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RESUMO
Este estudo teve como objetivo avaliar a utilidade do instrumento do Programa
Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS), aplicado pelo Ministério da
Saúde do Brasil, para identificar elementos de gestão da segurança relacionados
com os processos de cuidados prestados aos pacientes em hospitais. O instrumento
é utilizado para avaliar a qualidade de serviços vinculados ao Sistema Único de
Saúde que atende a maior parcela da população que necessita de cuidados públicos
de saúde no Brasil. A gestão da segurança no cuidado prestado ao paciente é
considerada uma questão de significativa preocupação mundial, em função do
expressivo número de ocorrências de mortes e danos aos pacientes provocados por
eventos adversos que, em sua maioria, poderiam ser evitados. A abordagem
avaliativa utilizada no estudo foi a centrada nos especialistas. O processo de coleta
de dados foi realizado a partir da aplicação de dois instrumentos elaborados pelo
autor, incluindo um roteiro de entrevista para os grupos focais, formados por
profissionais de saúde de cinco hospitais selecionados, e um questionário para cinco
especialistas, profissionais especializados no tema gestão de segurança em saúde.
Os resultados das respostas apresentadas pelos grupos focais e pelos especialistas
foram analisados em separado e de forma comparativa. As respostas dos grupos
focais apontaram uma série de inconsistências no conteúdo e no método de
aplicação do instrumento. Os especialistas assinalaram respostas que indicaram a
insuficiência do instrumento para avaliar, de forma abrangente, os serviços de um
hospital. Os dados comparativos dos profissionais de saúde e dos especialistas
apontaram que o instrumento do PNASS é insatisfatório ou deficiente na sua
utilidade para identificar elementos que contribuam para a gestão da segurança e,
ainda, para auxiliar gestores e profissionais na avaliação objetiva da segurança nos
cuidados prestados ao paciente em um hospital.
Palavras-chave: Avaliação. Segurança. Saúde.

ABSTRACT
This study aimed at evaluating the utility of the instrument used by the National
Program for Evaluation of Healthcare Services (Programa Nacional de Avaliação de
Serviços de Saúde – PNASS), applied by the Brazilian Health Ministry, to identify
elements of safety management related with patients care processes in hospitals.
The instrument is used to evaluate the quality of the services linked to the National
Healthcare System (Sistema Único de Saúde) which provides services for the
majority of the population that need public healthcare in Brazil. The management of
the safety in the care provided to the patient is considered an issue with significant
concern in the world according with expressive number of deaths and injuries to
patients caused by adverse events which in the majority could be avoid. The
evaluation approach used in the study is focused in specialists. The process of data
collection was conducted from the application of two instruments developed by the
author including an interview guide for focus groups consisting of health
professionals in five selected hospitals and a questionnaire for five experts in health
management safety. The outcomes of the responses presented by the focus groups
and by the experts were analyzed in separated and in a comparative manner. The
responses of the focus groups pointed some inconsistencies in the content and in the
method of instrument’s application. The experts pointed out responses that indicate
the insufficiency of the instrument for evaluate in a comprehensive manner the
services of a hospital. Comparative data of health professionals and experts
indicated that the instrument of PNASS is unsatisfactory or deficient in its utility to
identify elements that contribute to the management of safety and to help managers
and professionals in the objective evaluation of the safety in the care provided to
patient in a hospital.
Keywords: Evaluation. Safety. Healthcare.
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1 O USO DE INSTRUMENTOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS DE
GESTÃO DA SEGURANÇA NOS PROCESSOS ASSISTENCIAIS EM
HOSPITAIS
As instituições de saúde hospitalares prestam serviços de qualidade e
seguros? É preciso considerar um significativo número e uma extensa diversidade
de fatores para responder a tal questão. O universo de processos e atividades
desenvolvidos em uma instituição de saúde hospitalar engloba um inerente conjunto
de fatores ou situações de risco associados. Pode-se considerar, como exemplo, o
próprio estado geral de um paciente, frente a sua necessidade de atendimento, onde
uma determinada comorbidade, como um estado de insuficiência cardíaca
congestiva, pode agravar sua condição de risco em uma situação de emergência
cardiológica. De outro lado, também é importante destacar que um inadequado nível
de qualificação, ou competência dos profissionais, que prestam cuidados aos
pacientes, pode se configurar numa outra situação de risco nesse ambiente. Podem
ser enumerados uma variedade de fatores nesse cenário, incluindo mal uso de
equipamentos, administração inadvertida de medicamentos, cirurgias em pacientes
errados e condições inadequadas dos ambientes e mobiliários hospitalares.
Assim, ao se considerar uma condição de segurança em qualquer nível de
cuidado prestado em uma instituição de saúde hospitalar, seria possível imaginar,
como abordado por Feldman (2008), a definição de um conceito pragmático e bem
delimitado, o que não se confirma na realidade atual dos processos desenvolvidos
nessas instituições. Também quando trata dessa possível delimitação do termo
segurança, a mesma autora, citando Harada e Dinnocenzo (2006 apud FELDMAN
2008), apresenta em suas considerações finais:

No entanto, a realidade apresenta algumas particularidades e
características que tornam difícil a percepção dos riscos e a
abordagem da segurança, devido essencialmente, à complexidade
das organizações de saúde, ao caráter multifatorial das situações
que estão por trás das falhas dos processos e, não menos
importante, à sensibilidade que o tema desperta (p. 35).

Gomes (2008) também trata dos problemas relacionados à segurança do
paciente em hospitais, afirmando que nas últimas décadas, esses problemas têm
levado as instituições de saúde à adotar práticas de investigação das causas e a

