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RESUMO 

 

CAMPOS, S. C M. Avaliação e análise do nível de maturidade de acordo com as atividades de 

melhoria da qualidade praticadas em organizações de saúde: evidências a partir de estudos de 

caso .2022. 78 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto - SP, 2022. 

 

Resumo: A aplicação dos Níveis de Maturidade para avaliar a Gestão da Qualidade nas 

organizações é crucial para que elas conheçam seu estado atual e identifiquem as áreas de 

melhoria. Dessa forma, este estudo teve por objetivo identificar e analisar o nível de maturidade 

de melhoria da qualidade em dois hospitais públicos do Estado de São Paulo, por meio do 

instrumento de medição do nível de maturidade em melhoria da qualidade. Para isso, realizou-

se uma pesquisa junto a dois hospitais por meio de questionário online. Os resultados apontaram 

que os hospitais estão em níveis distintos de maturidade e, portanto, demandando ações 

específicas distintas.  

 

Palavras-chave: Avaliação; Qualidade; Níveis de maturidade. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

CAMPOS, S. C M. Assessment and analysis of the level of maturity according to quality 

improvement activities practiced in healthcare organizations: evidence from case studies. 2022. 

78 f. Dissertation (Masters) – “Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo”, Ribeirão Preto, 2022.  

 

Abstract: The application of Maturity Levels to assess Quality Management in organizations is 

crucial for them to know their current state and identify areas for improvement. Thus, this study 

aimed to identify and analyze the maturity level of quality improvement in two public hospitals 

in the State of São Paulo, through the instrument measuring the level of maturity in quality 

improvement. with two hospitals through an online questionnaire. The results showed that 

hospitals are at different levels of maturity, and therefore demanding different specific actions. 

 

Keyword: Assessment; Quality; Maturity level. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Na área da saúde pública, os gestores precisam lidar com um ambiente dinâmico, onde 

haja ameaças que dizem respeito ao enfrentamento das questões sanitárias específicas, mas 

também têm de lidar com cortes orçamentários e crescentes pressões políticas. Nesse contexto, 

a melhoria da qualidade foi introduzida como um meio de alcançar eficiência e melhorar a 

qualidade dos serviços prestados à comunidade (NACCHO, 2021). 

O crescimento populacional, os avanços científicos e os recursos tecnológicos aplicados 

à medicina, aliados às demandas por eficiência e eficácia, tornaram mais complexa a gestão, 

aumentando a importância de uma administração hospitalar com controle de qualidade amplo, 

que contemple pessoas, processos e estrutura.  Assim, indicadores de qualidade são peças-chave 

para o acompanhamento do processo de atenção, como um todo. Vários indicadores de 

qualidade podem ser concentrados em apenas um aferidor: a maturidade, que é uma métrica 

importante para avaliar o estágio em que se encontra a gestão da qualidade nos hospitais. 

(RAMADAN; ARAFEH, 2016). 

Utilizar os níveis de maturidade para avaliar a Gestão da Qualidade constitui-se em uma 

ação estratégica de modernização e adaptação às tendências na prestação dos serviços de saúde. 

Estas tendências englobam novos protocolos, apreciação de novas ideias, identificação de 

forças e fraquezas e preparação para grandes mudanças no cenário econômico, social e 

epidemiológico (PASALODOS; DOMINGO, 2012).  

No entanto, na ótica do gerenciamento hospitalar, os esforços para se deslocar de 

projetos isolados e criar uma cultura de melhoria da qualidade vêm sendo desafiadores. Nesse 

sentido, projetos de melhoria contínua são preferíveis de serem aplicados, porém, há barreiras 

cruciais a serem superadas, incluindo:  

 Percepções sobre falta de competência para analisar a necessidade de mudança e 

para implementar ações de melhoria da qualidade; 

 Tempo e recursos financeiros para realizar atividades de melhoria da qualidade, 

 Inexperiência e treinamento insuficiente sobre as ferramentas de melhoria da 

qualidade; 

 Falta de conhecimento sobre os conceitos fundamentais de melhoria da qualidade; 

 Falta de compromisso da liderança; e 
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 A necessidade de criar um escopo administrável e ações adequadas para um 

projeto de melhoria da qualidade (DAVIS; MAHANNA; JOLY; ZELEK et al., 

2014). 

Assim, a avaliação da “Maturidade da Melhoria da Qualidade”, por meio das 

ferramentas desenvolvidas por Joly et al. (2013) e Gearin et al. (2013) para hospitais, pode 

ajudar a desenvolver uma cultura de melhoria da qualidade. 

 

1.1 Objetivo 

 

O objetivo deste estudo foi identificar e analisar o nível de maturidade de melhoria da 

qualidade em dois hospitais públicos do Estado de São Paulo, por meio do instrumento medição 

do nível de maturidade em melhoria da qualidade desenvolvido por Gearin et al. (2013). 

Para alcançar o objetivo geral deste estudo, foram estabelecidos os objetivos específicos 

descritos a seguir: 

I. Avaliar a percepção dos funcionários quanto às ferramentas de melhoria da 

qualidade e a aplicabilidade delas na rotina da organização; 

II. Avaliar o nível de maturidade em melhoria da qualidade do hospital frente à 

percepção dos funcionários; 

III. Avaliar a capacidade e competência dos hospitais em implementar ações para 

melhoria da qualidade 

IV. Avaliar a cultura organizacional quanto à melhoria da qualidade 

V. Sugerir ações para a melhoria da gestão da qualidade nos hospitais. 

 

1.2 Justificativa 

 

A maturidade da gestão hospitalar é um conceito já difundido em grandes centros de 

medicina no exterior, chegou ao Brasil por meio de empresas de consultoria em gestão 

(GORDILHO, 2021). 

Quando se refere à qualidade da gestão hospitalar, pensa-se em investimentos em 

tecnologia. Embora informatizados, a maioria dos hospitais brasileiros utiliza menos da metade 

dos recursos tecnológicos disponíveis nas soluções de gestão, ficando em torno entre 30% e 

40% (GORDILHO, 2021). 
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Para se atingir a maturidade da gestão hospitalar, é preciso que se consiga extrair o 

máximo das ferramentas de gestão. Mas, isso só é possível com processos bem estruturados que 

envolvam uma visão global e sistêmica da organização (GORDILHO, 2021). 

Dessa forma, este estudo justifica-se por trazer a aplicação de uma ferramenta que pode 

auxiliar os gestores no processo de melhoria da qualidade dos serviços hospitalares.  Também 

contribui para a literatura, à medida que amplia o conhecimento sobre o grau de maturidade em 

gestão da qualidade em hospitais públicos brasileiros.  

O presente estudo iniciou-se pela revisão da literatura com temas que proveram a base 

teórica desta pesquisa: melhoria da qualidade, ferramentas da qualidade e níveis de 

conhecimento em melhoria da qualidade (nível de maturidade) apresentados no capítulo 2. O 

capítulo 3 detalha os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa; no 4, são 

apresentados os resultados. A discussão e a conclusão estão nos capítulos 5 e 6 respectivamente.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo traz os principais aspectos sobre gestão da qualidade em serviços de saúde, 

em especial, em hospitais e aborda os seguintes aspectos de gestão da qualidade: evolução e 

conceitos, gestão da qualidade em hospitais, maturidade de gestão da qualidade em serviços de 

saúde e modelos de maturidade de gestão da qualidade para hospitais.  

  

2.1 Gestão da qualidade: evolução e conceitos  

 

A preocupação com a qualidade de bens e serviços não é recente: começou pela era da 

inspeção, caracterizada pela inspeção de bens no final do processo produtivo, ou seja, era focada 

na inspeção do produto acabado, não gerando assim qualidade, apenas encontrando produtos 

defeituosos na razão direta da intensidade da inspeção (LONGO, 1996). 

Já na década de 1960, continuando a evolução do conceito qualidade, de acordo com 

Longo (1996), a era do controle estatístico surgiu com a consolidação da produção em massa, 

traduzindo-se na introdução de técnicas de amostragem e de outros procedimentos de base 

estatística, bem como, em termos organizacionais, no aparecimento do setor de controle da 

qualidade nas empresas.  

A partir da década de 1980, uma nova filosofia gerencial enraizou-se com base no 

desenvolvimento e na aplicação de conceitos, métodos e técnicas adequados a uma nova 

realidade, focando no ambiente interno e externo das empresas: Gestão da Qualidade Total 

(GQT). Esta influenciou a cultura das organizações, o que impulsionou mudanças de atitude e 

comportamento com vistas ao comprometimento dos colaboradores, ao desempenho, o 

autocontrole e  aprimoramento dos processos produtivos (BUENO, 2003). Na GQT há trade-

offs a serem considerados, como introduzir custos de controle e prevenção para reduzir custos 

de execução (falhas), o planejamento das atividades e a definição de um conjunto de 

especificações e requisitos de qualidade do produto/serviço. Isso mudou o enfoque de gestão 

da qualidade, baseando-a no princípio de melhoria contínua de produtos e processos (TOLEDO 

et al., 2014).  

Assim, com esta nova filosofia gerencial, a qualidade deixou de ser um aspecto do 

produto e de responsabilidade, apenas de um departamento específico, e passou a ser um 

problema da empresa, abrangendo, como tal, todos os aspectos de sua operação. Dessa forma, 

os sistemas de gestão da qualidade passaram a ter grande importância às organizações. 
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Saindo dos níveis táticos e operacionais de gestão da qualidade, no decorrer dos tempos 

até os dias atuais, o Gerenciamento Estratégico da Qualidade (GEQ) ganhou força, 

caracterizada amplamente pelo nível estratégico da estrutura e das decisões da organização, 

estabelecendo metas e tornando os clientes e usuários os mais importantes atores. (TOLEDO et 

al, 2014). É importante ressaltar que, para Toledo et al. (2014), os termos como: “Controle de 

Qualidade por toda empresa”, “Planejamento estratégico da qualidade”, “Gestão da qualidade 

Total (GQT ou TQM) ” e “Controle da Qualidade Total” e Gerência Estratégica Financeira 

(GEF) apresentam o mesmo significado proposto ao GEQ. 

Um dos pilares do GEQ é a necessidade de métodos e procedimentos padronizados e 

formalizados para estabelecimento de metas, englobando também estabelecimento de 

responsabilidades, formalização de métodos, infraestrutura apropriada, controle das operações, 

distribuição de recompensas, participação de todos; padronização de linguagem e 

aperfeiçoamento constante. 

Conforme Toledo et al. (2014), os princípios que fundamentam a gestão da qualidade 

são foco no cliente e inovação na qualidade de produtos e processos, liderança, melhoria 

contínua, planejamento estratégico da qualidade, participação das pessoas e parcerias com os 

fornecedores, projeto da qualidade, velocidade, planejamento e prevenção e gestão baseada em 

fatos e dados, conforme representado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Conceitos importantes antes da GEQ 

 

Fonte: A autora 
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2.2 Qualidade em saúde 

 

Existem muitas concepções sobre saúde e suas práticas. A cada uma delas associam-se 

diferentes definições e técnicas de avaliação, dependendo do enfoque adotado, que varia desde 

a avaliação do cuidado individual até a avaliação de complexos sistemas nacionais de saúde. 

A importância da avaliação da qualidade nos serviços de saúde deve-se a vários fatores: 

desenvolvimento da medicina com intensa incorporação de tecnologias, riscos de iatrogenia e 

erros médicos, necessidade dos sistemas de saúde desenvolverem métodos e instrumentos para 

avaliação e controle para garantir a integridade dos usuários, controle de riscos e biossegurança 

do paciente e do profissional de saúde (protocolos clínicos para o paciente e ao profissional de 

saúde). Ao longo do século XX, o setor de saúde foi incorporando conceitos e métodos de 

gestão da qualidade desenvolvidos pelas empresas industriais e de serviços (OTERO; 

SATURNO; MARQUET, 1999). 

Conforme Otero, Saturno e Marquet (1999), a preocupação com a melhoria da qualidade 

da atenção aos pacientes começou a ser considerada por iniciativa, em 1917, do American 

College of Surgeons, que publicou uma avaliação do atendimento de hospitais estadunidenses. 

Ancorados nessa iniciativa, em 1918, foi criado o Hospital Standartization Programme, que deu 

origem ao Joint Comission on Acreditation of Health Care Organizatons (JCAHCO), cujo 

objetivo era assegurar a boa atenção aos pacientes, tanto nos hospitais como nas clínicas.  

Vários modelos de qualidade com diversos conceitos e dimensões surgiram, conforme 

pode ser visto nos dados do Quadro 1 
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Quadro 1 - Modelos de qualidade e suas dimensões 

H. Vuori (1982) R. H Palmer (1983) Maxwell (1986) Nutting et al.  (1987) J Caho (1987) Programa Ibérico (1990) 

Componente Dimensões Dimensões Atributos Componentes Dimensões 

Qualidade técnica 

– Científica 

Competência profissional*  Competência Profissional  Qualidade técnica – 

Científica 

 Acessibilidade* Acessibilidade Distribuição de 

Assistência/Integridade 

Acessibilidade Acessibilidade 

 Aceitabilidade/Satisfação* Aceitabilidade  Aceitabilidade   

Efetividade Efetividade Efetividade Efetividade Efetividade Satisfação 

Eficiência Eficiência  Eficiência  Eficiência  Eficiência   

Adequação  Adequação Continuidade/Coordenação Adequação  

    Continuidade/Coordenação  

    Eficácia**  

 

Fonte: Otero, Saturno e Marquet (1999, p. 401) 

JCAHO - Joint Commission on Accreditation HealthCare Organization  

*Dimensões mantidas em publicações mais recentes (1991) 

**Adicionado na revisão de 1990. Característica da qualidade 
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Das várias abordagens adotadas na avaliação em saúde, uma que se tornou referência é 

a de Donabedian (1988), que estabelece a tríade “estrutura–processo–resultado”:  

As informações a partir das quais inferências podem ser extraídas sobre a 

qualidade do atendimento, podem ser classificadas em três categorias: 

“estrutura”, “processo” e “resultado”.  

