospitais.  

          Ao se falar de qualidade em saúde, não se pode deixar de citar a atuação da 

Enfermeira Britânica Florence Nightingale, pioneira no tratamento de feridos de 

guerra, que implantou o primeiro módulo de qualidade em saúde, em 1854, durante 

a guerra da Criméia, baseando-se em dados estatísticos, com resposta favorável e 

declínio da taxa de mortalidade de 40 para 2 %. Ela acabaria lançando as bases 

para a criação da enfermagem profissional.  

          A Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente, foi estabelecida 

em abril de 2013 e o objetivo era e ainda se mantém, em reduzir os erros e os 
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agravos de saúde, que provocam danos aos usuários e profissionais de saúde. Essa 

política visou criar e desenvolver os Núcleos de Segurança do Paciente.  

          A criação do Núcleo de Segurança do Paciente, visa estabelecer um plano 

para adotar protocolos para atendimento e outras medidas para melhor cuidar do 

paciente e de seus assuntos, estabelecidos pela ANVISA e que devem ser 

cumpridos, permitindo aos hospitais oportunidades de melhoria da qualidade da 

assistência. Essa política orienta a seguir alguns parâmetros: 

 

1. Colocação em prática de protocolos de segurança do paciente; 

2. Capacitar profissionais de saúde, nas diferentes áreas de atuação; 

3. Incluir o tema da segurança do paciente nos currículos; 

4. Valorizar a gestão do risco e; 

5. Promover comunicação e informação entre os Núcleos de Segurança dos 

Pacientes de diferentes Unidades de Saúde. 

 

 

          Podemos apresentar diferentes definições para o significado de qualidade, 

porém todas relacionadas à satisfação das necessidades da assistência à saúde da 

população receptora dos serviços.  

          Com o passar do tempo, a troca de informações e experiências entre essas 

unidades, somariam conhecimentos e oportunidades, com a disseminação de boas 

práticas e ideias e melhoria contínua e crescente satisfação do paciente. Essa 

política e o Programa de Segurança, devem ser vistos em unidades públicas e 

privadas, com melhor oferta e unificação de ideias e posturas.  

          O papel do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, vem sendo discutido pela 

ANVISA, com as coordenações estaduais de vigilância sanitária, de maneira a 

manter um plano integrado.  

          A ANVISA tem promovido ciclos de auto avaliação das práticas de segurança, 

voltada para esse universo, com a certeza da adesão as práticas e protocolos e, de 

maneira coordenada, alimentar e propor, se for o caso, mudanças ou modificações 

da Política Nacional e de outras políticas sociais, que visam o bem-estar do 

paciente.  
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          Devemos lembrar que a falta de recurso, necessariamente, não seria um 

empecilho. Por vezes, pequenas ações podem mudar posturas ou condutas de um 

serviço de saúde e, que o bom exemplo contamina positivamente o profissional de 

saúde que trabalha no mesmo “espaço”.  

          Evidentemente, um maior aporte de recurso, poderia agregar valor em 

tecnologia e infraestrutura, e poderia ser usado até na capacitação de profissionais 

dos mais diversos setores, mas, nada supera a boa vontade, o entendimento e a 

adesão aos planos de segurança do paciente.  

          A tecnologia incorporada, muitas vezes, não é uma tecnologia cara. São 

medidas gerais e específicas de prevenção que muitas vezes surtem efeito na 

resposta a ser dada ao paciente.  

          Claro que o investimento financeiro é necessário, por que as unidades de 

saúde muitas vezes apresentam precariedade na sua infraestrutura. Nesse 

momento, torna-se fundamental a escolha e o envolvimento da alta liderança, pois 

ela deve, de forma racional, escolher, com a limitação de recursos, onde melhor vai 

aplica-los. Se o meu objetivo é o melhor cuidado do meu paciente ou diminuir e 

restringir os eventos adversos, a aplicação deve priorizar a qualidade e a segurança 

do paciente.    

          Na melhor formação de pessoal, isso sim, vai requerer recursos. Recursos 

para as Universidades e outras instituições de ensino, recursos para hospitais 

escolares, no treinamento constante de todo o seu pessoal que brevemente vai estar 

lidando com o paciente. Qualificar esse pessoal, para que a formação de novos 

profissionais, já tenham a segurança do paciente como foco.  

          Anos atrás, as Faculdades não preparavam os alunos para a segurança do 

paciente e hoje vemos o assunto ser abordado nos bancos escolares, mas torcendo 

para que ele faça parte da grade curricular dos alunos, ainda na graduação e 

posteriormente também nas pós-graduações. Falta ainda um investimento em 

pesquisa relacionada ao tema e quais soluções para minimizar os danos.  

          Deve existir a necessidade de uma maior interação entre os profissionais de 

saúde. Cada um fica exclusivamente em sua atividade, sem discutir abertamente a 

necessidade dos cuidados do paciente e sem a troca de experiências. O cuidado 

acaba não sendo prestado da melhor forma possível.  
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          A informação disponível, não pode ficar guardada e restrita. Quanto mais 

transparente e mais clara, mais seguro o cuidado. A cultura do trabalho em equipe 

deve ser estimulada.  