13

propor ações capazes de conscientizar os profissionais no objetivo de reduzir os
riscos de danos aos pacientes.
No evoluir dessa questão da segurança em processos de saúde, alinhada
com sua indissociável relação com a qualidade, se configuram novos patamares de
exigência em relação à identificação e ao gerenciamento dos fatores de risco,
incluindo ações para a prevenção de danos, a rastreabilidade das ações e
procedimentos, a consistência dos monitoramentos, a disseminação eficaz da
comunicação, os ciclos de melhoria com análises críticas sistemáticas e a medição
por meio de ferramentas e de indicadores sistêmicos (FELDMAN, 2008). O uso de
instrumentos para essas e outras formas de identificação de elementos de qualidade
e segurança já pode ser verificado em programas adotados no Brasil e em diferentes
países no mundo.
Segundo Bastos e Feldman (2008), além de implantar um programa de
gestão de riscos, as empresas precisam ter a certeza de que a identificação, o
controle e a avaliação destes programas sejam realizados da forma mais adequada.
Uma preocupação em destaque tem relação com a atuação do profissional médico,
onde estudos realizados nos Estados Unidos, Grã Bretanha e Austrália coletaram
dados sobre a incidência e as proporções de eventos adversos evitáveis,
relacionados com prática desses profissionais (NICOLETI, 2008). No entanto, no
universo das instituições de saúde, representado por empresários, administradores
de hospitais e pelas próprias organizações, a aderência aos métodos e instrumentos
de gestão de risco ainda é muito baixa (BASTOS; FELDMAN, 2008).
Na atualidade, diferentes organizações e entidades apresentam definições e
conceitos sobre a segurança do paciente. A perspectiva é a de construção de
referências para os gestores e profissionais de saúde, visando ampliar o
conhecimento e a capacidade de ação destes agentes diante da ocorrência de
situações de risco que possam causar danos ao paciente durante seu tratamento em
uma instituição de saúde. Uma das organizações que lideram este movimento
mundial para a segurança do paciente é a Organização Mundial de Saúde (OMS)
que tem definido e desenvolvido um conjunto de programas e projetos para todos os
seus países membros. Em 2004 a OMS lançou o programa OMS Segurança do
Paciente (WHO Patient Safety), cuja visão era coordenar, disseminar e acelerar
melhoria na segurança do paciente em todo o mundo.
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A principal linha de programas da OMS refere-se às campanhas chamadas
Alianças Mundiais para Segurança do Paciente que estão relacionadas com os
Desafios Globais para a Segurança do Paciente (Global Patient Safety Challenges).
Entre as campanhas já foram incluídas ações voltadas à melhoria de processos
considerados de alto risco na prestação de cuidado ao paciente, envolvendo, entre
outros, o controle de infecções, cirurgias seguras e a informação e educação dos
pacientes acerca de suas patologias e seus tratamentos.
Uma das iniciativas da OMS foi a definição e publicação da Classificação
Internacional para Segurança do Paciente (International Classification for Patient
Safety – ICPS). Esta classificação propõe a padronização dos principais conceitos
relacionados com a segurança do paciente, cujo principal objetivo é compartilhar o
aprendizado sobre o tema através dos sistemas de saúde em todo o mundo. A
elaboração desta classificação, feita por um conjunto de especialistas e
pesquisadores representantes de todas as regiões do mundo, contribuiu para uma
discussão abrangente e de alto nível técnico na elaboração desta taxonomia
mundial, auxiliando gestores e profissionais de saúde na interpretação, descrição,
comparação, monitoramento, análise e utilização de conceitos comuns na gestão e
melhoria da qualidade e segurança em saúde.
A preocupação acerca da segurança do paciente e de seus possíveis danos
tem sido amplamente estudada e monitorada por especialistas em diversos países
do mundo, denotando a relevância do tema, e isto pode ser evidenciado a partir da
criação de institutos e outras entidades relacionadas que assumem diferentes linhas
de atuação. Nos Estados Unidos, existem o Instituto para Melhoria em Saúde
(Institute for Health Improvement - IHI), a Agência para Pesquisa e Qualidade na
Assistência à Saúde (Agency for Healthcare Research and Quality - AHRQ) e a
Fundação Nacional de Segurança do Paciente (National Patient Safety Foundation NPSF); no Reino Unido, a Agência Nacional de Segurança do Paciente (National
Patient Safety Agency - NPSA), na Austrália, a Comissão Australiana em Segurança
e Qualidade (The Australian Commission on Safety and Quality in Health Care ACSQHC) e, no Canadá, o Instituto Canadense de Segurança do Paciente (The
Canadian Patient Safety Institute - CPSI).
No Brasil, uma iniciativa recente, implantada em 2009, começa a ganhar
reconhecimento e pode ser considerada uma referência no sentido de objetivar a
criação de uma rede nacional relacionada à segurança do paciente: o Centro
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Colaborador para a Qualidade do Cuidado e a Segurança do Paciente
(PROQUALIS, 2012). O principal objetivo do PROQUALIS é o aprimoramento das
práticas de saúde relacionadas com a garantia da qualidade e segurança dos
processos na prestação de cuidados ao paciente. Este programa foi lançado como
um portal voltado para temas e assuntos relacionados à segurança do paciente e
demais práticas em saúde, a partir da associação de entidades como o Instituto de
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) da Escola
Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Ministério da Saúde do Brasil (MS), o Hospital
Israelita Albert Einstein e a Escola Nacional de Saúde Pública de Lisboa.
O MS também tem desenvolvido iniciativas visando ações para melhorar o
sistema de saúde no Brasil. Uma destas iniciativas foi a implantação, em março de
2005, do Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS), através
de seu Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (DRAC). O pressuposto
do PNASS é que, através da utilização de um instrumento específico, seja realizada
a avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e
resultados relacionados ao risco, acesso e satisfação dos cidadãos frente aos
serviços públicos de saúde, na busca da resolubilidade e qualidade (PNASS, 2006).
A abrangência de aplicação do PNASS é um conjunto de unidades assistenciais
vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), nas categorias de hospitais gerais,
especializados e mistos, especializados com leitos obstétricos, ambulatórios de
especialidade e policlínicas e estabelecimentos de saúde com serviços próprios de
alta complexidade em oncologia e nefrologia (PNASS, 2006). Esse contingente de
estabelecimentos, conforme dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES), de 2005, a base de referência utilizada pelo MS, indicava a
existência de 8.886 unidades. Em 2010, o MS optou pela atualização desse
instrumento de avaliação, em termos de conceitos e métodos de aplicação, visando
ampliar a abordagem da dimensão segurança em seu conjunto de critérios e
padrões, uma vez que, em sua concepção inicial, este componente não foi
especificamente considerado em seu conteúdo. Segundo Reis, Martins e Laguardia
(2012), a partir do ano 2000 a questão de segurança foi sendo incorporada ao
contexto da qualidade em saúde e os pesquisadores passaram a reconhecer a
segurança, em nível internacional, como uma dimensão fundamental da qualidade.
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A proposta de revisão, como iniciativa da equipe gestora do DRAC/MS,
também estava fundamentada no fato de que o PNASS foi construído, com maior
predominância, a partir de elementos de natureza estrutural e normativa, o que
tornava o instrumento limitante no alcance de sua proposta de avaliação da
qualidade e segurança assistencial. Outro fator identificado foi o de que o
instrumento do PNASS, como parte de sua aplicação, não previa um programa de
acompanhamento ou monitoramento, após a avaliação, que possibilitasse mobilizar
os profissionais e gestores das instituições avaliadas para um movimento contínuo
de melhoria da qualidade dos serviços. O aspecto da melhoria contínua é
atualmente um dos principais pressupostos previstos ou utilizados por metodologias
de avaliação da qualidade e segurança em saúde.
Por meio de processo licitatório, o Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA)
foi a instituição selecionada para desenvolver esse processo de revisão do
instrumento, através da Coordenação de Educação (CEDUC). O autor do presente
estudo é o atual ocupante da função de coordenador da CEDUC, atuando no CBA
desde sua criação em 1998. Em sua experiência, já desenvolveu atividades de
consultoria e avaliação de instituições de saúde participantes do programa de
acreditação aplicado pelo CBA em sua atuação com a Joint Commission International
(JCI), agência acreditadora internacional com trabalhos em vários países do mundo e
com mais de 540 instituições acreditadas em cerca de 50 países, conforme divulgado
em sua página oficial na internet (www.jointcommissioninternational.org). Com
autorização da JCI, a lógica para a revisão do instrumento do PNASS foi desenvolvida
a partir da leitura e adaptação do instrumento intitulado Essentials. Como parte da
metodologia de revisão prevista no contrato de licitação, foram realizados testes piloto
em instituições hospitalares selecionadas pelo próprio MS. O instrumento foi também
submetido a análises de especialistas. Após o processo de validação, o novo
instrumento foi apresentado à equipe do DRAC/MS.
Diante desta oportunidade de revisão e implantação do novo instrumento para
uso pelo PNASS e, considerando ainda, a abrangência e o alcance de sua utilização
dentro do universo de instituições de saúde, que prestam assistência a um número
expressivo de cidadãos brasileiros, o presente estudo se propõe a avaliar a utilidade
e precisão do instrumento para a identificação dos elementos de gestão da
qualidade e segurança relacionados aos processos de cuidados prestados aos
pacientes em hospitais.
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O autor considerou importante buscar evidências de que o instrumento do
PNASS elaborado em 2005 não tinha incorporado essa capacidade de avaliar a
dimensão segurança, uma vez que esse conceito ainda não estava devidamente
estabelecido no âmbito dos processos de avaliação de qualidade utilizados no
Brasil.
A identificação desses elementos de gestão da segurança, feita com base em
um instrumento estruturado, permite observar o grau de adequação das ações
relacionadas com a prevenção, com o monitoramento e com o controle de situações
de risco que ameaçam a segurança do paciente. Os gestores hospitalares e
profissionais de saúde são responsáveis pela manutenção do melhor estado de
saúde