Estrutura- denota os atributos dos ambientes em que ocorre o atendimento. 

Isso inclui os atributos de recursos materiais (como instalações, equipamentos 

e dinheiro), de recursos humanos (como o número e qualificações de pessoal) 

e de estrutura organizacional (como organização de equipe médica, métodos 

revisão por pares e métodos de reembolso). 

Processo. — Processo denota o que realmente é feito ao dar e receber 

cuidados. Inclui as atividades do paciente na busca e execução de cuidados, 

bem como as atividades do médico em fazer um diagnóstico e recomendar ou 

implementar o tratamento. 

Resultado. - Resultado denota os efeitos do cuidado sobre o estado de saúde 

dos pacientes e da população. Melhorias no conhecimento do paciente e 

mudanças salutares no comportamento do paciente estão incluídas em uma 

definição ampla de estado de saúde, assim como o grau de satisfação do 

paciente com o atendimento (DONABEDIAN, 1988, p. 1747). 

 

Donabedian (1988) esclarece que: 

Essa abordagem de três partes para a avaliação da qualidade só é possível 

porque uma boa estrutura aumenta a probabilidade de um bom processo, e um 

bom processo aumenta a probabilidade de um bom resultado. É necessário, 

portanto, ter estabelecido tal relação antes que qualquer componente particular 

da estrutura, processo ou resultado possa ser usado para avaliar a qualidade. 

A atividade de avaliação da qualidade não se destina a estabelecer a presença 

dessas relações. Deve haver um conhecimento preexistente da ligação entre 

estrutura e processo, e entre processo e resultado, antes que a avaliação da 

qualidade possa ser realizada (DONABEDIAN, 1988, p.1745). 

 

Mas, Donabedian (1988) atenta que: 

A avaliação de qualidade não é pesquisa clínica nem avaliação de tecnologia. 

Quase nunca é realizada sob os controles rigorosos que a pesquisa exige. É, 

principalmente, um dispositivo administrativo usado para monitorar o 

desempenho para determinar se ele continua dentro dos limites aceitáveis. A 

avaliação da qualidade pode, entretanto, dar uma contribuição para a pesquisa 

se, no decorrer da avaliação, forem notadas associações entre o processo e o 

resultado que pareçam inexplicáveis para o conhecimento atual 

(DONABEDIAN, 1988, p.1746).  

 

2.3 Gestão da qualidade em hospitais  

 

Hospitais são instituições prestadoras de serviços de grande importância social, 

possuindo características peculiares. Dependendo de sua região, os cuidados variam de acordo 

com a necessidade, abrangência territorial, condição local de saneamento, economia e política, 

dentre outras. Um bom hospital é mantido e gerido pelo interesse intrínseco de um bom gestor 
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engajado em questões de cuidado da população. Deve estar atento às demandas externas que 

envolvam questões financeiras, epidemiológicas e tecnológicas, ter visão de futuro e, não 

menos importante, encorajar a equipe e valorizar os colaboradores.  

Para Botega, Andrade e Guedes (2020), diferentemente da maior parte das unidades 

produtivas, os hospitais são caracterizados como unidades multiprodutoras de serviços de 

diagnóstico e tratamento, que exigem uma infraestrutura especializada e uso intensivo de 

tecnologias e recursos humanos. Além disso, a introdução de novas tecnologias no cuidado 

hospitalar é dinâmica, verificando-se a adoção contínua de novos equipamentos, medicamentos 

e processos. Estas novas tecnologias, além de mais dispendiosas, em geral, não são 

substitutivas, determinando elevação dos gastos. 

No SUS, a organização do cuidado é realizada de forma descentralizada, o que exige 

uma coordenação dos entes federativos na alocação dos recursos hospitalares. Para garantir a 

eficiência no custo hospitalar, a organização do sistema deveria considerar a presença de 

economias de escala e escopo no provimento desses serviços. Este é um desafio para o Brasil, 

cuja configuração geopolítica é marcada por municípios de pequeno porte, que, além de baixa 

escala populacional, apresentam reduzida capacidade técnica de gestão e escassez de recursos 

humanos e equipamentos (BOTEGA; ANDRADE; GUEDES, 2020).  

No Brasil, assim como em quase todos os países, o custo hospitalar é um componente 

importante nas despesas totais com saúde. No período entre 2010 e 2014, representou em média 

36%, índice próximo ao observado aos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) que é de 38%. A elevada participação do setor hospitalar 

no gasto total com saúde deve-se, sobretudo, à natureza dos serviços prestados. (BOTEGA; 

ANDRADE; GUEDES, 2020).  

No caso do Brasil, o SUS é o responsável pela gestão de maior parte dos serviços 

hospitalares. Esta gestão combina arranjos institucionais diversificados que incluem uma 

interação múltipla de prestadores de serviços de saúde públicos e privados, assim como é regida 

por diferentes níveis administrativos que guardam grande heterogeneidade regional e 

socioeconômica. Uma forma de analisar sua performance é pelo acompanhamento de 

indicadores. A análise de benchmarking, por exemplo, possibilita observar o desempenho do 

setor com base nas melhores práticas, sendo o monitoramento de indicadores hospitalares uma 

forma de garantir o uso mais eficiente dos recursos (BOTEGA; ANDRADE; GUEDES, 2020). 

Ainda referindo-se à qualidade nos processos em saúde, para Bialek, Corso, Riley 

(2010), a premissa subjacente - e a promessa - por trás da melhoria no desempenho na saúde 

pública é que isso resulta em pessoas e comunidades mais saudáveis. Para que estas 
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expectativas sejam realizadas, a saúde pública precisa de uma definição clara de melhoria da 

qualidade, e diretrizes amplamente aceitas. Setores como manufatura e saúde comumente usam 

técnicas de melhoria da qualidade para melhorar a entrega de serviços e o desempenho do 

processo, processos estes que são inclusive padronizados, reconhecidos e premiados, nos 

processos de acreditação da qualidade. 

Conforme Vituri e Evora (2015), ao contrário de muitas indústrias que adotam 

ferramentas de melhoria da qualidade para otimizar e reduzir custos, o campo da saúde pública 

não havia desenvolvido um conjunto de princípios compartilhados e uma definição comum para 

melhoria da qualidade até então. A partir disso, organizações ligadas ao cuidado da saúde norte-

americana reconheceram a necessidade de uma definição comum de melhoria da qualidade em 

saúde para promover a acreditação, sendo criado um subcomitê encarregado de elaborar uma 

definição de melhoria da qualidade para hospitais públicos e profissionais do setor. No início 

de 2009, após revisar a literatura e definições existentes, o subcomitê propôs a seguinte 

definição de melhoria da qualidade em saúde:  

A melhoria da qualidade em saúde pública é o uso de um processo de melhoria 

deliberado e definido, como Plan-Do-Check-Act, que se concentra em 

atividades que respondem às necessidades da comunidade e estão melhorando 

a saúde da população. Refere-se a um processo contínuo e contínuo esforço 

para alcançar melhorias mensuráveis na eficiência, eficácia, desempenho, 

responsabilidade, resultados, e outros indicadores de qualidade em serviços 

ou processos que alcancem a equidade e melhorem a saúde da comunidade 

(BIALEK; CARDEN; DUFFY, 2010, p.2). 

  

Ainda para Vituri e Evora (2015), o cuidado em saúde, atualmente, atinge um nível de 

complexidade que desafia fornecedores, lideranças, bem como os trabalhadores, tendo de lidar 

constantemente com mudanças epidemiológicas e comportamentais da sociedade. Não sendo 

diferente no Brasil, a qualidade e os custos da atenção, a satisfação do usuário e a eficiência 

operacional têm sido as principais prioridades da maioria das organizações de saúde.  

 

2.4 Maturidade da gestão da qualidade em serviços de saúde 

 

A origem de modelos de maturidade deu-se na indústria de software, a partir da década 

de 1970, evoluindo para tornar-se uma ferramenta importante para a melhoria da organização 

com o objetivo de avaliar a capacidade do processo, conforme García-Mireles et al. (2012 apud 

VALÉRIO, 2016, p. 47).  
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No entanto, há modelos de maturidade que podem ser aplicáveis à gestão de processos 

de negócios, como o Capability Maturity Model (CMMI). Conforme Nascimento (2012), o 

primeiro modelo de maturidade proposto foi o Grid de Crosby 1, cuja finalidade foi criar uma 

metodologia para aferir o grau de maturidade da gestão da qualidade. Embora tenha sido 

idealizado, especificamente, para a gestão da qualidade, este modelo influenciou a criação de 

métricas para aplicação em diversas áreas, tais como sistemas de informação, gestão de pessoas, 

gestão da cadeia de suprimentos e gestão de projetos, entre outros.  

Este modelo é considerado o precursor dos modelos atuais por sua natureza genérica e 

intrínseca de maturidade e orientou o surgimento de vários instrumentos para avaliação da 

maturidade das práticas de Gestão da Qualidade (NASCIMENTO, 2012).  

No contexto hospitalar, seja público ou privado, há grandes desafios a serem enfrentados 

para a gestão da qualidade, ainda mais em se tratando de prestação de serviços de saúde. Uma 

busca nas bases de dados Pubmed e a Scielo, com as palavras chave: “maturity tool”; 

maturidade de gestão na saúde, “quality improvement”, no período entre 2012 e 2019, 

recuperou seis trabalhos. 

Grooten et al. (2019) desenvolveram uma ferramenta (SCIROCCO) para facilitar o 

conhecimento, transferência e aprendizagem sobre a implementação e ampliação de cuidados 

integrados em saúde nas regiões europeias. Este modelo dedica-se a avaliar os requisitos de 

maturidade de uma determinada prática de cuidado integrado. No entanto, a prática é de uso 

complexo e especifico, não abordando os aspectos gerenciais da organização de saúde.  

Gilse et al. (2013) desenvolveram um modelo de maturidade para avaliar os softwares 

de gestão em saúde. Ramadan e Arafeh (2016), elaboraram um modelo que propõe cinco níveis 

de maturidade focando a gestão de pessoas, processos e cultura organizacional. Mas, o escopo 

do modelo está voltado ao paciente e não à organização de saúde. Por sua vez, Jill et al. (2019) 

apresentam um modelo de maturidade voltado ao sistema da qualidade hospitalar.  O modelo é 

complexo, envolvendo grande quantidade de variáveis. Em razão disso, é custoso e de difícil 

aplicação.  

Também em relação a modelos de maturidade de gestão da qualidade em hospitais, Joly 

et al. (2012) e Gearin et al. (2013) desenvolveram modelos para avaliar a maturidade dos 

hospitais. Os autores buscaram construir e validar instrumentos que abrangem três domínios: 

domínio da cultura organizacional, domínio da capacidade e competência e domínio 

alinhamento e propagação. A preocupação foi desenvolver uma ferramenta de fácil aplicação e 

                                                           

1 CROSBY, P. B., Quality is free. McGraw-Hill, 1979, pp. 38-39. 
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que pudesse ter seu uso disseminado nos hospitais. Em razão desse fato, esses modelos foram 

utilizados neste estudo. A seguir, a seção 2.5 descreve em detalhes os modelos desenvolvidos 

por Joly et al. (2012) e Gearin et al. (2013).  

 

2.5 A evolução dos modelos de maturidade de Joly et al. (2012) e Gearin et al. (2013)  

 

Joly et al. (2012), desenvolveram uma ferramenta para avaliação do nível de maturidade 

em gestão da qualidade em hospitais. As Figuras 2 e 3 resumem o processo de desenvolvimento 

da referida ferramenta (questionário) de avaliação. 

 

Figura 2 - Processo de validação das perguntas 

 

Fonte – elaborado pela própria autora, baseado em Joly et al. (2012). 
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Figura 3 - As etapas de desenvolvimento da ferramenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Elaborado pela autora a partir de Joly et al. (2012) 

 

 

O instrumento inicial (questionário) proposto por Joly et al. (2012), denominado “Nível 

de Maturidade na Melhoria da Qualidade”, era composto por 37 itens, agrupados em quatro 

domínios ou dimensões, derivados da literatura, a saber: (a) cultura organizacional, (b) 

capacidade e competência, (c) prática e (d) alinhamento e disseminação (Quadro 2), e cada um 

desses domínios é composto por um conjunto de variáveis.  

 

Quadro 2 - Os domínios e seus conceitos de pesquisa 

Domínios 

Cultura 

organizacional 

Capacidade e 

competência 

Prática de melhoria 

da qualidade 
Alinhamento e propagação 

Como a hospital 

interage com seus 

funcionários e partes 

interessadas. 

Medem as habilidades, 

funções e abordagem 

usada dentro de uma 

organização para avaliar 

e melhorar a qualidade 

Avaliar o número, tipo 

e duração dos esforços 

formais de melhoria da 

qualidade 

Este domínio enfoca até que 

ponto a melhoria da qualidade 

apoia (e é apoiada pela) 

organização, bem como a 

difusão de melhoria da 

qualidade dentro do Hospital 

Fonte - elaborado pela autora, a partir de Joly et al. (2012) 

 

O questionário completo encontra-se disponível no Anexo A. 

Etapa I -
Inicial

• Elaborou a revisão bibliográfica da pequisa sobre : " Como 
as organizações adotam com sucesso mudanças e práticas 
inovadoras para melhorar a qualidade." e "Estudos sobre a 

adoção e uso de melhoria da qualidade dentro de uma 
organização, envolvendo áreas como : desenvolvimento 

organizacional, psicologia e assistência médica.

Etapa II -
Revisão

• Revisaram as questões de pesquisa existentes 
desenvolvidas por pesquisadores de saúde pública e 

associações nacionais de saúde pública.