          Mudar a cultura é um processo lento. É preciso ter o entendimento com 

relação a isso, bem como é necessário a persistência. A partir do momento que a 

Política Nacional de Qualidade e Segurança do paciente, tornou obrigatório, as 

pessoas foram obrigadas a se inteirar e analisar melhor os processos, tentando 

impedir que eles se repetissem, tentando evitar novas falhas.  

          O Brasil está alinhado com as iniciativas da Organização Mundial da Saúde. É 

claro que podemos avançar mais e aumentar nossas conquistas, com o 

envolvimento de todos do Sistema Nacional de Saúde. 

          As áreas de maior potencial de risco de evento adverso ao paciente são: UTI, 

áreas da anestesiologia, obstetrícia, cirurgia plástica/estética e cirurgia de grande 

porte, levando, obrigatoriamente, ao aumento da atenção e da segurança nesses 

segmentos.   

          Segundo a OMS, nos países desenvolvidos, 1 em cada 10 pacientes é 

prejudicado recebendo cuidados em um hospital. Já na questão de infecção 

hospitalar, nos países desenvolvidos, essa taxa atinge 7 em cada 100 pacientes e 

fica ainda mais preocupante nos países subdesenvolvidos, quando essa taxa atinge 

10 em cada 100 pacientes.   

          Uma vez identificado o risco, ele pode se tornar motivo de aprendizado e não 

de punição, evitando que outros eventos semelhantes se repitam. O aumento do 

número de identificação de falhas, pode mostrar um sinal de maior adesão dos 

funcionários ao programa de segurança instituído, possibilitando trabalhar sobre 

aquele evento adverso.  

          Existe ainda um receio de notificação de casos graves ou de óbitos à 

vigilância sanitária, por que temos o receio da punição pela notificação. Cada 

hospital deve ter seu sistema local de notificação.  

          O responsável deve realizar busca ativa dos prontuários dos pacientes e 

manter documentação em dia. Cada um pode ter um sistema de notificação 

espontânea.  

          Essas notificações tratadas localmente são analisadas e discutidas com todos 

os profissionais envolvidos e a partir de então, adotadas medidas corretivas. A 
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informação deve ser divulgada a todos e este processo traz o aprendizado e afasta o 

receio. Todos devemos aprender com os erros e melhoras os processos.  

          Qual foi o processo falho ou qual foi o material que apresentou problema 

naquele setor? O estímulo a discussão, tirando o foco de uma equipe ou de um 

setor, só leva a um crescimento e entendimento melhor da questão, evitando outro 

dano. Essa mesma equipe, vai participar da construção da solução. Num evento 

adverso, toda a cadeia deve ser investigada.  

          O evento geralmente não acontece por um só fator. Existe uma cadeia de 

eventos para um desfecho negativo. Tudo deve ser investigado e nós temos que 

procurar falhas nos diversos segmentos e suas ações corretivas para a prevenção 

futura.  

          A área de segurança do paciente, foca as falhas sistêmicas, falhas da 

instituição. Portanto, todo o trabalho de identificação de fatores contribuintes, está 

visando a criação de barreiras, para que uma falha existente na instituição, não 

atinja o paciente.  

          O paciente é a última barreira para uma intercorrência não desejada. O 

paciente deve ser protagonista nesse cuidado. Ele pode ter acesso ao prontuário, 

questionar medicações e os efeitos colaterais, perguntar mais dados sobre os 

exames e até sua dieta e ser informado de tudo que está para acontecer.   

          A melhoria dos processos acaba sendo um processo contínuo, que vai 

requerer de todos a compreensão, para melhor aceitação e adesão. A comunicação 

entre os profissionais de saúde, os pacientes, a família, os agentes da 

administração, vai promover uma mudança na cultura de segurança, a geração de 

um círculo virtuoso e melhoria da satisfação desse paciente.  

          Havendo uma falha, é preciso entender o porquê. Uma série de processos, 

pessoas e atividades, vão interagir. Fica o ensinamento que para a satisfação e 

segurança desse paciente, algumas práticas devem ser estabelecidas: 

 

a. Identificação correta do paciente (desde a sua chegada e para qualquer 

tipo de procedimento realizado. O paciente tem nome e não deve ser 

reconhecido como o senhor do leito tal); 

b. Buscar sempre ser um serviço de qualidade, com boas práticas em saúde; 

c. Atender fielmente todos os protocolos e exigências da ANVISA; 
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d. Manter uma relação de respeito, cordialidade e verdade com o paciente;  

e. Definir e procurar cumprir prazos, evitando prolongamento de atendimento 

ou internação; 

f. Procurar aperfeiçoar e treinar todo o corpo clínico e administrativo e, se 

possível, aumentar o incremento tecnológico e, 

g. Estabelecer pesquisa de opinião para estabelecer o grau de satisfação de 

seu paciente. 

 

Por fim, trabalhos mostram que a sensibilidade para atender as preocupações do 

paciente acaba sendo fundamental, que desculpa pode ser uma palavra “difícil”, mas 

que todos devem usar e que devemos nos esforçar para experimentar a assistência 

do ponto de vista do paciente.  
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