dos

pacientes.

O

próprio

Código

Civil

Brasileiro

já

define

essa

responsabilidade em artigos específicos, de 948 a 951, incluindo tanto os conceitos
de negligência, imprudência ou imperícia quanto as devidas penalidades na causa
de morte do paciente, no agravo do mal, ao causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o
trabalho (BELTRAMI FILHO, 2008). Tais aspectos devem considerar as condições
clínicas e a adequada utilização dos recursos disponíveis e necessários, prevendo a
garantia da segurança em todas as etapas de seu atendimento. Quando utilizam
instrumentos que possibilitam monitorar o nível de segurança de seus processos,
sobretudo na identificação pró-ativa de riscos, os gestores e profissionais têm
melhores chances e oportunidades de minimizar ou evitar danos aos pacientes.

2 ASPECTOS RELACIONADOS AO OBJETO DA AVALIAÇÃO
O objeto de avaliação do estudo é o instrumento do PNASS. Além de
descrevê-lo, o autor apresenta neste capítulo outros aspectos importantes para que
ele possa ser melhor compreendido no contexto dos processos de avaliação de
qualidade e segurança em saúde.

2.1 IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA
A avaliação da qualidade e segurança em saúde ainda é considerada uma
tarefa de difícil execução para as instituições de saúde, apesar da evolução
identificada, nas últimas décadas, a partir da introdução de metodologias e sistemas
de avaliação específicos no Brasil, como a acreditação hospitalar. Uma questão de
importância no uso destas diferentes formas de avaliação tem relação direta com o
tipo de instrumento a ser utilizado para a realização da coleta de dados. No trabalho
publicado por Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) o uso de questionários deve
resultar de uma criação cuidadosa desde o seu rascunho. Ainda segundo os
autores, aspectos técnicos devem ser considerados na sua elaboração, como, por
exemplo, o sequenciamento das questões integrantes do instrumento.
Recomendam verificar a facilidade e pertinência das questões, isto é, se
existe um sequenciamento lógico e eficiente entre elas. Também observam se as
questões de conteúdos semelhantes estão agrupadas logicamente. Para as
questões de redação sugerem ao elaborador atentar para aspectos relacionados à
precisão da formulação das questões bem como observar se o questionário evita
pressuposição, em demasia, quanto aos conhecimentos prévios das pessoas que
vão respondê-lo e adequação do vocabulário ao nível da capacidade de leitura do
público participante da avaliação. No que trata das instruções, as perguntas
apresentadas pelos autores abordam o conhecimento da pessoa que vai responder
ao questionário, buscando verificar se a mesma recebeu estas instruções, a forma
de como responder e se a forma de devolução do mesmo está clara.
Para Nieva e Sorra (2003), os instrumentos utilizados para avaliar cultura de
segurança devem, geralmente, avaliar os valores, atitudes, comportamentos e
normas dos membros de uma organização. Os autores destacam que tais
instrumentos devem focar nas percepções do contexto organizacional, incluindo as
prioridades gerenciais, a adequação de treinamentos e recursos ou as políticas e
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procedimentos. Outra importante característica destes instrumentos, abordada pelos
mesmos autores, diz respeito a sua capacidade de abranger perspectivas tanto
gerenciais quanto profissionais que, combinadas à coleta dos dados, ampliam o
alcance da avaliação em relação à cultura de segurança organizacional.

2.2 O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO PNASS
O MS definiu e estabeleceu programas nacionais de avaliação dos serviços
de saúde a partir de instrumentos específicos. Em 1998, adotou o Programa
Nacional de Avaliação de Serviços Hospitalares (PNASH), que somente foi aplicado
nos anos de 2001 e 2002 (PNASS, 2004). Esse programa foi então substituído pelo
PNASS, uma vez que a perspectiva do MS era ampliar a cobertura do PNASH,
abrangendo outros tipos de serviços que não somente os hospitalares. A estratégia
era adotar uma política clara de avaliação institucional buscando coletar dados e
informações capazes de aumentar as oportunidades de melhoria nos processos de
planejamento e gestão dos recursos públicos. Em sua introdução, o caderno de
avaliação utilizado pelo PNASS (2004) ressalta que:
A avaliação é, em especial, parte fundamental do planejamento e da
gestão do sistema de saúde. Um sistema de avaliação efetivo deve
reordenar a execução das ações e serviços, redimensionando-os de
forma a contemplar as necessidades de seu público, dando maior
racionalidade ao uso dos recursos. (p. 5).