Etapa III  

• A equipe examinou questionários 
publicados do setor de saúde projetados 

para medir aspectos de cultura, maturidade 
e implementação de colaborativas de 

melhoria da qualidade

Equipe de Avaliação - Esboço do questionário
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A partir deste primeiro questionário, Joly et al. (2012) verificaram a necessidade de 

definir escalas de graus de maturidade. Neste sentido, reformularam o questionário para 29 

questões (Anexo B) e executaram uma nova rodada de aplicação do questionário para 

refinamento e aprimoramento. Em seguida, foram desenvolvidos o cálculo e uma classificação, 

apresentando as cinco categorias de “Maturidade de Melhoria da Qualidade”, baseadas em 

dados coletados nos hospitais em 2011, como parte do Multi-State Learning Collaborative 

(MLC) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Faixa de pontuação das categorias de maturidade 

Categorias 
Faixa de 

Pontuação 

Porcentagem 

de 

entrevistados 

Percentil do 

limite inferior de 

entrevistados 

CARACTERÍSTICAS 

1. Inicial < 99 32.0 60th 

São aqueles que, normalmente, 

ainda não adotaram projetos 

formais de melhoria da qualidade, 

aplicaram métodos de melhoria da 

qualidade de forma sistemática ou 

se envolveram em esforços para 

construir uma cultura de melhoria 

da qualidade 

2. Emergente 100-106 17.8 70th 

Há evidências que sugerem que 

esses hospitais adotaram 

recentemente abordagens de 

melhoria da qualidade, embora 

com capacidade limitada. 

Hospitais emergentes têm cultura 

de melhoria da qualidade limitada 

e poucos, se houver, exemplos de 

tentativas de incorporar melhoria 

da qualidade, como uma parte 

rotineira da prática 

3. Progredindo 107-120 35.7 80th 

Normalmente, têm alguma 

experiência e capacidade de 

melhoria da qualidade, mas, 

muitas vezes, carecem de 

comprometimento, têm 

oportunidades mínimas para 

integração em todo o hospital e 

são menos sofisticados em sua 

aplicação e abordagem 

4. Conquistando 121-139 10.4 90th 

O que sugere níveis bastante 

elevados de prática de melhoria da 

qualidade, um compromisso com a 

melhoria da qualidade e uma ânsia 

de se envolver no tipo de mudança 

transformacional, descrita por 

especialistas em melhoria. 

5. Excelente >140 4.0 100th 

Hospitais que alcançaram altos 

níveis de sofisticação e uma 

cultura generalizada de melhoria 

da qualidade 

Fonte: elaborado pela autora 
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O resultado da aplicação do questionário consiste no cálculo da média aritmética dos 

valores associados a cada questão, de modo a gerar um score, conforme mencionado no Anexo 

A. Por exemplo, se um hospital obtiver 95 pontos no total, será classificado como “inicial”. 

Assim, as pontuações e o esquema de classificação que os acompanham, permitem que os 

hospitais estabeleçam referências e monitorem seu nível de maturidade organizacional de 

melhoria da qualidade ao longo do tempo. Além disso, a ferramenta mostrou-se promissora 

para medir o aumento da capacidade organizacional de melhoria e, portanto, permitiria aos 

hospitais avaliarem e documentarem seus investimentos de melhoria da qualidade em 

treinamento, assistência técnica e implementação de projetos. 

Não obstante o esforço dos autores da redução do número de questões do questionário, 

diretores dos hospitais pesquisados acreditavam que seria importante expandir a aplicação do 

instrumento em mais níveis funcionais, além do nível executivo originalmente proposto, 

sugeriram que um instrumento mais curto ampliaria a participação dos hospitais e pessoas na 

pesquisa. 

Considerando a relevância da ferramenta para medição da maturidade da gestão da 

qualidade em saúde, conforme descrito acima, dando ênfase à necessidade da evolução do 

questionário, grandes esforços foram feitos para criar um novo esquema de classificação para 

medir a maturidade em hospitais públicos, com base em uma ferramenta também validada, 

mantendo as características psicométricas aplicadas no questionário original e incluindo o 

desenvolvimento de medidas válidas, confiáveis e preditivas (JOLY; BOOTH; MITTAL; 

SHALER, 2012). 

A partir disso, uma nova versão, reduzida, do questionário, com 10 questões, foi 

desenvolvida por Gearin et al. (2013) com base em Joly et al. (2012) (Figura 5). Conforme 

Gearin et al. (2013, p. 5), os resultados da aplicação da versão reduzida entre os profissionais 

dos hospitais locais de saúde pública do Estado de Minnesota (MN LHD) “[...] sugerem que 

[...] essa ferramenta de 10 itens modificada mostra-se promissora e pode acelerar a medição da 

maturidade de sistemas de gestão e melhoria da qualidade em termos práticos, bem como 

monitorar as mudanças dela ao longo do tempo”. A ferramenta modificada mostrou-se 

promissora e começou a ser aplicada em muitos hospitais. Isso permitiu medir e acompanhar o 

progresso da cultura de melhoria da qualidade em todo o sistema de saúde público local de 

Minnessota, ano a ano, para identificar oportunidades de melhorias em todo o sistema. (IN; 

HEALTH, 2015) 
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Figura 4 - Esquema de elaboração do questionário reduzido 

 

Fonte – Própria autora 

 

Gearin et al. (2013) propuseram um questionário de 10 questões, agrupadas em três 

domínios: cultura organizacional, capacidade e competência e alinhamento e propagação 

(Quadro 3).  

 

  

Administrou novamente um 
subconjunto de 10 itens a todos os 

funcionários em outubro de 2012

Aplicou o questionário de 37 questões a 
funcionários de cargo mais alto em 

junho de 2011

Departamento de Saúde de 
Minnesota (MDH) 

Para selecionar este subconjunto de perguntas, a equipe de 
estudo , parceiros acadêmicos e de prática examinou 

inicialmente as pontuações de carga fatorial mais alta, 
identificando 19 questões das 37 correspondente ao 
questionário original aplicado em 2011. 

As 19 , junto com três perguntas adicionais, foram 
selecionadas para uma consideração mais intensa. Por fim, 

a equipe de estudos selecionou 10 questões que 
abrangeram coletivamente os três domínios: cultura, 
alinhamento / disseminação e capacidade / competência, 
alinhadas com as padrões do Public Health Accreditation 
Board, e foram julgados pelos parceiros de prática como 
sendo os mais relevantes
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Quadro 3 - Questionário elaborado por Gearin et al. (2013) 

Dimensões Pergunta Original Pergunta Traduzida 

Organizacional 

Culture 

Cultura 

Organizacional 

1) Staff are routinely 

asked to contribute to 

decisions 

1. Os membros de sua equipe são rotineiramente 

solicitados a contribuir na tomada de decisões 

sobre gestão e melhoria da qualidade de sua área 

2) Agency has a 

pervasive culture of 

quaiity improvement 

2. O Hospital tem uma cultura generalizada e 

difundida de gestão e melhoria da qualidade 

Capacity and 

Competency 

Capacidade e 

competência em 

gestão e melhoria da 

qualidade 

3) Leaders are trained in 

basic quality methods 

3. Os líderes do meu setor/área são treinados em 

métodos básicos de gestão e melhoria da qualidade 

como, por exemplo, o ciclo PDCA: Planejar; 

Fazer; Checar; Agir. 

4) Agency has a 

improvement quality 

Plan 

4. O Hospital tem um plano de gestão e melhoria da 

qualidade 

Alignment and 

Spread 

Alinhamento e 

Difusão 

5) Agency has high level 

of capacity to engage 

in quality 

improvements efforts 

5. O Hospital tem atualmente um alto nível de 

capacidade para se envolver em esforços de gestão 

para melhoria da qualidade 

6) When trying to 

facilitate change, staff 

has the authority to 

work within and 

across program 

boundaries. 

6. Com a finalidade de facilitar o alcance de 

objetivos e metas relacionadas à qualidade, a 

equipe de profissionais tem liberdade para atuar 

em diversas iniciativas ou programas de gestão e 

melhoria da qualidade, quando julga que podem 

contribuir 

7) Job descriptions 

include quality 

improvement 

responsibilities 

7. A descrição formal de cargos dos profissionais 

responsáveis por programas de qualidade no 

Hospital inclui a função relacionada à gestão e 

melhoria da qualidade 

8) Customer satisfaction 

information routinely 

used 

8. Informações de satisfação do usuário / paciente 

são utilizadas sistemática e rotineiramente para a 

gestão e melhoria da qualidade 

9) Key decision-makers 

think quality 

improvement is 

important 

9. A Alta Direção do Hospital acredita que a gestão e 

melhoria da qualidade é importante 

10) Agency has aligned 

commitment to quality 

with policies, plans 

and efforts 

10. O Hospital atualmente tem alinhado seu 

compromisso com a qualidade com a maioria de 

seus esforços, políticas e planos 

Fonte - elaborado e traduzido para a língua portuguesa a partir de Gearin et al. (2013) 
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Os scores de avaliação do grau de maturidade são apresentados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Scores de avaliação do grau de maturidade conforme Gearin et al, (2013) 

Fonte: GEARIN et al., 2013 

 

 

Gearin et al. (2013) utilizaram o roteiro NACCHO2, como um elemento adicional ao 

quadro de referência proposto por Joly et al. (2012), visando a oferecer um guia geral para 

formulação subsequente de estratégias e recursos para construir uma cultura de melhoria da 

qualidade. Conforme NACCHO, a qualquer momento, um hospital pode encontrar 

características ou estratégias de transição em várias fases da construção de uma cultura para 

melhoria da qualidade. Os elementos a serem considerados, conforme NACCHO são: 

 Compromisso da Liderança: A gestão da mudança é uma habilidade importante para 

os líderes que desejam mudar a cultura de uma organização. É definida como uma 

abordagem estruturada para transição de uma organização de um estado atual para 

um estado desejado futuro. As estruturas de gerenciamento de mudanças consideram 

tanto o lado do processo da mudança (por exemplo, construir a infraestrutura, 

processos e sistemas necessários para melhoria da qualidade eficaz), como o lado 

humano da mudança (por exemplo, manter a transparência, atender às necessidades 

de treinamento e obter apoio da equipe). 

 Melhoria Contínua da qualidade: é uma busca incessante para melhorar processos e 

resultados, identificando as causas dos problemas. Isso envolve fazer melhorias 

graduais para reduzir a variação e redundâncias, melhorar a qualidade dos 

programas e serviços e aumentar a satisfação do cliente e da comunidade. O 

processo de melhoria mais utilizado em saúde pública é o Rapid Cycle Improvement 

por meio do uso de sucessivos ciclos Plan-Do-Check-Act (PDCA). 

                                                           

2 NACCHO–Washington-Roteiro 2020 para uma Cultura de Melhoria da Qualidade. Disponível em: < 

https://virtualcommunities.naccho.org/qi-roadmap/qi-home >. Acesso em: 17 may. 2022. 

SCORE  

1,0 - 2,9 
representando nenhum conhecimento de melhoria da qualidade ou falta de envolvimento em 

melhoria da qualidade; 

3,0 - 3,9 representando melhoria da qualidade informal ou ad hoc, e; 

4,0 e acima: representando melhoria da qualidade formalizado. 
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 Infraestrutura: Sistema de Gestão de Desempenho — É responsável por 

supervisionar a implementação do sistema plano de melhoria da qualidade, 

especificamente, implementando, avaliando e revisando o plano de melhoria da 

qualidade; apoiar projetos individuais de melhoria; revisar os dados de desempenho 

e relatar o progresso; e recomendando os próximos passos. Todas as 

divisões/departamentos devem estar representadas no Conselho de melhoria. Este 

processo cíclico de medição, monitoramento e relatório do progresso em direção às 

metas e objetivos estratégicos da organização, divisão e programa fornece uma 

abordagem estruturada e orientada por dados para identificar e priorizar os projetos 

de melhoria da qualidade necessários. Plano de melhoria, este documento dinâmico 

fornece direção e estrutura aos esforços de melhoria. A liderança deve avaliar e 

revisar, continuamente, o plano de melhoria para progredir ainda mais e manter o 

ímpeto; 

 Capacitação dos funcionários: A liderança deve capacitar a equipe para infundir a 

melhoria da qualidade em seu trabalho diário, garantindo que eles tenham a 

conscientização, o conhecimento, as habilidades, os recursos e o suporte 

necessários; 

 Foco no cliente: Para os departamentos de saúde pública, isso significa entender e 

atender às necessidades de sua comunidade; e 

 Trabalho em equipe e colaboração: Em uma organização com uma cultura de 

qualidade, as equipes têm expectativas de desempenho claramente definidas e 

reúnem-se, rotineiramente, para debater, resolver problemas, implementar projetos 

de melhoria da qualidade e compartilhar lições aprendidas. 

Com base nestes elementos, a NACCHO identificou seis fases de uma cultura voltada à 

qualidade (Quadro 5) 

 

Quadro 5 - As Fases de uma Cultura de Qualidade  

Fase 1: Sem conhecimento de melhoria da qualidade 

Executivos, líderes seniores e funcionários não estão cientes da gestão de desempenho e melhoria da qualidade 

e seu valor para o hospital. Como resultado, os recursos financeiros e humanos, normalmente, não são dedicados 

a medir, monitorar ou melhorar o desempenho individual, de equipe ou organizacional. Em geral, líderes e 

funcionários estão satisfeitos com o status quo e resistentes a mudanças. Os funcionários raramente colaboram 

para fins de solução de problemas e inovação, e o compartilhamento entre colegas é incomum. As decisões não 

são orientadas por dados e as necessidades e a satisfação do cliente não são priorizadas. Os processos são 

indefinidos, complexos, redundantes e variados. Os problemas tendem a ser ignorados e permanecem sem 

solução por longos períodos de tempo. Produtos, processos e serviços podem ser ineficazes e ineficientes. 

continua  
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Quadro 5 - As Fases de uma Cultura de Qualidade (conclusão) 

Fase 2: Não envolvido em atividades de melhoria da qualidade 

Embora alguns executivos e líderes seniores tenham experiência com a melhoria da qualidade, não se espera 

que a equipe tenha recursos e suporte para se engajar em esforços para melhorar o desempenho. No entanto, é 

possível que existam alguns campeões de melhoria da qualidade dentro da organização. Os dados de 

desempenho não são coletados rotineiramente ou facilmente acessíveis. As soluções para os problemas 

geralmente são baseadas em opiniões ou palpites, resultando em correções reativas e temporárias. A equipe 

pode estar ciente da gestão de desempenho, mas resistente à melhoria da qualidade em razão do medo de 

punição.  

Fase 3: Atividades de melhoria da qualidade informais ou ad hoc 

Executivos e líderes seniores podem valorizar a melhoria da qualidade, mas as expectativas não são 

comunicadas de forma consistente aos funcionários. Como alguns recursos financeiros e humanos são 

dedicados à melhoria da qualidade, alguns funcionários têm conhecimento, habilidades, recursos e suporte para 

liderar pequenos projetos de melhoria da qualidade. Os funcionários reúnem-se informalmente, para resolver 

problemas e inovar, mas as oportunidades de compartilhamento são limitadas. Normalmente, um ou dois 

funcionários são responsáveis por melhoria da qualidade e atividades de gerenciamento de desempenho. 

Embora alguns dados de desempenho sejam coletados, monitorados e compartilhados, eles não são usados de 

forma consistente para tomada de decisões. A equipe pode ver a melhoria da qualidade, como uma moda 

passageira ou responsabilidade adicional.  

Fase 4: Atividades formais de melhoria da qualidade implementadas em áreas específicas 

Os executivos incentivam os funcionários a se envolverem em melhoria da qualidade, e a maioria dos líderes 

seniores responsabiliza a equipe por essa expectativa. A maioria das equipes tem funcionários capazes de liderar 

projetos formais de melhoria da qualidade, pois a melhoria da qualidade está incluída nos planos de 

desenvolvimento da força de trabalho e o treinamento e os recursos são disponibilizados, conforme necessário. 

As equipes são comumente formadas para resolver problemas e inovar, usando técnicas básicas de melhoria da 

qualidade. Esforços são feitos para vincular as medidas de desempenho organizacional ao plano estratégico da 

organização, e o desempenho da equipe é medido, monitorado e relatado em algumas partes da organização. É 

possível que um órgão formal de governança reuna-se regularmente e um plano de melhoria da qualidade tenha 

sido criado. No entanto, os resultados dos projetos de melhoria da qualidade nem sempre são documentados e 

as melhorias nem sempre se espalham por toda a organização em razão das oportunidades limitadas de 

compartilhamento entre pares.  

Fase 5: Melhoria da qualidade formal  

Executivos e líderes seniores responsabilizam a equipe pelas expectativas relacionadas à gestão de desempenho 

e melhoria da qualidade. Esse compromisso é demonstrado pela dedicação de recursos financeiros e humanos 

suficientes para treinamento, infraestrutura e suporte para coleta, monitoramento, reporte e melhoria de 

desempenho individual de equipe e organizacional. A maioria dos funcionários valoriza a melhoria da 

qualidade, como uma estratégia para melhorar seu trabalho. A melhoria da qualidade é incorporada nas 

descrições de cargos, na orientação dos funcionários e no processo de avaliação de desempenho. Equipes 

formais de melhoria da qualidade são formadas regularmente e os resultados desses esforços são divulgados de 

forma consistente. Como resultado, os processos estão se tornando claramente definidos, eficientes, eficazes e 

padronizados em toda a organização. Existe um processo formal para implementação, monitoramento e 

avaliação do plano de melhoria da qualidade. As medidas de desempenho estão ligadas aos objetivos 

estratégicos. Todas as equipes têm planos de gerenciamento de desempenho, incluindo coleta de dados, análise 

e relatórios, existe um sistema centralizado para armazenar e acessar estes dados. A resolução de problemas e 

a tomada de decisões são orientadas por dados.  

Fase 6: Melhoria da qualidade formal 

Executivos e líderes seniores adotam totalmente a qualidade e garantem a sustentabilidade da cultura, mantendo 

os recursos necessários. A rotatividade da liderança tem um impacto negativo mínimo na cultura 

organizacional. O gerenciamento de desempenho e a melhoria da qualidade estão totalmente incorporados à 

maneira como os negócios são feitos nos níveis individual, de equipe e organizacional. Os dados de desempenho 

orientam todas as tomadas de decisão em toda a organização. A organização é considerada inovadora e 

orientada para a qualidade. Os funcionários têm autonomia para cumprir suas responsabilidades de melhoria da 

qualidade. Os funcionários entendem como contribuem para a missão, visão e plano estratégico geral da 

organização.  

Fonte: A autora 
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Gearin et al. (2013) sugerem que os valores dos scores obtidos com aplicação do 

questionário, sejam correspondentes às fases da cultura de melhoria da qualidade estabelecidas 

pela NACCHO. Com isso, pode-se ter um diagnóstico da situação presente do hospital, quando 

a cultura de melhoria da qualidade, as diretrizes para se estabelecer estratégias de mudança, no 

sentido de melhoria da qualidade hospitalar. Assim, depreende-se que os scores entre 1,0 e 2,9, 

indicam que a organização está nas fases 1 e 2; os scores 3,0 e 3.9, indicam que a organização 

está nas fases 3 e 4, e os scores > 4,0, indicam a organização nas fases 5 e 6.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo descreve os aspectos metodológicos do estudo. Inclui a classificação da 

pesquisa, seu processo e as técnicas utilizadas para a coleta e análise de dados. Como referencial 

teórico, para efeito de classificação de pesquisa, adotou-se a taxonomia proposta por 

(GIRALDI, 2016). O processo de pesquisa desenvolvido neste estudo alinhou-se com a 

proposição de (KRELLING, 2021). 

 

3.1. Classificações da pesquisa 

 

Conforme (GIRALDI., 2016) as pesquisas podem ser classificadas quanto a utilização 

dos resultados, à natureza, aos meios e quanto aos fins.  

Quanto aos meios trata-se de um estudo de caso. Como estratégia de pesquisa, o estudo 

de caso, representa um modo de se investigar um tópico empírico, seguindo-se um conjunto de 

procedimento pré-especificado (YIN, 2001, p. 35).  

Ainda de acordo com Yin, o estudo de caso é “um dos empreendimentos mais 

desafiadores na pesquisa” (YIN, 2010, p. 23). Este método teve sua origem no campo da 

medicina, hoje constitui uma das principais modalidades de pesquisa qualitativa no campo das 

ciências humanas e sociais, teve seus procedimentos convencionados de forma adequada a 

partir da obra de Robert Yin nos anos de 1990 do século XX. (YIN, 2010, p. 23) apud (COSTA; 

NASCIMENTO; CRUZ; TERRA et al., 2013) 

A proposta de Yin (2010) fornece parâmetros para se coletar, apresentar e analisar os 

dados corretamente. Outra característica do estudo de caso é a variação de análise que pode vir 

a existir na pesquisa, e o pesquisador poderá optar pela análise de um caso único ou múltiplo 

(YIN, 2010)  

A pesquisa que utiliza as estratégias do estudo de caso deverá vir precedida de um 

planejamento rigoroso, auxiliada por um rico referencial teórico, pelas características do caso a 

ser estudado e todas as ações desenvolvidas no processo da pesquisa até chegar a um relatório 

final. O investigador enfrentará circunstâncias técnicas e distintas em razão da riqueza do 

fenômeno e grandeza do contexto real. No decorrer da pesquisa, podem aparecer mais variáveis 

de interesse do que pontos de dados, neste caso, o uso de várias evidências pode ser uma solução 

a esta situação.  
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Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa (YIN, 

2010).  

 Exploratória porque, embora haja várias frentes de pesquisa sobre melhoria da 

qualidade em saúde, há poucos estudos com conhecimento sistematizado sobre o 

método de avalição e obtenção do grau de maturidade na percepção da melhoria da 

qualidade em saúde;  

 Descritiva, pois visa a caracterizar a instituição, após a aplicação da pesquisa, afirmar 

uma hipótese, tendo o conhecimento prévio por meio de estudos a respeito da 

instituição em sua página virtual, possibilitando melhor a estruturação do 

desenvolvimento da pesquisa; e  

 Explicativa, esclarecer quais fatores contribuem para que a instituição tenha chegado 

a tal diagnóstico de maturidade de gestão.   

Quanto à natureza do método, refere-se a uma pesquisa qualitativa por envolver 

pequenas amostras não necessariamente representativas de grandes populações, buscando 

entender os fenômenos, de acordo com a perspectiva dos participantes; e quantitativa, 

contemplando procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos, 

quantificando os dados, podendo envolver métodos estatísticos.  

Quanto à utilização dos resultados, trata-se uma pesquisa aplicada, contribuindo para 

fins práticos e na solução de problemas. 

 

3.2 O processo de pesquisa 

 

As etapas do processo relacionadas à questão e à proposta da presente pesquisa foram 

adaptadas de Krelinger (2021), conforme segue: 

 Descobrir o problema gerencial: com o avanço tecnológico e as mudanças 

constantes no cenário epidemiológico, é natural que os processos tendam a 

acompanhar, com eficiência, tais mudanças. Programas de acreditação e demais 

programas relacionados à qualidade, sendo na saúde ou na manufatura, necessitam 

ser mais claros, precisos e enxutos. Muitos programas podem ser comprometidos 

quanto à sua aplicabilidade, pela falta de clareza ou por serem extensos demais, ou 

por serem aplicados com uma janela maior de tempo. Na área da saúde, isso pode 

gerar grandes saltos nos resultados em razão da alta rotatividade dos funcionários.  
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 Definir a questão gerencial: Como estabelecer diretrizes para processos de avaliação 

da maturidade de gestão dos funcionários que podem induzir projetos de melhoria 

dos processos? 

 Definir a questão de pesquisa: Quão maduros os funcionários estão perante as 

técnicas, aplicabilidade e visibilidade de atuação da melhoria da qualidade? 

 Refinar a (s) questão (ões) de pesquisa: A partir da leitura da bibliográfica sobre o 

tema, pode-se refinar a questão de pesquisa, inicialmente, proposta para: É possível 

utilizar um modelo de maturidade para avaliar o grau com que um hospital está 

comprometido com a melhoria da qualidade? 

 Proposta de pesquisa: O objetivo do estudo foi identificar e analisar o nível de 

maturidade da melhoria da qualidade em dois hospitais públicos, por meio dos 

instrumentos desenvolvidos por Gearin et al. (2013).  

 

As atividades da pesquisa foram estruturadas em duas etapas: um estudo bibliográfico 

e documental, e a adaptação do modelo de maturidade para a gestão da qualidade hospitalar e  

sua aplicação junto a dois hospitais públicos.  

 Fase 1 - estudo bibliográfico e documental: compõe o referencial conceitual e a 

identificação de elementos preliminares para o desenvolvimento do modelo de 

avaliação de maturidade de gestão da qualidade incluindo: evolução, conceitos e 

aplicação; a revisão bibliográfica sobre as ferramentas da qualidade, melhoria 

contínua e maturidade, modelos de maturidade e acreditação, aplicáveis às unidades 

de saúde. 

 Fase 2 – Definição da aplicação do modelo de avaliação de maturidade: A definição 

da execução da pesquisa e o aprimoramento do questionário em si foi dividida em 

duas partes: a primeira, foi a exploração, por meio da Fase 1, do alcance e da 

aplicabilidade  dos modelos de Joly et al. (2012) e  Gearin et al. (2013) no Brasil; a 

segunda parte, adequação para linguagem local do questionário de 10 questões de 

avaliação, com opções de resposta em escala Likert de cinco pontos: (5) concordo 

completamente, (4) concordo (3) Não Concordo e Nem discordo (2) discordo (1) 

discordo totalmente, que envolve domínios de: Cultura Organizacional, Capacidade 

e Competência em gestão e melhoria da qualidade, Alinhamento e Difusão, 

 Fase 3- Aplicação do questionário. Optou-se pelo instrumento reduzido de Gearin et 

al. (2013). Para isso, foi necessário submeter o projeto de pesquisa ao Comitê de 
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Ética em Pesquisa do HCFMRP. Os Anexos D e E incluem o modelo do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa, sob o número 39461920.8.0000.5440, que foi aceito pelo participante. O 

item abaixo apresenta o procedimento adotado.   

 

3.3 Procedimento de coleta de dados 

 

Após definir o questionário, foi apresentada a proposta de estudo e o escopo do trabalho 

à Diretoria dos dois hospitais selecionados, ambos forneceram a carta de anuência para 

aprovação do Comitê de Ética do HCFMRP. Para maior envolvimento com a pesquisa, foi 

solicitado que a própria Diretoria dos hospitais convidasse os funcionários para participação na 

pesquisa, uma sugestão da pesquisadora, para que o maior número de respondentes fosse 

alcançado. A aplicação dos questionários foi realizada virtualmente, por meio do Formulário 

Google Forms, dado às circunstâncias, então, vigente de isolamento social, em razão da 

pandemia Covid -19. Previamente ao envio dos questionários online, conforme devidamente 

expresso no TCLE, foi acordado que não haveria nenhuma forma de captura de dados dos 

respondentes, garantindo o anonimato destes.  

O questionário foi mantido em aberto pelo período entre 22 de março de 2021 e 23 de 

maio de 2021. Duas rodadas de e-mail/convite foram refeitas pelas Diretorias dos hospitais para 

motivar a participação dos funcionários na pesquisa. No final, obteve-se o seguinte resultado 

em termos de retorno (Quadro 6):  

 

Quadro 6 - Resultado quantitativo de retorno do questionário 

32 respostas (7%) foram obtidas de 451 e-mails enviados do HE – SERRANA 

19 respostas (5%) foram obtidas de 334 e-mails enviados do HERP.  

Fonte: A autora 

 

Os resultados obtidos foram apresentados em uma tabela de distribuição de frequência, 

na qual, para cada indicador de qualidade avaliado foram listadas as frequências em números 

absolutos e em percentuais para cada categoria de resposta, como será visto mais adiante nos 

Resultados.  
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3.4 Caracterização dos hospitais estudados e dos colaboradores participantes da 

pesquisa 

 

Para a realização da parte empírica da presente pesquisa, foram selecionados dois 

hospitais inseridos no complexo do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, quais sejam: 

Hospital Estadual de Ribeirão Preto e Hospital Estadual de Serrana. A escolha destes dois 

estabelecimentos de saúde justifica-se por apresentarem similaridades e, também, por algumas 

especificidades que os distinguem em certos aspectos e que poderão gerar evidências de 

interesse à presente pesquisa no momento da análise dos resultados. 