A concepção do PNASS também considera as diferentes e desafiantes
abordagens da avaliação de qualidade em saúde, destacando seus resultados como
parte fundamental do planejamento e da gestão da saúde pública, preconizada pelo
SUS. Na configuração do sistema avaliativo proposto pelo PNASS, e conforme
descrito no seu objetivo geral, a avaliação deve ser completa e abrangente,
englobando a eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e
resultados relacionados ao risco, acesso e satisfação dos cidadãos usuários do
SUS. Essa abordagem se baseia no que Donabedian (1980) chamou de modelo
unificado baseado em três componentes ou dimensões do cuidado em saúde:
estruturas, processos e resultados. As estruturas abrangem os recursos físicos,
humanos, materiais, equipamentos e recursos financeiros necessários para viabilizar
a prestação da assistência médica. Os processos se referem às atividades que
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envolvem os profissionais da saúde e os usuários, incluindo também atividades de
diagnóstico e tratamento, além de uma abordagem sobre os aspectos éticos da
relação médico, profissional, equipe de saúde e paciente. Os resultados
correspondem ao que foi obtido como produto final da assistência prestada, a
exemplo da melhoria da condição ou estado de saúde, da adequada satisfação das
necessidades e expectativas dos usuários, frente às suas demandas pelos serviços
de saúde.
Na evolução de seus estudos, Donabedian (1990) definiu os sete pilares da
qualidade aplicados aos cuidados em saúde, que incluem eficiência, eficácia,
efetividade, aceitabilidade, legitimidade, otimização e equidade. As definições
adotadas pelo PNASS compreendem três destes pilares que são os conceitos de
eficiência - relação entre eficácia e efetividade e inclui o conceito de custo, sendo
que, se duas medidas são igualmente eficazes e efetivas, a mais eficiente é a de
menor custo; de eficácia - resultado do cuidado obtido na melhor situação possível e
efetividade - resultado do cuidado obtido na situação real. A avaliação da qualidade
preconizada e utilizada pelos atuais e diferentes modelos e metodologias, como a
acreditação hospitalar aplicada pela JCI, também se utilizam dos mesmos conceitos
apresentados por Donabedian (1990).
A aplicação do instrumento do PNASS é feita para quatro categorias de
estabelecimentos de saúde, definidas como prioridades em função dos dados
censitários analisados pelo MS: 1. hospital geral, hospital especializado e unidade
mista; 2. hospitais especializados com leitos obstétricos; 3. ambulatório de
especialidade e policlínica; e 4. estabelecimentos de saúde com serviços próprios de
alta complexidade em oncologia e nefrologia. Segundo o caderno de avaliação do
PNASS (2004):
O objetivo do PNASS é avaliar os serviços de saúde do Sistema
Único de Saúde, buscando a apreensão mais completa e abrangente
possível da realidade dos mesmos, em suas diferentes dimensões.
Avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e
resultados relacionados ao risco, acesso e satisfação dos cidadãos
frente aos serviços públicos de saúde na busca de resolubilidade e
qualidade. (p. 8).
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Os objetivos específicos são:
Incentivar a cultura avaliativa dos gestores para os serviços de
saúde.
Fomentar a cultura avaliativa nos estabelecimentos de saúde.
Ser instrumento de apoio à gestão do SUS.
Produzir conhecimento qualitativo da rede de serviços de saúde.
Difundir padrões de conformidade dos serviços de saúde.
Incorporar indicadores de produção para avaliação de serviços de
saúde.
Aferir a satisfação dos usuários do SUS.
Conhecer a percepção dos profissionais nos estabelecimentos de
saúde sobre as condições e relações de trabalho.
Identificar oportunidades e possibilidades de melhoria.
Divulgar experiências exitosas para melhoria da qualidade local.
Disponibilizar os resultados para conhecimento público (p. 8).

Visando estabelecer uma avaliação mais abrangente, o instrumento utiliza
quatro dimensões avaliativas: 1. roteiro de padrões de conformidade; 2. indicadores;
3. pesquisa de satisfação dos usuários e 4. pesquisa das condições de relações de
trabalho e está estruturado em três blocos: I. Gestão Organizacional; II. Apoio
Técnico e Logístico e III. Gestão da Atenção à Saúde, num total de 132 padrões,
organizados em 22 critérios. Cada bloco tem um conjunto de critérios organizados
por áreas, conforme apresentado no Quadro 1.
Quadro 1 – Relação de blocos e critérios do instrumento do PNASS
Blocos
I - Gestão Organizacional

II – Apoio Técnico e Logístico

Critérios
Liderança e Organização
Demanda, Usuário e Sociedade
Gestão da Informação
Gestão de Pessoas
Gerenciamento de Risco
Gestão de Infra-Estrutura Física
Gestão de Equipamentos
Gestão de Materiais
Higiene do Ambiente e Processamento de
Roupas
10. Alimentação e Nutrição
11. Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia
(SADT)
12. Serviços de Hemoterapia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(Continuação)
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(Continuação)
Blocos
13.
14.
15.
III – Gestão da Atenção à
Saúde

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Critérios
Humanização da Atenção
Atenção Imediata – Urgência/Emergência
Atenção
em
Regime
Ambulatorial
de
Especialidades
Atenção em Regime de Internação
Atenção em Regime de Terapia Intensiva
Atenção Cirúrgica e Anestésica
Atenção Materno-Infantil
Atenção Radioterápica
Atenção Quimioterápica
Atenção ao Renal Crônico – Terapia Renal
Substitutiva

Fonte: Caderno do Programa Nacional de Avaliação de Serviço de Saúde, PNASS (2004, p. 13).

A avaliação feita por meio do instrumento do PNASS ocorre com base no
julgamento do grau de conformidade dos critérios, denominados sentinelas, pois
sinalizam condições de risco ou de qualidade frente aos requerimentos definidos
pelos padrões. Os padrões são classificados como imprescindíveis (I), necessários
(N) e recomendáveis (R). Quando classificados como imprescindíveis, os padrões
apresentam

requerimentos

de

normas

definidas

por

órgãos

legais

ou

regulamentadores, incluindo manuais, portarias, resoluções e decretos, e o não
atendimento dessas normas configuram riscos imediatos à saúde, razão porque,
nessa condição, a necessidade de intervenção para uma melhoria é considerada
urgente. Na classificação como necessários também há exigências de atendimento
às normas descritas no instrumento, mas o não cumprimento delas não configura
riscos urgentes, mas, sim, mediatos. A intervenção para melhorias prevê o
estabelecimento de um prazo para adequação. Quando classificados como
recomendáveis, os padrões não estabelecem o atendimento a normas, mas um
determinado grau de diferenciação da qualidade do serviço prestado ao usuário,
como uma referência para melhoria de processos. Cada padrão, distribuído nos 22
critérios, está sinalizado como imprescindível (I), necessário (N) ou recomendável
(R) e deve ser assinalado pelo avaliador como conforme ou não conforme, segundo
as evidências observadas ou verificadas pelos avaliadores. O Quadro 2 apresenta
um exemplo da estrutura do instrumento.
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Quadro 2 – Critérios do padrão gerenciamento de risco do bloco II do
instrumento do PNASS
I

I

N

N

R
R

Padrão e Conformidade
25. Existe Programa de Controle de Infecção
Hospitalar com ações deliberadas e
sistemáticas.
26. A Central de Material e Esterilização monitora
os processos de limpeza, desinfecção e
esterilização.
27. Há métodos que visam garantir o
fornecimento e uso de Equipamentos de
Proteção Individual – EPI e Equipamentos de
Proteção Coletiva – EPC.
28. Realiza o controle de vetores.

Ver.
O, D

29. Há programa de educação permanente em
controle de infecção.
30. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde está implantado.

D

Sim

Não

Normas
20, 42

O, D

20, 42,
113

O, D

20, 42,
101, 113

O, D

20, 42, 62,
72, 75,
113

D

Fonte: Caderno do Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde, PNASS (2004, p. 21).

A seguir são apresentadas as possíveis evidências ou fontes de verificação
que devem ser analisadas ou identificadas pelo avaliador na verificação dos padrões
de conformidade descritos em cada bloco. Cada evidência corresponde ao
respectivo critério enumerado de 25 a 30, no Quadro 2, de acordo com o descrito no
instrumento do PNASS (2004):

25. O programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um
conjunto de ações desenvolvidas sistematicamente, com vistas à
redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções
hospitalares. A CCIH deverá elaborar, implementar, manter e avaliar
programa de controle de infecção hospitalar, adequado às
características e necessidades da instituição;
26. Verificar se as normas, rotinas dos processos de limpeza,
desinfecção e esterilização estão descritas, acessíveis, atualizadas,
datadas e assinadas;
27. Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele
composto para proteger contra um ou mais riscos que possam
ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no trabalho (luvas, botas, aventais, máscara,
gorro e outros). Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) dizem
respeito ao coletivo, devendo proteger todos os trabalhadores
expostos a determinado risco. Exemplo: isolamento acústico de
fontes de ruído, ventilação dos locais de trabalho, proteção de partes
móveis de máquinas e equipamentos, a sinalização de segurança, a
cabine de segurança biológica, capelas químicas, cabine para
manipulação de radiosótopos, extintores de incêndio, dentre outros;
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28. Verificar janelas teladas, ralos escamoteados, registros de
limpeza,
desratização,
descupinização,
desinsetização,
acondicionamento adequado do lixo, manutenção e limpeza do
ambiente externo (jardim e proteção da caixa de água e outros);
29. Existência de educação permanente, excluindo capacitações e
treinamentos sem continuidade. Verificar o programa de educação
permanente e o cronograma das realizações por escrito;
30. Verificar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde – PGRSS, conforme a Resolução – RDC - 306/04 (p. 21).

Segundo preconizado pelo DRAC/MS, o instrumento deve ser aplicado em
caráter de autoavaliação por cada hospital avaliado no programa do PNASS. Para
efeito de validação desse processo, e conforme descrito na base metodológica do
instrumento do PNASS, um gestor público local, ou seja, um representante da
Secretaria Municipal de Saúde deve proceder outra avaliação utilizando-se do
mesmo instrumento. Os dois instrumentos são enviados ao DRAC/MS para as
devidas análises, porem, tal como previsto pela base metodológica, para o devido
efeito avaliativo e cálculo dos resultados, somente será considerada a avaliação feita
pelo gestor local. Segundo descrito no instrumento do PNASS (2004):
O processo de autoavaliação contribui para a estruturação dos
serviços de saúde à medida que possibilita o autoconhecimento,
através da identificação da realidade e necessidades locais. Desta
maneira, o PNASS induz a um processo educativo voltado para os
serviços de saúde, uma vez que disponibiliza toda a base legal em
que o Roteiro de Padrões de Conformidade foi baseado. (p. 9).

2.3 OS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO PNASS
Os hospitais e os gestores locais enviam os dados ao DRAC/MS, onde os
mesmos são consolidados, analisados e divulgados por meio de publicações oficiais
e do site oficial do MS (http://pnass.datasus.gov.br/pnass/resultados).
Para garantir uma adequada gestão das informações oriundas da aplicação
do PNASS foi criado o Sistema de Informações do PNASS – SiPNASS (CADERNO
DO PROGRAMA... 2004), que utiliza dados agregados do CNES e da plataforma do
Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS). As publicações
apresentam os dados em formatos de gráficos, facilitando a leitura e interpretação
dos resultados. As informações estão organizadas em diferentes formatos, com
dados sobre os tipos e a localização dos estabelecimentos avaliados, o total de
estabelecimentos avaliados por região do país, os desempenhos das avaliações em
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cada bloco constante do caderno de avaliação, o percentual de respostas
afirmativas obtidas a partir das autoavaliações, e o resultado das avaliações feitas
pelos gestores, entre outras.
Com o objetivo de constituir uma análise do desenvolvimento e aplicação do
PNASS, um grupo de profissionais designados pelo MS, coordenado pelo DRAC,
elaborou uma publicação intitulada Resultados do Processo Avaliativo (PNASS,
2006)

que

se

encontra

disponível

para

consulta

no

site

(http://pnass.datasus.gov.br/documentos/relatorio_pnass_impressao.pdf).

do

MS
Esse

documento descreve as etapas de desenvolvimento e aplicação do PNASS, no
período de 2004 até 2006, junto a 5.626 serviços, alcançando 57,8% do total de
9.734 instituições previstas, no ano de 2004, de acordo com o censo do MS. Essa
amostra de instituições foi formada por 60% de hospitais, 38% de ambulatórios e 2%
de serviços isolados, o que representava, no âmbito do atendimento total feito pelo
SUS, 72,47 % da produção de serviços hospitalares e 51,83% da produção de
serviços ambulatoriais, denotando a importância e abrangência do estudo avaliativo
conduzido pelo MS.
Nas suas considerações finais, a publicação já aponta a necessidade de uma
revisão criteriosa dos instrumentos utilizados, visando assegurar o uso de uma
nomenclatura mais objetiva e de redação mais clara para alguns critérios e padrões.
Também destaca outros aspectos como: revisão dos níveis de exigência de alguns
padrões, buscando atenuar o caráter normativo do roteiro de padrões de
conformidade; revisão e adequação dos métodos e formas de aplicação do
instrumento do PNASS; de reforçar a capacitação dos aplicadores para corrigir
possíveis vieses de coleta de dados e de estabelecer instrumentos complementares
que possam dar maior consistência e abrangência aos objetivos de avaliação da
qualidade dos serviços de saúde vinculados ao SUS.
No Quadro 3 são apresentados os totais de estabelecimentos avaliados por
região, conforme consta da publicação Resultados do Processo Avaliativo (PNASS,
2006).
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Quadro 3 – Número de estabelecimentos avaliados pelo PNASS por Região do Brasil
Região
Norte
Nordeste
Centro Oeste
Sudeste
Sul

Avaliados
331
1.795
685
1.860
955

Fonte: Sistema de Informações do PNASS (2006).

Outros dados que constam da mesma publicação podem ser identificados nos
Gráficos 1 e 2.
Gráfico 1 – Comparativo do desempenho entre autoavaliação e avaliação por gestor
por Unidade da Federação – roteiro de padrões de conformidade

Fonte: PNASS, (2009).