No tocante às similaridades, ambos os estabelecimentos de saúde são órgãos públicos 

do poder executivo estadual, vínculados à Secretaria de Estado da Saúde, geridos pela mesma 

instituição, a saber, a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FAEPA). Também, ambas organizações 

apresentam similaridades quanto ao tipo, sendo classificadas, conforme a Classificação 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), como hospitais gerais (CNES, 2020).  

Ademais, apresentam similaridades quanto ao nível de atenção à saúde na qual 

prestam seus serviços, qual seja, média complexidade ou nível secundário. Também 

apresentam similaridades quanto aos tipos de atendimentos prestados, quais sejam, 

ambulatorial, internação e serviço auxiliar de diagnóstico e terapia (SADT) unicamente pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), e o fluxo de clientela ocorre exclusivamente pelo 

atendimento de demanda referenciada. Também ambos estabelecimentos apresentam 

similaridades quanto ao número de profissionais com vínculo de trabalho, visto que o 

Hospital Hospital Estadual de Serrana conta com 354 profissionais em seu quadro de 

colaboradores e o Hospital Estadual de Ribeirão Preto, com 349. Nos dados da Tabela 2 é 

apresentado o número de profissionais com vínculo de trabalho com o Hospital Estadual de 

Serrana e com o Hospital Estadual de Ribeirão Preto. 

 

Tabela 2 –  Hospital Estadual de Serrana e Hospital Estadual de Ribeirão Preto: número de 

profissionais com vínculo de trabalho 

Estabelecimento de Saúde Número de Profissionais  

Hospital Estadual de Serrana 354 

Hospital Estadual de Ribeirão Preto 349 

Fonte: CNES (2020) 
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Para o presente estudo, ainda mais relevante é o fato de que ambos os estabelecimentos 

de saúde possuem programas, ações e práticas direcionadas ao planejamento, gestão e à 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde por eles prestados. Evidências mais recentes desse 

esforço em direção à qualidade encontram-se no Relatório de Atividades da Fundação de Apoio 

ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, referente ao ano de 2019 (FAEPA, 2019), em 

especial, no Encarte II - Hospital Estadual de Ribeirão Preto Prof. Dr. Carlos Eduardo Martinelli 

e no Encarte V - Hospital Estadual de Serrana.  

Já, com relação às diferenças entre os dois estabelecimentos de saúde, cabe mencionar 

o porte dos estabelecimentos, aferido pelo número de leitos disponíveis. O Hospital Estadual 

de Serrana conta com um total de 70 leitos e o Hospital Estadual de Ribeirão Preto, com 44 

leitos, sem considerar em ambos os casos os leitos complementares. Nos dados da Tabela 3 é 

apresentado o número de leitos para cada um dos estabelecimentos de saúde por 

tipo/especialidade. 

 

Tabela 3 –  Número de leitos por estabelecimento de saúde: Hospital Estadual de Serrana e 

Hospital Estadual de Ribeirão Preto 

Tipo 
Hospital Estadual de 

Serrana 

Hospital Estadual de  

Ribeirão Preto 

Cirurgia Geral 10 6 

Clínica Geral 40 36 

Psiquiatria 12 0 

Pediatria Cirúrgica 0 1 

Hospital Dia 8 1 

Total 70 44 

Fonte: CNES (2020) 
Notas:  
HE Serrana: cadastrado no CNES em 04/5/2019; Última atualização em 30/12/2020; Atualização local em 26/11/2020. 
HE Ribeirão Preto: Cadastrado no CNES em 08/7/2008; Última atualização em 30/12/2020; Atualização local em 26/11/2020 

 

 

Uma segunda diferença entre ambos os estabelecimentos de saúde, refere-se ao tempo 

em que os mesmos se encontram em operação. O Hospital Estadual de Ribeirão Preto entrou 

em funcionamento em 2008, portanto, há cerca de 12 anos, e o Hospital Estadual de Serrana, 

iniciou suas atividades, de forma gradativa, durante o ano de 2019. Ou seja, entrou em operação 

há cerca de 2 anos (FAEPA, 2019). 
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3.4.1 Hospital Estadual de Ribeirão Preto (HERP)3 

Desde novembro de 1996, ficou clara a necessidade de expandir e descentralizar o 

ensino de medicina fora dos muros do Hospital das Clínicas. Com isso, foi nascendo então um 

Projeto Acadêmico de descentralização do ensino de graduação, elaborado pelos docentes da 

FMRP-USP por meio de um ofício enviado pelo Superintendente do Hospital das Clínicas e ao 

Presidente da Comissão de Graduação da FMRP-USP, vindo a suprir a lacuna existente no nível 

secundário hospitalar, baseando-se em dados de demanda reprimida fornecidos pelo DRS XIII 

e pelo HCFMRP-USP, propondo-se a ocupá-lo com atendimento de pacientes com indicação 

de internação e/ou procedimentos diagnósticos e cirúrgicos, identificados pelas Unidades 

Básicas/Distritais de Saúde dos 26 municípios da área de abrangência do DRS XIII, regulados 

pela Central de Regulação Regional do DRS XIII. 

A partir disso, o Hospital Estadual de Ribeirão Preto (HERP), localizado no município 

de Ribeirão Preto – SP, foi fundado em 2008, por meio de um convênio do Governo do Estado 

de São Paulo e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. No 

HERP, são prestados serviços de assistência hospitalar e ambulatorial (consultas, exames e 

cirurgias), prioritariamente de complexidade secundária e de inserção microrregional (DRS 

XIII), exclusivamente aos usuários do SUS, nas seguintes especialidades, conforme 

demonstrado nos dados do Quadro 7 abaixo: 

 

Quadro 7 - Discriminação das áreas de atuação no HERP 

Enfermaria Clínica Médica e Cirúrgica 

Ambulatório Cirurgia Geral/Gastrocirurgia, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, 

Cirurgia Vascular, Oftalmologia (Clínica/Cirúrgica/Retina/Injeção 

Intravítrea), Proctologia, Odontologia, Urologia, Otorrinolaringologia e 

Dermatologia Cirúrgica. 

Exames SADT Externo – Nasofibroscopia, Endoscopia,Colonoscopia 

Ultrassonografia, Ecocardiografia 

Centro Integrado de 

Reabilitação – CIR-HERP 

Audiometria, Logoaudiometria, Imitanciometria, Audiometria de Alta –

Frequência, Audiometria em Campo Livre, Emissões Otoacústicas, 

Potencial Evocado Auditivo, Avaliação do Processamento Auditivo 

Comportamental (testes em cabina). 

Fonte: A autora 

  

                                                           

3 Hospital Estadual de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto. Disponível em: 

<https://www.fmrp.usp.br/pb/institucional/historia> Acesso em: 17 maio. 2022.) 
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O HERP tem sua área de abrangência definida na seguinte ordem de prioridade 

conforme demonstrado nos dados do Quadro 8 abaixo: 

 

Quadro 8 - Ordem de prioridade de cobertura do atendimento 

Dez Municípios que não possuem 

Hospital 

Barrinha, Brodowski, Cássia dos Coqueiros, Dumont, Guatapará, 

Luis Antônio, Pradópolis, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio 

da Alegria e Serra Azul 

Os Municípios que possuem Hospital Mas não possuem oferta dos serviços realizados no HERP 

Os Municípios que demonstrem que a capacidade de atendimento de seus Hospitais está esgotada. 

Fonte: A autora 

 

 

A estas prioridades, foram acrescentadas posteriormente, em um acordo entre a 

Diretoria do HERP e o DRS: 

 Pacientes internados na Unidade de Emergência e já estabilizados, independente 

da cidade de origem, quando transferidos, disponibilizam espaços assistenciais 

para pacientes de complexidade terciária; 

 Pacientes do HC Campus com patologias cirúrgicas de média complexidade, 

independente da cidade de origem, transferidos para o HERP. 

 

O HERP conta com uma área construída de 6.880 m² e área total em terreno de 19.900 

m², contendo:  

 Leitos de UTI: não possui  

 54 leitos de Enfermaria de Clínica Médica/Cirúrgica  

 Enfermaria de Psiquiatria: não possui 
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3.4.2 HE-Serrana 

Dados do site do hospital Estadual de Serrana4 na década de 1980, moradores de 

Serrana, incluindo vários políticos e empresários, idealizaram transformar a Cidade em um polo 

regional de saúde. Para isso, iniciaram a ampliação da Santa Casa de Misericórdia de Serrana 

com a construção de um novo prédio. 

No entanto, a construção foi interrompida; para finalização desse projeto, a estrutura 

erguida foi cedida ao Governo do Estado de São Paulo que, após novos investimentos, 

implantou o agora denominado Hospital Estadual Serrana (HE Serrana).  

A solenidade de inauguração do HE Serrana ocorreu no dia 16 de julho de 2019, com a 

presença do Governador do Estado de São Paulo João Doria, do Secretário de Estado da Saúde 

de São Paulo José Henrique Germann Ferreira, entre outras autoridades.  

Nesse contexto, o HE Serrana recebe pacientes exclusivamente do Sistema Único de 

Saúde (SUS) da região do Departamento Regional de Saúde (DRS) XIII do Estado de São 

Paulo, encaminhados por hospitais de maior complexidade para complementação terapêutica, 

especialmente da Rede Urgência e Emergência (RUE), e também diretamente das unidades de 

pronto-atendimento (UPA). Além disso, o HE Serrana conta com uma área construída de 

6.052,14 m², em um terreno de 4.371,80 m², com capacidade total de 84 leitos distribuídos em:  

 10 Leitos de UTI (dois destes leitos possuem isolamento com pressão negativa); 

 62 leitos de Enfermaria de Clínica Médica/Cirúrgica (quatro destes leitos possuem 

isolamento com pressão negativa); 

 12 leitos de Enfermaria de Psiquiatria. 

 

                                                           

4 Hospital Estadual de Serrana, Serrana, Disponível em: <https://heserrana.faepa.br/sobre/>>. Acesso em: 17 maio. 

2022. 
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4 RESULTADOS 

 

A apresentação dos resultados será iniciada com o perfil acadêmico dos respondentes e 

o conjunto de respostas ao questionário. Seguindo esta ordem, será apresentado um quadro com 

a frequência das respostas para cada questão e seus respectivos graus de concordância. Em 

seguida, será calculado o grau de maturidade e realizada a interpretação do resultado.  Os 

resultados completos da pesquisa encontram-se no Apêndices A e B deste estudo. 

Para o cálculo do score de maturidade foi usado o método de cálculo desenvolvido por 

Gearin et al. (2013) (Equação 1).  

𝐸 =  ∑ (∑ 𝑄𝑖/10)]/𝑛𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  (1) 

Onde:  

 E = score 

 ∑ Qi é o somatório dos scores por respondente 

 10 é o número de questões 

 n é o número de respondentes  

 

4.1 Cálculo de nível de maturidade para o HERP 

 

O perfil dos respondentes, conforme o nível de escolaridade e formação está apresentado 

no gráfico da Figura 5 abaixo: 

 

Figura 5 - Perfil dos respondentes HERP 

 

Fonte: A autora 

 

Os dados da Tabela 4, apresentam os resultados obtidos para o HE-FMRP.  
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Tabela 4 - Distribuições de frequência para indicadores avaliados - HE – FMRP 

HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA 
Concordo 

totalmente 
% Concordo % 

Não 

concordo e 

nem 

discordo 

% Discordo % 

Discordo 

totalmente ou 

não sei 

% 

1 - Domínio Cultura Organizacional: Os 

membros de sua equipe são rotineiramente 

solicitados a contribuir na tomada de 

decisões sobre gestão e melhoria da 

qualidade de sua área. 

2 11% 9 47% 2 11% 5 26% 1 5% 

2 - Domínio Cultura Organizacional: Os 

líderes de meu setor/área são treinados em 

métodos básicos de gestão e melhoria da 

qualidade como, por exemplo, o ciclo 

PDCA: Planejar; Fazer; Checar; Agir. 

1 5% 5 26% 5 26% 5 26% 3 16% 

3 - Domínio capacidade e competência 

em melhoria da qualidade: O Hospital 

tem um plano de gestão e melhoria da 

qualidade. 

6 32% 6 32% 5 26% 0 0% 2 11% 

4 - Domínio capacidade e competência 

em melhoria da qualidade: A descrição 

formal de cargos dos profissionais 

responsáveis por programas de qualidade 

no Hospital inclui a função relacionada à 

gestão e melhoria da qualidade. 

6 32% 5 26% 4 21% 2 11% 2 11% 

5 -Domínio capacidade e competência em 

melhoria da qualidade: Informações de 

satisfação do usuário / paciente são 

utilizadas sistemática e rotineiramente para 

a gestão e melhoria da qualidade 

6 32% 10 53% 2 11% 1 5% 0 0% 

Continua 
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Tabela 4 - Distribuições de frequência para indicadores avaliados - HE – FMRP (conclusão) 

6- Domínio Alinhamento e propagação: 

Com a finalidade de facilitar o alcance dos 

objetivos e metas relacionadas à qualidade, 

a equipe de profissionais tem liberdade 

para atuar em diversas iniciativas ou 

programas de gestão e melhoria da 

qualidade, quando julgar que podem 

contribuir. 

2 11% 9 47% 3 16% 4 21% 1 5% 

7 - Domínio Alinhamento e propagação: 

A Alta Direção do Hospital acredita que a 

gestão e melhoria da qualidade é 

importante. 

8 42% 6 32% 4 21% 1 5% 0 0% 

8 - Domínio Alinhamento e propagação: 

O Hospital tem uma cultura generalizada e 

difundida de gestão e melhoria da 

qualidade. 