Por meio do Gráfico 1, que expõe autoavaliações de gestores e de
instituições de saúde, pode-se observar que a avaliação realizada pelo gestor se
apresenta sempre com percentual de conformidades acima das autoavaliações
feitas pelas próprias instituições. A partir do estudo do conjunto de padrões
constantes do caderno de avaliação do PNASS, pode-se inferir que o conhecimento
mais prático e aprofundado dos profissionais das instituições de saúde resulta em
uma análise e verificação mais criteriosa do grau de conformidade dos distintos
blocos de padrões do instrumento. As avaliações conduzidas nos Estados da Bahia,
Espírito Santo, Piauí e Santa Catarina, exemplificam isto.
O Gráfico 2 revela que, na avaliação dos gestores realizada no período de
2004 a 2007, o número de respostas afirmativas, que representam os achados de
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conformidades, é maior para os padrões imprescindíveis nos três blocos de padrões
que compõem o caderno do PNASS. O Bloco III - Gestão Organizacional tem o
maior número de respostas afirmativas para o conjunto de padrões avaliados.
Observa-se também haver uma equivalência de conformidades nos três blocos de
padrões, sendo, na ordem, padrões imprescindíveis, padrões necessários e padrões
recomendáveis.
Gráfico 2 – Porcentagem de respostas afirmativas por bloco e tipo de padrão –
avaliação por gestores (2006)

Fonte: PNASS, (2009).

O Gráfico 3 é um exemplo do tipo de informações que consta dos dados
públicos denominados como Resumo das Avaliações e que se encontra disponível
no site do MS, os quais foram consolidados no período de 2009 a 2010 e
armazenados como parte do SiPNASS, gerenciado pelo DATASUS.
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Gráfico 3 – Porcentagem de respostas afirmativas por bloco e tipo de padrão –
avaliação por gestores (2009)

Fonte: PNASS, (2009).

No Gráfico 3, pode-se observar que o percentual de conformidades, na
avaliação dos gestores, realizada no ano de 2009, tem maior incidência no grupo de
padrões imprescindíveis do Bloco III – Gestão Organizacional. Os padrões
imprescindíveis também têm maior percentual nos Blocos I – Apoio Técnico e
Logístico e no Bloco II – Gestão da Atenção à Saúde. A análise dos resultados
demonstra uma prevalência de um menor número de conformidades, ou seja, da
presença de critérios avaliados como não conformes, no Bloco II – Apoio Técnico e
Logístico e em seguida no Bloco III – Gestão de Atenção à Saúde. Essa observação
aponta uma maior condição de insegurança nos processos mais diretamente
vinculados ao cuidado prestado ao paciente, uma vez que no Bloco II estão critérios
relacionados com o gerenciamento de risco e equipamentos, com os serviços de
nutrição e hemoterapia e no Bloco III aqueles relacionados com os diferentes
serviços onde os pacientes são atendidos ou permanecem internados.
Dessa forma, ratifica-se a necessidade da aplicação do instrumento do
PNASS para avaliação dos processos nos hospitais, considerando a expectativa de
que os resultados sejam efetivamente utilizados para definição e implantação de
processos de melhoria da qualidade e garantia da segurança da prestação de
cuidado aos pacientes nestes serviços.
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2.4 A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA HOSPITALAR
No Brasil, a iniciativa de avaliação da qualidade e segurança hospitalar
ganhou notoriedade a partir da introdução de programas de acreditação em saúde.
A acreditação é um processo de avaliação, de caráter externo, periódico e
voluntário, conduzido por uma organização, em geral não governamental, aplicada
por profissionais de saúde especializados, por meio dela verifica-se a conformidade
com um conjunto de requerimentos definidos por padrões predeterminados,
direcionados aos processos de cuidado ao paciente e gestão dos serviços de saúde
(JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2011).
Na abordagem sobre o valor e aplicabilidade de uma avaliação de
acreditação, Hillegonda, (2000 apud Rodrigues 2004) considera que uma avaliação
da qualidade pode servir a diferentes propósitos, como por exemplo, uma pesquisa
de avaliação, uma avaliação para decisão ou para gestão e que os dados, a serem
coletados, podem envolver estruturas, processos e resultados.
Para Clinco (2007), a busca pela excelência na qualidade tem levado os
hospitais a se adequarem a padrões específicos e pré-estabelecidos, como os que
são utilizados na acreditação hospitalar. Ainda segundo Clinco, atendendo aos
padrões e seus requisitos, os hospitais se tornam mais seguros, tanto para o
cuidado ao paciente como para a atuação dos profissionais, passando a ter
reconhecimento, uma vez que seus atributos de qualidade tornam-se mais
evidentes.
A acreditação hospitalar também é considerada um processo difícil de
implementação para os hospitais brasileiros. Hinrichsen (2012) descreve:
Implantar uma assistência sistematizada em práticas com padrões de
segurança e qualidade, segundo manuais/exigências de órgãos
certificadores, de acreditação, é muito trabalhoso; requer tempo e
exige investimentos e adequações. Também ainda não é uma
realidade a valorização desse processo por parte das fontes
pagadoras e os serviços prestados segundo conceitos de qualidade
(p. 4).

No Brasil já existem modelos distintos de acreditação, os quais se baseiam
em metodologias desenvolvidas por organismos nacionais e internacionais. Na
atualidade, pelo menos quatro modelos distintos podem ser identificados, os quais
podem ser identificados no Quadro 4.
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Quadro 4 – Metodologias de Acreditação aplicadas no Brasil
Abrangência

Níveis de
Acreditação

Organização
Nacional de
Acreditação
(ONA)

Nacional

1- Estrutura
2- Processos
3- Excelência

Níveis 1 e 2 – dois anos
Nível 3 – três anos

Joint
Commission
International
(JCI)

Internacional

Acreditado
(sem níveis)

Três anos

Accreditation
Canada

Internacional

Acreditado
(sem níveis)

Três anos

Internacional

Acreditado
(sem níveis)

Instituição

National
Integrated
Accreditation
for Healthcare
Organizations
(NIAHO)

Prazo de validade dos
selos de acreditação

Três anos

Aplicação
Por meio de
Instituições
credenciadas
como
acreditadoras
Por meio de
acordo com o
Consórcio
Brasileiro de
Acreditação
(CBA)
Por meio de
sociedade
com o
Instituto
Qualisa de
Gestão (IQG)
Por meio da
empresa Det
Norske
Veritas (DNV)

Fonte: O autor (2013).