3 16% 10 53% 4 21% 2 11% 0 0% 

9 - Domínio Alinhamento e propagação: 

O Hospital, atualmente, tem alinhado seu 

compromisso com a qualidade, com a 

maioria de seus esforços, políticas e planos 

3 16% 10 53% 5 26% 1 5% 0 0% 

10- Domínio Alinhamento e propagação: 

O Hospital tem, atualmente, um alto nível 

de capacidade para se envolver em esforços 

de gestão e melhoria da qualidade 

4 21% 8 42% 5 26% 2 11% 0 0% 

Fonte: a autora 
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Para o cálculo dos scores para o HERP, aplicou-se a Equação 1, com n = 19 (Quadro 

9): 

 

Quadro 9 - Resultado e conclusão do diagnóstico de maturidade para o HERP 

∑ Q10 é somatória dos scores das 10 perguntas feitas por respondente 689 

10: quantidade de perguntas 689 / 10 = 68,9 

 n : quantidade de respondente =19 68,9 / 19 

Score 3,62 

 

 

Os dados do Quadro 10 apresentam os scores para cada um dos três domínios do modelo 

de Gearin et al. (2013) para o HERP. 

 

 

Quadro 10 -  Estágios da evolução da melhoria contínua e maturidad, conforme Gearin et al. 

(2013) para HERP 

Domínio Abordagem Elementos fundamentais comprobatórios 

conforme Gearin /Naccho (2013) 

Cultura 

Organizacional 

Nível 3,05 

 

1 - Membros da equipe a contribuir 

na tomada de decisões  

Nível:  3,32  

Nível 3 - alguns funcionários têm conhecimento, 

habilidades, habilidades, recursos e suporte para 

liderar pequenos projetos de melhoria da 

qualidade. O resultado ainda precisa ser 

melhorado, entende-se que os funcionários 

permanecem resistentes à melhoria contínua e 

podem vê-la como uma fase passageira e de 

responsabilidade adicional. Os funcionários estão 

engajados em desenvolver e entender as medidas 

de desempenho relacionadas a seu trabalho e como 

eles se conectam com a missão do hospital. Sugere-

se que devam comemorar e incentivar os sucessos 

de melhoria da qualidade desenvolvidos pelos 

funcionários. Embora alguns executivos e líderes 

seniores tenham experiência com Melhoria da 

qualidade, não se espera que a equipe tenha 

recursos e suporte para se engajar em esforços para 

melhorar o desempenho. No entanto, é possível 

que existam alguns campeões de melhoria dentro 

da organização.  

2 - Os líderes são treinados em 

métodos básicos de gestão da 

Melhoria Contínua  

Nível: 2,79 

continua 
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Quadro 10 -  Estágios da evolução da melhoria contínua e maturidad, conforme Gearin et al. 

(2013) para HERP (conclusão) 

Domínio Abordagem Elementos fundamentais comprobatórios 

conforme Gearin /Naccho (2013) 

Capacidade e 

competência 

em melhoria 

da qualidade  

Nível 3,8 

3 - O Hospital tem um plano de 

gestão e melhoria da qualidade 3,7 

Nível 3 - Esforços são feitos para vincular as 

medidas de desempenho organizacional ao plano 

estratégico da organização, e o desempenho da 

equipe é medido, monitorado e relatado em 

algumas partes da organização. Resultado 

alcançado satisfatório, sugere-se manter ganhos de 

melhoria por meio de estratégias de controle de 

qualidade, como documentar e treinar a equipe em 

processos revisados, continuar a medir melhorias, 

criar listas de verificação e lembretes e realizar 

auditorias. Alguns líderes consideram as 

necessidades do cliente nos processos de tomada 

de decisão. Algumas áreas têm um processo formal 

para avaliar as necessidades e satisfação do cliente, 

relatar o progresso e fazer melhorias.  

4 - A descrição formal dos cargos dos 

profissionais responsáveis por 

programas inclui a função 

relacionada à gestão e melhoria da 

qualidade  

Nível 3,5 

5 - Informações de satisfação do 

usuário / paciente são utilizadas para 

a gestão e melhoria da qualidade  

Nível 4,1 

Alinhamento e 

propagação  

Nível 3,7 

6 - A equipe de profissionais tem 

liberdade para atuar em diversas 

iniciativas ou programas de gestão e 

melhoria da qualidade 

Nível 3,37 

Nível 3 – Pelo resultado alcançado entende-se que 

alguns funcionários têm conhecimento, 

habilidades, recursos e suporte para liderar 

pequenos projetos de melhoria da qualidade. Os 

funcionários reúnem-se informalmente, para 

resolver problemas e inovar, mas as oportunidades 

de compartilhamento são limitadas. Esforços são 

feitos para vincular as medidas de desempenho 

organizacional ao plano estratégico da 

organização, e o desempenho da equipe é medido, 

monitorado e relatado em algumas partes da 

organização. É possível que um órgão formal de 

governança reúna-se regularmente e um plano de 

melhoria da qualidade tenha sido criado. Ótimo 

resultado, sugere-se que os líderes comuniquem 

consistentemente sobre melhoria da qualidade à 

equipe para criar aceitação e aliviar a resistência, 

caso haja. Sugere-se identificar e usar práticas 

baseadas em evidências, quando possível, e 

contribuir para a base de evidências de saúde 

pública por meio de conferências e publicações 

nacionais. 

7 - A Alta Direção do Hospital 

acredita que a gestão e melhoria da 

qualidade seja importante  

Nível 4,1 

8 - O Hospital tem uma cultura 

generalizada e difundida de gestão 

e melhoria da qualidade  

Nível 3,7 

9 - Atualmente o Hospital tem 

alinhado seu compromisso com a 

qualidade com a maioria de seus 

esforços, políticas e planos.  

Nível 3,7 

10- Atualmente o Hospital tem um 

alto nível de capacidade para se 

envolver em esforços de gestão e 

melhoria da qualidade  

Nível 3,7 

Fonte: a autora 
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O perfil dos respondentes do HE-Serrana está na Figura 6, já a porcentagem para a área de atuação 

dos respondentes é de 100% Ciências Biológicas e da Saúde. 

 

Figura 6 - Nível de escolaridade HE - Serrana 

 

Fonte: a autora 

 

 

Os dados da Tabela 5 apresentam os resultados absolutos obtidos para o HE-Serrana 
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Tabela 5 - Apresentação dos resultados absolutos para obtidos para o HE- Serrana 

HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA 
Concordo 

totalmente 
% Concordo % 

Não concordo e 

nem discordo 
% Discordo % 

Discordo 

totalmente OU 

não sei 

% 

1- Domínio Cultura Organizacional: Os membros de sua 

equipe são rotineiramente solicitados a contribuir na tomada de 
decisões sobre gestão e melhoria da qualidade de sua área. 

8 25% 14 44% 3 9% 7 22% 0 0% 

2 - Domínio Cultura Organizacional: Os líderes do meu 

setor/área são treinados em métodos básicos de gestão e melhoria 

da qualidade como, por exemplo, o ciclo PDCA: Planejar; Fazer; 
Checar; Agir. 

7 22% 11 34% 7 22% 5 16% 2 6% 

3- Domínio capacidade e competência em melhoria da 

qualidade: O Hospital tem um plano de gestão e melhoria da 

qualidade. 

14 44% 16 50% 2 6% 0 0% 0 0% 

4 - Domínio capacidade e competência em melhoria da 

qualidade: A descrição formal de cargos dos profissionais 

responsáveis por programas de qualidade no Hospital inclui a 

função relacionada à gestão e melhoria da qualidade. 

8 25% 14 44% 8 25% 1 3% 1 3% 

5 -Domínio capacidade e competência em melhoria da 

qualidade: Informações de satisfação do usuário / paciente são 

utilizadas sistemática e rotineiramente para a gestão e melhoria 

da qualidade 

16 50% 13 41% 2 6% 1 3% 0 0% 

6- Domínio Alinhamento e propagação: Com a finalidade de 
facilitar o alcance de objetivos e metas relacionadas à qualidade, 

a equipe de profissionais tem liberdade para atuar em diversas 

iniciativas ou programas de gestão e melhoria da qualidade, 
quando julgam que podem contribuir. 

6 19% 16 50% 9 28% 1 3% 0 0% 

7 - Domínio Alinhamento e propagação: A Alta Direção do 
Hospital acredita que a gestão e melhoria da qualidade é 

importante. 

18 56% 11 34% 3 9% 0 0% 0 0% 

8 - Domínio Alinhamento e propagação: O Hospital tem uma 
cultura generalizada e difundida de gestão e melhoria da 

qualidade. 

10 31% 16 50% 4 13% 2 6% 0 0% 

9 - Domínio Alinhamento e propagação: O Hospital 

atualmente tem alinhado seu compromisso com a qualidade com 
a maioria de seus esforços, políticas e planos 

8 25% 18 56% 4 13% 2 6% 0 0% 

10- Domínio Alinhamento e propagação: O Hospital tem 
atualmente um alto nível de capacidade para se envolver em 
esforços de gestão e melhoria da qualidade 

9 28% 18 56% 3 9% 1 3% 1 3% 

Fonte: a autora 
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Abaixo, nos dados dos Quadros 11 e 12 encontram-se os cáculos dos scores para o HE-

Serrana,  com uma análise mais aprofundada dos resultados entre os domínios avaliados e  uma 

reflexão com os Estágios da evolução da melhoria continua e maturidade para Gearin et al. 

(2013), conforme NACCHO. 

Para o cálculo dos scores para o HERP, aplicou-se a Equação 1, com n = 32 (Quadro 11): 

 

Quadro 11 - Resultado e conclusão do diagnóstico de maturidade HE – Serrana 

∑ Q10  1.287 

Quantidade de perguntas: 10  1.287 / 10 = 128,7 

n: quantidade de respondente 128,27 / 32  

Score 4,022 

Fonte: a autora  
 

 

Quadro 12 -  Estágios da evolução da melhoria continua e maturidade para Gearin et al. (2013) 

para o HE - Serrana 

Domínio Abordagem Elementos fundamentais comprobatórios segundo 

Naccho  

Cultura 

Organizacional 

Nível 3 

3,6 

1 - Membros da equipe a 

contribuir na tomada de 

decisões Score atingido 

Nível: 3,7 

Nível 3 - alguns funcionários têm conhecimento, 

habilidades, recursos e suporte para liderar pequenos 

projetos de melhoria da qualidade. O resultado ainda 

precisa ser melhorado, entende-se que os funcionários 

permanecem resistentes à melhoria contínua e podem vê-la 

como uma fase passageira e de responsabilidade adicional. 

Os funcionários estão engajados em desenvolver e entender 

as medidas de desempenho relacionadas a seu trabalho e 

como eles se conectam com a missão do hospital. Sugere-

se que devam comemorar e incentivar os sucessos de 

melhoria da qualidade desenvolvidos pelos funcionários. 

Entende-se que embora alguns executivos e líderes seniores 

tenham experiência com a melhoria da qualidade, não se 

espera que a equipe tenha recursos e suporte para se engajar 

em esforços para melhorar o desempenho. No entanto, é 

possível que existam alguns campeões de melhoria dentro 

da organização.  

2 - Os líderes são treinados 

em métodos básicos de 

gestão da Score atingido 

Nível: 3,5 

continua 
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Quadro 12 -  Estágios da evolução da melhoria continua e maturidade para Gearin et al. (2013) 

para o HE – Serrana (conclusão) 

Domínio Abordagem Elementos fundamentais comprobatórios segundo 

Naccho  

Capacidade e 

competência 

em melhoria 

da qualidade  

Nível 4,2 

3 - O Hospital tem um plano 

de gestão e melhoria da 

qualidade Score atingido 

Nível: 4,3 
Nível 4 - um plano de melhoria da qualidade do hospital foi 

adotado e está sendo implementado. Resultado excelente 

para avançar para as próximas fases. Sugere-se adotar e 

desenvolver um sistema de informação para armazenar, 

analisar e relatar dados de desempenho (por exemplo, 

planilhas, banco de dados, software comercial) com base em 

um processo de coleta de requisitos. Treinar os funcionários 

sobre como usar o sistema. Alguns líderes consideram as 

necessidades do cliente nos processos de tomada de decisão. 

Algumas áreas da agência têm um processo formal para 

avaliar as necessidades e satisfação do cliente, relatar o 

progresso e fazer melhorias. Resultado excelente para 

avançar para as próximas fases 

4 - A descrição formal de 

cargos dos profissionais 

responsáveis por programas 

inclui a função relacionada à 

gestão e melhoria da 

qualidade  

Score atingido Nível: 3,8 

5 - Informações de satisfação 

do usuário / paciente são 

utilizadas para a gestão e 

melhoria da qualidade  

Score atingido Nível: 4,3 

Alinhamento e 

propagação 

Nível 4,08 

6 - A equipe de profissionais 

tem liberdade para atuar em 

diversas iniciativas ou 

programas de gestão e 

melhoria da qualidade 

Score atingido Nível: 3,8 

Nível 4 - Equipes formais de melhoria da qualidade são 

formadas regularmente e os resultados desses esforços são 

divulgados de forma consistente. Como resultado, os 

processos estão se tornando claramente definidos, 

eficientes, eficazes e padronizados em toda a organização. 

A resolução de problemas e a tomada de decisões são 

orientadas por dados. É possível que um órgão formal de 

governança se reúna regularmente e um plano de melhoria 

da qualidade tenha sido criado. Ótimo resultado, sugere-se 

identificar e usar práticas baseadas em evidências, quando 

possível, e contribuir para a base de evidências de saúde 

pública por meio de conferências e publicações nacionais. 

Ótimo resultado, sugere-se que os líderes comuniquem 

consistentemente sobre melhoria da qualidade à equipe para 

criar aceitação e aliviar a resistência, caso haja. 

7 - A Alta Direção do 

Hospital acredita que a 

gestão e melhoria da 

qualidade é importante Score 

atingido Nível: 4 

8 - O Hospital tem uma 

cultura generalizada e 

difundida de gestão e 

melhoria da qualidade  

Score atingido Nível: 4 

9 - Atualmente o Hospital 

tem alinhado seu 

compromisso com a 

qualidade, com a maioria de 

seus esforços, políticas e 

planos. Score atingido Nível: 

4 

10- O Hospital tem 

atualmente um alto nível de 

capacidade para se envolver 

em esforços de gestão e 

melhoria da qualidade Score 

atingido Nível: 4 

Fonte: A autora 
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5 DISCUSSÃO 

 

O score do nível de maturidade do HERP (3,62), conforme Gearin et al. (2013) indica 

que o hospital detém níveis de melhoria da qualidade informal ou ad hoc. Isso significa que 

executivos e líderes seniores podem valorizar a melhoria da qualidade, mas as expectativas não 

são comunicadas de forma consistente aos funcionários. Conforme os parâmetros da NACCHO, 

em organizações com esse perfil, alguns recursos financeiros e humanos são dedicados à 

melhoria da qualidade, ou seja, alguns funcionários têm conhecimento, habilidades, recursos e 

suporte para liderar pequenos projetos de melhoria da qualidade. Os funcionários até podem se 

reunir, informalmente, para resolver problemas e inovar, mas as oportunidades de 

compartilhamento são limitadas. Normalmente, um ou dois funcionários são responsáveis por 

melhoria da qualidade e atividades de gerenciamento de desempenho. Embora alguns dados de 

desempenho sejam coletados, monitorados e compartilhados, eles não são usados de forma 

consistente para a tomada de decisões. A equipe pode ver a melhoria da qualidade, como uma 

moda passageira ou responsabilidade adicional (NACCHO)5. 

Observando cada domínio separadamente (Quadro 10), verifica-se que o domínio da 

cultura organizacional é o de menores score (score 3,05). A literatura sobre qualidade afirma 

que a existência de uma cultura voltada à melhoria contínua é essencial. Para isso, é preciso 

uma forte liderança, exercida pelas gestões da organização no sentido de implementar e 

sustentar ações para a qualidade (TOLEDO et al., 2014). Este resultado indica a necessidade de 

ações para desenvolver uma cultura para a qualidade que permita a organização atingir um 

maior nível de maturidade. 

Neste sentido, baseado em NACCHO, é possível sugerir as seguintes ações de liderança:  

 Melhorar e ampliar a comunicação com os colaboradores do hospital; 

 Ampliar a divulgação dos programas de capacitação que o hospital oferece;  

 Facilitar a participação dos colaboradores nos treinamentos e projetos de melhoria; 

 Gestão à vista com os indicadores críticos; 

 Criar incentivos para os colaboradores participarem dos projetos de melhorias; e 

 Valorizar os resultados obtidos pelas equipes de melhorias.  

 

                                                           

5 NACCHO–Washington-Roteiro 2020 para uma Cultura de Melhoria da Qualidade. Disponível em: < 

https://virtualcommunities.naccho.org/qi-roadmap/qi-home >. Acesso em: 17 may. 2022. 
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Estas ações seriam um primeiro passo no sentido de se criar um ambiente de aprendizado 

onde os colaboradores tivessem maior autonomia e segurança para atuar sobre os processos 

(TOLEDO et al., 2014).  

Quanto ao domínio capacidade e competência (score 3,8), o HERP também se encontra 

em um nível intermediário de maturidade, conforme Gearin et al. (2013). Isso indica a 

necessidade de ações para consolidar os processos de melhoria da qualidade. Dessa forma, uma 

possível ação, conforme o que preconiza a NACCHO, seria: 

 Incluir na descrição dos cargos o conhecimento adquirido nos programas de 

melhoria promovidos pela organização, por meio do RH.  

Sobre o domínio “alinhamento e propagação” (score 3,7), o hospital encontra-se em 

nível intermediário de maturidade, conforme o modelo de Gearin et al. (2013). Possíveis ações 

a serem implementadas para uma transição para níveis superiores de maturidade, seriam: 

 Instituir programas que incentivem os funcionários a participar de comunidades 

internas e externas de aprendizado de melhoria da qualidade; 

 A alta gestão poderia oferecer à equipe a oportunidade de compartilhar os 

resultados alcançados por meio de eventos na própria organização;  

 Alta gestão promover o engajamento dos gestores de nível intermediário nos 

programas de melhoria da qualidade; e  

 Desenvolver processos para monitorar e relatar dados de satisfação do cliente e 

incorporá-los ao processo de gerenciamento do hospital. 

Autores da qualidade (TOLEDO et al, 2014; VITURI, D. W.; EVORA, 2015; NACCHO) 

sugerem, como ação para alinhamento e consolidação de uma cultura para melhoria contínua, 

a escolha de um setor específico e relevante à organização para ser um piloto de ações à 

qualidade. Desta forma, constituir-se-ia um núcleo de onde se irradiariam, para a organização,  

os conceitos e práticas de melhoria da qualidade.  

O score do nível de maturidade do HE - Serrana  (4,02), conforme Gearin et al. (2013) 

representa  que a melhoria da qualidade está formalizada na organização.  Supõe-se que os 

executivos incentivem os funcionários a se engajarem no controle de qualidade. Supõe-se 

também que a maioria das equipes tenham pessoal capaz de liderar projetos formais de melhoria 

da qualidade, isto porque a capacitação em técnicas e ferramentas de melhoria da qualidade são 

partes integrantes das estratégias de desenvolvimento dos recursos humanos, o treinamento e 

os recursos são disponibilizados,  conforme necessário. Espera-se que esforços sejam feitos para 

vincular as medidas de desempenho em qualidade ao plano estratégico da organização.  
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Neste nível de maturidade, conforme o que preconiza a NACCHO, é esperado que  

exista um órgão formal de governança que se reuna regularmente para criar e acompanhar um 

plano de melhoria da qualidade. No entanto, neste nível de maturidade, o impacto das ações 

ainda são limitados, uma vez que nem sempre as melhorias são documentadas, ficando restritas 

à certos setores.  

Resumindo, o score do HE-Serrana, conforme Gearin et al. (2013), indica a existência 

de uma cultura para a melhoria da qualidade consolidando-se. Assim, com base nas diretrizes 

estabelecidas pela NACCHO, para a evolução do grau de maturidade, pode-se sugerir as 

seguintes ações: 

 Implementar um programa para monitorar a satisfação dos usuários dos serviços 

hospitalares, de modo a estabelecer diretrizes para as melhorias dos processos 

críticos do hospital;  

 Capacitar os funcionários para que tomem as medidas corretivas apropriadas 

sobre os problemas dos clientes em toda a organização; 

 Desenvolver e implementar planos de ação para melhorar continuamente os 

programas/serviços oferecidos; 

 Estabelecer o gerenciamento de desempenho dos departamentos, caso o hospital 

ainda não tenha, e traçar planos de melhorias;  

 Manter os ganhos de melhoria obtidos anteriormente, por meio de estratégias de 

controle de qualidade como: documentar e treinar a equipe em processos 

revisados, continuar a medir melhorias, criar listas de verificação e lembretes e 

realizar auditorias; e 

 Realizar benchmarking com hospitais ou centros de promoção de saúde 

considerados referência e excelência no atendimento.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi identificar e analisar o nível de maturidade de melhoria da 

qualidade de dois hospitais públicos, por meio do modelo desenvolvido por Gearin et al. (2013). 

Para isso, realizou-se uma pesquisa junto a dois hospitais por meio de questionário online.  Os 

resultados apontaram que os hospitais estão em níveis distintos de maturidade e, portanto, 

demandando ações específicas distintas.  

Os modelos de maturidade em gestão de melhoria da qualidade são instrumentos 

importantes que servem para direcionar as ações dos gestores. Ou seja, apresentam uma 

abordagem prática e consistente para mensurar aspectos que compõem a maturidade da gestão 

da qualidade em organizações de saúde. Podem ser também utilizados para fins de 

autoavaliação, benchmarkings e monitoramento do nível de maturidade ao longo do tempo. 

O modelo de maturidade de Gearin et al. (2013), em razão da sua facilidade de aplicação, 

vem sendo usado para acompanhar a evolução da gestão da qualidade de hospitais em vários 

estados norte-americanos e promover ações de melhorias. Esse modelo mostrou-se aplicável e 

promissor ao contexto dos hospitais públicos no Brasil, como se verificou no presente estudo. 

Os resultados aqui obtidos devem ser considerados com cautela, uma vez que a amostra 

dos respondentes não foi probabilística e pode não representar a realidade desses hospitais.  No 

entanto, refletem a visão dos respondentes sobre a gestão da qualidade, para os domínios 

considerados no modelo de Gearin et al. (2013), no momento da realização da pesquisa, 

possibilitando algumas reflexões, análises e propostas de ações voltadas à melhoria da 

qualidade.  

Os resultados podem também auxiliar os hospitais a definirem estratégias e/ou 

aperfeiçoarem suas práticas de gestão da qualidade, com foco na melhoria de seus serviços, 

especialmente, os públicos, entregues a uma sociedade, no contexto de universalização do 

acesso aos serviços de saúde, aumento da complexidade desses serviços e escassez de recursos. 

Eles podem ajudar a melhorar a estrutura e os processos, aumentando a probabilidade de bons 

resultados, de acordo com o que advoga Donabedian (1988).  

Por fim, recomenda-se que outros estudos sejam feitos utilizando o modelo de 

maturidade de Gearin et al. (2013) em hospitais públicos e/ou privados de vários níveis de 

complexidade, considerando também o que preconiza o Ministério da Saúde em relação às 

diretrizes de acreditação locais.  
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Acredita-se, assim, que o uso sistemático dos modelos de maturidade de gestão da 

qualidade, possam trazer subsídios para políticas públicas para melhorar ao longo do tempo a 

assistência hospitalar, cumprindo, assim, o que preconiza a OPAS e a OMS.  
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ANEXOS 
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A – Planilha Original-  Organizational QI Maturity Survey Results 
  

 

No. Item SA (5) A (4) 
N 

(3) D (2) SD (1) Notes 

1 Leaders receptive to new ideas for improving 5           

2 Impetus for improving quality driven internally 5           

3 Leaders work together for common goals 5           

4 Staff work together to solve problems 5           

5 Staff routinely asked to contribute to decisions 5           

6 Leaders trained on evaluating and improving quality 5           

7 Staff trained on evaluating and improving quality 5           

8 Staff have skills to assess quality of programs 5           

9 Objective measures to determine program/service quality 5           

10 
Use of systematic methods to understand root cause of 
problems 

5         
  

11 
Use of best practices to select quality improvement 
interventions 

5         
  

12 Programs/services are continuously evaluated  5           

13 Designated quality improvement officer 5           

14 Quality of programs/services routinely monitored 5           

15 
Job descriptions include responsibilities for measuring and 
improving quality 

5         
  

16 Good ideas for QI in one program adopted by other programs 5           

17 Staff at all levels participate in QI efforts 5           

18 QI council, committee or team exists 5           

19 QI plan exists 5           

20 Customer satisfaction information routinely used 5           

21 
Accurate and timely data available to evaluate quality of 
services 

5         
  

22 
Staff have authority to change practices/policy to improve 
services they are responsible for 

5         
  

23 
When facilitating change, staff has authority to work within 
and across program boundaries 

5         
  

24 QI well integrated into the way staff work 5           

25 Staff aware of external QI expertise 5           

26 Time and resources spent on QI worth the effort 5           

27 Key decision makers believe QI is very important 5           

28 Using QI approaches will impact health of community 5           

29 
Staff and stakeholders will notice program changes as a result 
of QI efforts 

5         
  

  TOTALS:   145 0 0 0 0 GRAND TOTAL:   

Legend: 
Domain Subtoatals / 
Total Possible Points 

  Domain = Culture: values & norms that pervade how agency interacts with staff & stakeholders 25 /25 

  Domain = Capacity & competency: skills, functions & approach used to assess & improve quality 55 /55 

  Domain = Alignment & spread: QI supports & supported by organization & is diffused within agency 65 /65 
          

Score: 

≤ 99 
Beginning: Have not yet adopted formal QI projects, applied QI methods in a systematic way, or engaged in efforts to build a 
culture of QI. 

100 – 
106 

Emerging: Newly adopted QI approaches, with limited capacity. Limited QI culture and few, if any, examples of attempts to 
incorporate QI as a routine part of practice. 

107 – 
120 

Progressing: Some QI experience and capacity but often lack commitment, have minimal opportunities for QI integration 
throughout the agency and are less sophisticated in their application and approach. 

121 – 
139 

Achieving: Fairly high levels of QI practice, a commitment to QI, and an eagerness to engage in the type of transformational 
change described by QI experts. 

≥ 140 Excelling: High levels of QI sophistication and a pervasive culture of QI. 

Notes:   

Each rating score was assigned a numeric value of 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) 

References: 

Joly BM, Booth M, Mittal P, Shaler G. (2012). Measuring Quality Improvement in Public Health: The Development and Psychometric 
Testing of a QI Maturity Tool. Evaluation & the Health Profession, 35(2) 119-147. 

Joly BM, Booth M, Mittal P, Zhang Y. (2013). Using the QI Maturity Tool to Classify Agencies Along a Continuum. Front Public Health 
ServSyst Res, 2(3). 
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ANEXO B -  Cargas de fator de ferramenta de maturidade, estimativas alfa de Chronbach e alinhamento 

comdomínios hipotetizado 

Fonte -  (JOLY BM, 2013) 
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ANEXO C - Questões inclusas e avaliadas conforme carga fatorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte- (GEARIN; MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH; GYLLSTROM; MINNESOTA DEPARTMENT OF 
HEALTH et al., 2013) 
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Anexo D – Parecer consubstanciado – Comitê de Ética em Pesquisa HCFMRP 
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Anexo E– TCLE – Avaliação do SIM (mantenedores, gestores e profissionais de saúde) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Participante(a) 

Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar da pesquisa intitulada “Avaliação e análise do nível de 

maturidade de acordo com as atividades de melhoria da qualidade praticadas em organizações de saúde: 

evidências a partir de estudos de caso”, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional em Gestão de Organizações de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FMRP/USP). Esta pesquisa está sendo realizada sob orientação do Prof. Dr. 

Erasmo José Gomes, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-

RP/USP). 

O objetivo da pesquisa é avaliar o nível de maturidade do sistema de gestão da qualidade em organizações 

de saúde.  