Neste estudo, o autor se baseou na metodologia desenvolvida e aplicada pela
JCI e CBA, uma vez que esta foi a referência utilizada para a revisão do instrumento do
PNASS, solicitada pelo DRAC/MS. Essa metodologia, na atualidade, é uma das que
mais tem crescido no Brasil, o que pode ser verificado a partir do número de hospitais
acreditados

listados

no

site

do

CBA

(http://www.cbacred.org.br/site/unidades-

acreditadas-no-brasil/).
A JCI, criada em 1998, é uma subsidiária da The Joint Commission (TJC),
fundada em 1951, nos Estados Unidos, considerada a mais antiga agência
acreditadora do mundo. A TJC detém cerca de 80% do mercado de acreditação nos
Estados Unidos, segundo dados divulgados em seu site (www.jointcommission.org/).
Como subsidiaria, a JCI atua em programas de acreditação e ações de
consultoria em vários países, tendo como missão a melhoria contínua da segurança
e qualidade dos cuidados de saúde junto à comunidade internacional, a partir do
fornecimento de serviços de educação, consultoria, acreditação e certificação
internacional.
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A metodologia do CBA e JCI utiliza padrões internacionais de excelência,
organizados em manuais, cuja expectativa é o alcance do melhor desempenho
possível no processo ou atividade definida pelos requerimentos destes padrões,
relacionados à qualidade e segurança no cuidado prestado ao paciente e na gestão
dos serviços. Os manuais são elaborados por um comitê internacional de
especialistas, composto por profissionais de saúde, representantes de diferentes
países do mundo, incluindo o Brasil. O autor do presente estudo é um dos
integrantes deste comitê internacional, convidado em função de sua experiência de
15 anos no campo de avaliação e processos de acreditação baseados na
metodologia desenvolvida pela JCI. Os nomes e as qualificações dos integrantes
deste comitê constam da introdução do manual de padrões, que é integralmente
revisado e atualizado, e tem uma nova edição a cada período de três anos.
Organizados de forma a abranger todas as áreas e setores de um hospital, os
padrões distribuem-se em capítulos que abordam diferentes processos e atividades
relacionadas com o cuidado prestado ao paciente e à gestão dos serviços. A lógica
é a garantia de que todos os serviços e processos tenham o mesmo nível de
excelência de qualidade e segurança, conforme preconizado pelos requerimentos
destes padrões. A acreditação hospitalar não permite que a avaliação de um hospital
seja feita parcialmente, devendo a acreditação ser concedida à instituição como um
todo. Os capítulos do manual incluem, entre outros, a garantia do acesso e
continuidade do cuidado, os direitos dos pacientes e familiares, o cuidado prestado,
a gestão e o uso de anestesia, de cirurgias e de medicamentos, a prevenção e o
controle de infecções, a governança, liderança e direção do hospital e dos serviços,
a educação e qualificação dos profissionais, em especial, dos corpos médico e de
enfermagem e a gestão do ambiente e instalações, e da comunicação e informação.
Como parte dos padrões do manual internacional CBA e JCI foi definido um
conjunto de metas internacionais de segurança do paciente, que fez faz parte de um
estudo e ação estratégica desenvolvidos pela JCI e pela OMS, e que deu origem ao
Centro Colaborador da OMS para Segurança do Paciente (WHO Collaborating
Centre for Patient Safety). Em 2005, a OMS designou a TJC e a JCI como líderes
para o estudo e desenvolvimento de soluções para o referido Centro. A escolha das
instituições baseou-se no reconhecimento de suas experiências e liderança em
ações relacionadas com a segurança dos pacientes no mundo. As metas
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internacionais de segurança que fazem parte do manual internacional do CBA e
Joint Comimission International (2011) são:
1. Identificar os pacientes corretamente; 2. Melhorar a comunicação
efetiva; 3. Melhorar a segurança dos medicamentos de alta
vigilância; 4. Assegurar cirurgias com local de intervenção correto,
procedimento correto e paciente correto; 5. Reduzir o risco de
infecções associadas aos cuidados de saúde; 6. Reduzir o risco
de lesões ao paciente decorrentes de quedas.

As avaliações de acreditação são conduzidas por especialistas capacitados
pelo CBA e pela JCI, sendo utilizada uma agenda pré-estabelecida com o hospital a
ser avaliado. O método de avaliação utilizado pelos avaliadores é o rastreador,
aplicado pela JCI desde 2008. Nele, a avaliação dos processos é feita a partir da
seleção de casos de pacientes e, assim, o avaliador tem a possibilidade de avaliar,
de forma prática, todas as experiências vivenciadas por estes mesmos, no hospital,
conforme descrito pela Joint Commisssion Resources (2004), em sua publicação
sobre o método. A utilização do método rastreador também pode ser considerada
uma ação de melhoria com o propósito de propiciar maior precisão no levantamento
dos dados da avaliação de acreditação desenvolvida pelo CBA e JCI: “A precisão
resulta da exatidão das representações, proposições e resultados, em especial
aqueles que fundamentam julgamentos acerca da qualidade dos programas ou de
seus componentes” (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2011). Neste caso
pode-se fazer uma analogia do método rastreador com o padrão de precisão seis,
estabelecido pela Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, que
trata das análises e delineamentos sólidos, onde a avaliação deve empregar
delineamentos tecnicamente adequados e análises apropriadas aos propósitos
estabelecidos.

2.5 O PROCESSO DE GESTÃO DA SEGURANÇA HOSPITALAR
A experiência do autor do presente estudo como Coordenador do CBA, que
atua diretamente na organização e realização de avaliações externas de educação
nas instituições clientes do programa de acreditação internacional aplicado pelo CBA
e JCI no Brasil e em Portugal, tem evidenciado a partir da análise dos resultados
destas avaliações, que a gestão da segurança no cuidado prestado ao paciente
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ainda é um desafio importante para os hospitais. Com um banco de dados de mais
de 300 avaliações realizadas, na análise dos padrões que tratam especificamente
dos elementos e processos relacionados com a gestão da segurança, a ocorrência
de não conformidades é predominante, chegando a percentuais superiores a 70%
nas avaliações diagnósticas, ou seja, nas primeiras avaliações realizadas nos
hospitais participantes do programa de acreditação (JOINT COMMISSION
INTERNATIONAL, 2012).
A gestão da segurança pressupõe a criação de uma cultura de segurança
institucional. Segundo a Agência para a Pesquisa e Qualidade na Assistência à
Saúde Agency for Healthcare Research and Quality - AHRQ, (AGENCY..., 2012) dos
Estados

Unidos,

as

organizações

de

alta

confiabilidade

mantem

um

comprometimento com a segurança em todos os níveis, dos profissionais de ponta
até as lideranças e os executivos. Este comprometimento, ainda segundo a AHRQ,
estabelece uma cultura da qualidade que deve compreender elementos-chave
como: reconhecimento da natureza de alto risco das atividades de uma organização;
a determinação para desenvolver processos seguros, de forma consistente;
ambiente livre de culpas, com profissionais aptos a notificar erros ou quase falhas
sem medo ou risco de punições; encorajamento para a colaboração entre os setores
para buscar soluções para os problemas de segurança do paciente e um
comprometimento organizacional de recursos para tratar das questões de
segurança.
Para a Agência Nacional de Segurança do Paciente (NATIONAL..., 2008), do
Reino Unido, em um dos seus programas chamado Segurança do Paciente Primeiro
(Patient Safety First), onde aborda a questão da liderança para segurança, os
executivos de uma organização de saúde devem supervisionar a missão, a
estratégia, a liderança, a qualidade e a segurança. Ainda segundo a NPSA, numa
visão moderna, os executivos devem diretamente responsabilizar-se pela missão do
hospital em prover o melhor cuidado possível, evitando danos aos pacientes.
Para Hinrichsen (2012), a cultura de segurança apoia-se no compromisso
mais amplo da organização ao considerar:
A segurança do paciente, entretanto, está relacionada com tolerância
zero para riscos e situações adversas. É, portanto, um compromisso
institucional com a vigilância e eliminação de eventos desfavoráveis
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e perigos potenciais ou reais à segurança do paciente, apoiado por
tecnologias, métodos e normas rigorosas (p. 24).