Sua participação será de grande relevância na medida em que poderá auxiliar as organizações de saúde a 

definirem estratégias e/ou aperfeiçoarem suas práticas de gestão e melhoria da qualidade em serviços de 

saúde. 

Caso aceite participar da pesquisa, solicitamos que assinale "Aceito" no formulário de resposta. 

 

Para esclarecer eventuais dúvidas, por favor, entre em contato pelo(s) telefone(s) da equipe de pesquisa: 

(35) 991095770 (pesquisadora) ou (16) 99286.2357 (orientador). 

 

Informamos o telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto: 

3602-2228, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. 

 

Agradecemos imensamente seu apoio para realização dessa pesquisa. Quando a pesquisa estiver 

concluída, comunicaremos os resultados. 

 

Observação apenas para conhecimento do parecerista: o formulário eletrônico encontra-se em fase final 

de elaboração no google forms. O link será disponibilizado será enviado juntamente com o convite de 

participação na pesquisa. O modelo do questionáriocompleto encontra-se no ANEXO A do Projeto de 

Pesquisa. 

.  

 

Atenciosamente, 

Suzana Caldeira Martins Campos - pesquisador 

Prof. Dr. Erasmo José Gomes - orientador 

 

Local e data: ,        de de        . 

 
 

 

Nome do participante da pesquisa Nome do pesquisador 

 

 

 
 

Assinatura do participante da pesquisa Assinatura do pesquisador 
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Anexo F – método PDCA sugerido por NACCHO como forma de contribuição deste  

Trabalho https://qiroadmap.org/resources 

 
 

QI Project Tracking Sheet 

Project Title:sssssssssssssssssssssssssssssssssss      

Project Dates: __/__/___ through __/__/___ 

  
 

Steps of PDSA 
Approach Key Elements Notes 

P
L
A

N
 

Step 1 
Getting Started 

 Identify area, problem, or opportunity for improvement 

 Estimate and commit needed resources 

 Obtain approval (if needed) to conduct QI 

 

Step 2 
Assemble the Team 

 Identify and assemble team members (including customers and/or 
stakeholders) 

 Discuss problem or opportunity for improvement 

 Identify team member roles & responsibilities 

 Establish initial timeline for improvement activity and schedule regular 
team meetings 

 Develop Aim Statement 

 What are we trying to accomplish? 

 How will we know that a change is an improvement? 

 What change can we make that will result in improvement? 

 

Step 3 
Examine the Current  
Approach 

 Examine the current approach or process flow 

 Obtain existing baseline data, or create and execute data collection plan to 
understand the current approach 

 Obtain input from customers and/or stakeholders 

 Analyze and display baseline data 

 Determine root cause(s) of problem 

 Revise Aim Statement based on baseline data as needed 

 

Step 4 
Identify Potential 
Solutions 

 Identify all potential solutions to the problem based on the root cause(s) 

 Review model or best practices to identify potential improvements 

 Pick the best solution (the one most likely to accomplish your Aim 
Statement) 

 

Step 5 
Develop an 
Improvement Theory 

 Develop a theory for improvement 

 What is your prediction? 

 Use an “If . . . . Then” approach 

 Develop a strategy to test the theory 

 What will be tested? How? When? 

 Who needs to know about the test? 

 

D
O

 Step 6 
Test the Theory 

 Carry out the test on a small scale 

 Collect, chart, and display data to determine effectiveness of the test 

 Document problems, unexpected observations, and unintended side 
effects 

 

S
T

U
D

Y
 

Step 7 
Study the Results 

 Determine if your test was successful: 

 Compare results against baseline data and the measures of success 
stated in the Aim Statement 

 Did the results match the theory/prediction? 

 Did you have unintended side effects? 

 Is there an improvement? 

 Do you need to test the improvement under other conditions? 

 Describe and report what you learned 

 

A
C

T
 

Step 8 
Standardize the 
Improvement  
or Develop a New 
Theory 

 If your improvement was successful on a small scale test it on a wider scale 

 Continue testing until an acceptable level of improvement is 
achieved 

 Make plans to standardize the improvement 

 If your change was not an improvement, develop a new theory and test it; 
often several cycles are needed to produce the desired improvement 

 

Step 9 
Establish Future 
Plans 

 Celebrate your success 

 Communicate your accomplishments to internal and external customers 

 Take steps to preserve your gains and sustain your accomplishments 

 Make long term plans for additional improvements 

 Conduct iterative PDSA cycles, when needed 
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Anexo G – método para definir equipes de projeto sugerido por NACCHO como forma 

de contribuição desta pesquisa https://qiroadmap.org/resources 

 

 

 

 

 

QI Project Nomination Form 
Formulário de Nomeação de Projeto de QI 

 

Instructions: Use the following form to describe the rationale for and nominate a QI project.  

Describe the performance gap you want to improve:  

 

 

 

 

 

What program or organizational goals and 

objectives are associated with this performance 

gap? 

 

 

 

What specific process and outcome metrics are 

used to track performance of these goals and 

objectives?  

 

 

 

 

 

 

 

 

What are the specific processes associated with 

this performance issue (e.g. new staff 

onboarding, restaurant inspection process, client 

follow-ups)?  

 

 

 

 

Who are the direct internal or external 

customers of this process? (e.g. program staff, 

restaurant owners, community partners) 

 

 

 

 

 

 

 

Does performance data exist to support the need 

for this project?  
o Yes 

o No 

Describe the evidence to support the need to 

work on this issue. Use performance data when 

possible.  

 
If no, can it be feasibly collected?  

 

 

 

Describe the change you hope to see as a result of this project: 
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Anexo H – Histórico de desenvolvimento de projetos de Melhoria da Qualidade como 

forma de contribuição deste trabalho https://qiroadmap.org/resources 

  

 
STORYBO AR D TEMPLATE  

LOCAL HEALTH DEPARTMENT NAME:  

ADDRESS:  

PHONE NUMBER:  

SIZE:  

POPULATION SERVED:  

PROJECT TITLE:  

 

PLAN 

Identify an opportunity and 

 Plan for Improvement 

 

1.  Getting Started 

Start typing here 

 

2.  Assemble the Team 

Start typing here 

 

3.  Examine the Current Approach 

Start typing here 

 

4.  Identify Potential Solutions 

Start typing here 

 

5.  Develop an Improvement Theory 

Start typing here 

 

DO 

Test the Theory for Improvement 

 

 

6.  Test the Theory 

Start typing here 

 

CHECK 

Use Data to Study Results  

of the Test 

 

7.  Check the Results 

Start typing here 

 

ACT 

Standardize the Improvement and Establish Future Plans 

 

8.  Standardize the Improvement    

       or  Develop New Theory 

Start typing here 

 

9.  Establish Future Plans 

Start typing here 
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Anexo I – Selecionando Membros da Equipe de Melhoria da Qualidade de acordo com 

NACCHO como forma de contribuição deste trabalho https://qiroadmap.org/resources 
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APÊNDICE  

A - Compilações dos resultados de questionários aplicados aos profissionais de saúde 

QUESTIONÁRIO HE - HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA - PESQUISA MATURIDADE 

QUESTÕES (Q) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1- Os membros de sua equipe são 

rotineiramente solicitados a contribuir 

na tomada de decisões sobre gestão e 

melhoria da qualidade de sua área 

5 4 3 4 2 4 2 4 5 4 3 2 4 4 3 2 5 5 4 5 4 5 4 4 2 5 2 4 4 5 4 2 

2 - Os líderes do meu setor/área são 

treinados em métodos básicos de 

gestão e melhoria da qualidade como, 

por exemplo, o ciclo PDCA: Planejar; 

Fazer; Checar; Agir. 

3 5 5 4 3 4 3 4 2 3 4 5 2 3 3 1 5 5 2 4 4 3 4 1 4 5 2 4 2 5 4 4 

3- O Hospital tem um plano de gestão 

e melhoria da qualidade 
4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 

4 - A descrição formal de cargos dos 

profissionais responsáveis por 

programas de qualidade no Hospital 

inclui a função relacionada à gestão e 

melhoria da qualidade 

5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 4 5 1 4 4 3 4 2 4 5 5 5 4 

5 - Informações de satisfação do 

usuário / paciente são utilizadas 

sistemática e rotineiramente para a 

gestão e melhoria da qualidade. 

5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 2 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 

6- Com a finalidade de facilitar o 

alcance de objetivos e metas 

relacionadas à qualidade, a equipe de 

profissionais tem liberdade para atuar 

em diversas iniciativas ou programas 

de gestão e melhoria da qualidade, 

quando julgam que podem contribuir 

3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 2 5 5 4 5 4 

7 - A Alta Direção do Hospital 

acredita que a gestão e melhoria da 

qualidade é importante 

5 4 5 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 

8 - O Hospital tem uma cultura 

generalizada e difundida de gestão e 

melhoria da qualidade 

4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 2 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 2 4 5 5 4 5 

9 - O Hospital atualmente tem 

alinhado seu compromisso com a 

qualidade com a maioria de seus 

esforços, políticas e planos. 

4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 2 4 5 5 5 3 

10- O Hospital tem atualmente um 

alto nível de capacidade para se 

envolver em esforços de gestão e 

melhoria da qualidade. 

4 3 5 4 4 5 3 4 3 1 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 2 4 5 5 4 4 

Concordo totalmente (5) 20 10 30 0 0 25 0 0 15 0 0 40 5 15 5 0 50 45 5 10 35 15 0 15 5 40 0 10 40 45 30 10 

Concordo (4) 16 24 8 40 28 16 4 40 16 16 28 4 32 20 20 4 0 4 28 28 12 20 32 24 24 8 12 32 4 4 16 24 

Não Concordo e Nem discordo (3) 6 6 6 0 6 3 21 0 6 15 9 0 0 6 12 15 0 0 3 3 0 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0 3 

Discordo (2) 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 2 2 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 14 0 2 0 0 2 

Discordo totalmente (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

∑ Q10 42 40 44 40 36 44 29 40 39 32 37 46 39 41 37 26 50 49 38 41 47 39 38 40 37 48 26 42 46 49 46 39 

∑ Q10 / 10  4,2 4 4,4 4 3,6 4,4 2,9 4 3,9 3,2 3,7 4,6 3,9 4,1 3,7 2,6 5 4,9 3,8 4,1 4,7 3,9 3,8 4 3,7 4,8 2,6 4,2 4,6 4,9 4,6 3,9 

[∑ (∑ Q10 / 10 ) ]/ 32 4,021875 

∑ Q10 / 32 40,22   

 

Fonte https://docs.google.com/forms/d/1i99Qt-0HIftvTekq2rdsrLBqxQ5mZL2AvNq6k8nuWrQ/edit#responses 
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APENDICE B - Compilações dos resultados de questionários aplicados aos profissionais de saúde 

 

QUESTIONÁRIO HERP - HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO - PESQUISA MATURIDADE 

QUESTÕES (Q) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1- Os membros de sua equipe são rotineiramente 

solicitados a contribuir na tomada de decisões 

sobre gestão e melhoria da qualidade de sua área 

4 2 2 4 4 3 4 2 5 1 4 2 2 4 4 4 3 4 5 

2 - Os líderes do meu setor/área são treinados em 

métodos básicos de gestão e melhoria da 

qualidade como, por exemplo, o ciclo PDCA: 

Planejar; Fazer; Checar; Agir. 

3 3 1 5 4 2 2 2 3 1 4 1 3 3 4 4 4 2 2 

3- O Hospital tem um plano de gestão e melhoria 

da qualidade 
5 3 1 5 5 3 4 1 4 3 5 3 3 4 4 4 4 5 5 

4 - A descrição formal de cargos dos 

profissionais responsáveis por programas de 

qualidade no Hospital inclui a função relacionada 

à gestão e melhoria da qualidade 

5 3 1 5 5 3 5 1 5 3 5 2 2 4 4 4 4 4 3 

5 - Informações de satisfação do usuário / 

paciente são utilizadas sistemática e 

rotineiramente para a gestão e melhoria da 

qualidade. 

5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 3 4 2 4 4 4 5 4 

6- Com a finalidade de facilitar o alcance de 

objetivos e metas relacionadas à qualidade, a 

equipe de profissionais tem liberdade para atuar 

em diversas iniciativas ou programas de gestão e 

melhoria da qualidade, quando julgam que 

podem contribuir 

4 2 1 4 3 2 4 2 4 2 5 3 3 5 4 4 4 4 4 

7 - A Alta Direção do Hospital acredita que a 

gestão e melhoria da qualidade é importante 
5 3 2 5 5 4 4 3 5 3 5 4 3 5 4 4 4 5 5 

8 - O Hospital tem uma cultura generalizada e 

difundida de gestão e melhoria da qualidade 
5 3 3 5 4 2 4 3 4 3 5 4 2 4 4 4 4 4 4 

9 - O Hospital atualmente tem alinhado seu 

compromisso com a qualidade com a maioria de 

seus esforços, políticas e planos. 

5 3 4 5 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 

10- O Hospital tem atualmente um alto nível de 

capacidade para se envolver em esforços de 

gestão e melhoria da qualidade. 

5 3 2 5 5 3 4 2 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 

Concordo totalmente (5) 35 0 0 40 25 0 5 0 25 0 30 0 0 10 0 0 0 20 15 
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Concordo (4) 8 4 8 8 16 12 32 4 16 0 16 12 4 20 40 40 36 20 16 

Não Concordo e Nem discordo (3) 3 21 3 0 3 12 0 6 3 21 0 12 18 6 0 0 3 0 6 

Discordo (2) 0 4 6 0 0 6 2 10 0 2 0 4 6 2 0 0 0 2 2 

Discordo totalmente (1) 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

∑ Q10 46 29 21 48 44 30 39 22 44 25 46 29 28 38 40 40 39 42 39 

∑ Q10 / 10  4,6 2,9 2,1 4,8 4,4 3 3,9 2,2 4,4 2,5 4,6 2,9 2,8 3,8 4 4 3,9 4,2 3,9 

(∑ Q10 / 10 ) / 19 3,626315789 

∑ Q10 / 19 36,26   

 

 

 

 

 