No trabalho apresentado por Sousa (2006), a inexistência de uma cultura de
segurança ganha diferentes proporções em uma organização de saúde, quando
aborda:

Existe hoje um forte conjunto de evidência e um vasto conhecimento
factual sobre as implicações que a segurança dos doentes, ou a falta
dela, tem sobre as organizações de saúde, os seus profissionais e
principalmente os doentes/utentes que a elas recorrem. Essas
implicações traduzem-se, essencialmente sob três formas: a) perda
de confiança nas organizações de saúde e seus profissionais, com
consequente degradação das relações entre estes e os
utentes/doentes; b) aumento dos custos, sociais e económicos,
variando a sua dimensão na razão directa dos danos causados e da
casuística dos mesmos; c) redução da possibilidade de alcançar os
resultados (outcomes) esperados/desejados, com consequências
directas na qualidade dos cuidados prestados (p. 310).

Para Mendes Junior (2007), a segurança do paciente tem alcançado destaque
expressivo quando se trata de ações relacionadas à melhoria da qualidade em
saúde em vários países, na medida em que o princípio básico deve ser o de que os
pacientes não sofram danos provenientes do cuidado médico.
O Departamento de Saúde do Reino Unido, em publicação intitulada de
Segurança Primeiro – Um Relatório para Pacientes, Profissionais e Gestores de
Saúde (DEPARTAMENT..., 2006), trata dos riscos associados a não utilização de
ações de gestão da segurança do paciente, quando afirma que, baseado nas
melhores pesquisas disponíveis, é estimado que um entre cada 10 pacientes
admitidos nos hospitais dos países em desenvolvimento serão, de forma não
intencional, vítimas de um erro e que 50% destes eventos poderiam ser evitados, se
as lições de acidentes anteriores tivessem sido aprendidas.
Os conceitos de segurança do paciente são diversos. Conforme definido na
Classificação Internacional de Segurança do Paciente 2009, (WORLD..., 2004), a
OMS entende que a segurança do paciente consiste na redução de risco de um
dano desnecessário associado com o cuidado, para um mínimo aceitável. A AHRQ
(AGENCY..., 2011) aborda a segurança do paciente como, fundamentalmente, a
ausência de injúrias evitáveis produzidas por cuidados médicos.
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Na perspectiva de garantir a minimização, mitigação ou eliminação dos riscos
nos cuidados prestados aos pacientes, os processos de gestão devem considerar a
utilização de ferramentas e instrumentos específicos (FELDMAN, 2008). As
qualificações e competências do gestor de segurança do paciente devem ser
claramente definidas e atribuídas a profissionais devidamente selecionados. Um
plano de gestão de risco deve ser elaborado e implementado para garantir que
ações de natureza pró ativa sejam implementadas (JOINT COMMISSION
INTERNATIONAL, 2011). Este plano, ainda segundo a JCI, deve conter os
componentes seguintes: identificação do risco; priorização do risco; notificação do
risco; gerenciamento do risco; investigação de eventos adversos e gerenciamento
de queixas relacionadas.
A

adoção

de

práticas

consistentes

também

encontra

respaldo

na

Classificação Internacional de Segurança do Paciente adotada, pela OMS, onde
existe a definição para ações tomadas para reduzir o risco (Actions taken to reduce
risk). Utilizando tradução livre, esta definição pode ser entendida como ações
voltadas para reduzir, gerenciar ou controlar qualquer risco, entendido como futuro
dano, ou probabilidade de dano, associado com um incidente. Ao lado desta
definição, a classificação da OMS acrescenta o conceito de Melhoria do Sistema
(System Improvement) que, a partir de uma tradução livre feita pelo autor, pode ser
entendido como um sistema de melhoria no qual os resultados, ou medidas da
cultura, dos processos e estruturas são direcionados à prevenção de falhas no
sistema e à melhoria da segurança e da qualidade.
Estas definições e conceitos, associados com outros apresentados no
presente estudo, ressaltam a necessidade e a importância do estabelecimento, de
forma consistente e estruturada, de um processo de gestão de segurança por parte
dos hospitais. Assim, a opção de desenvolvimento deste estudo, vai, de um lado, ao
encontro desta preocupação mundial com a segurança e, de outro, com o desafio de
serem definidos e implementados estratégias, ferramentas e instrumentos capazes
de configurar um processo consistente e efetivo em favor da minimização, mitigação
ou eliminação de riscos e danos no ambiente hospitalar.

3 METODOLOGIA
3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
Para constituir a base da avaliação do instrumento do PNASS proposta no
estudo, o autor considerou importante a condução do trabalho a partir da abordagem
avaliativa centrada em especialistas. A opção por esta abordagem tem fundamento
no fato de que o conteúdo do instrumento do PNASS é utilizado especificamente no
contexto dos processos e atividades desenvolvidos nos ambientes dos serviços de
uma instituição de saúde e, portanto, a sua aplicação deve ser feita por profissionais
que tenham conhecimentos sobre o assunto. Nessa lógica, Worthen, Sanders e
Fitzpatrick (2004) consideram:
A abordagem da avaliação centrada em especialistas, talvez a mais
antiga e a mais usada, depende basicamente dos conhecimentos
específicos de um profissional para julgar uma instituição, um
programa, um produto ou uma atividade. (p. 179).

Em seus estudos, citam o exemplo de uma avaliação baseada nesta
abordagem, indicando que a qualidade de um hospital pode ser avaliada
considerando a análise de seus programas, de suas instalações do pronto socorro,
das unidades de atendimento aos pacientes internados, e farmácia. Ressaltam, no
caso, que esta análise deveria ser feita por especialistas em medicina, serviços de
saúde e administração hospitalar.
Nessa perspectiva, o autor propõe avaliar o instrumento do PNASS junto a
grupos de profissionais especializados, organizados tanto a partir da formação de
grupos focais compostos por sete profissionais de saúde, cada um, constituídos em
cinco hospitais, quanto a partir da seleção de cinco especialistas, com formação e
experiência na avaliação e gestão de segurança ou de risco nos serviços de saúde.
Com esta seleção de diferentes profissionais especialistas, no contexto de saúde e
segurança, o autor pretende considerar o que Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004)
destacam em seus estudos:
Esse conhecimento especializado pode ser oferecido por avaliador
(es) ou por outro tipo de profissional; a escolha é feita de acordo com
a pessoa que oferece mais em termos de substancia ou
procedimentos que estão sendo avaliados. Em geral, uma única
pessoa não dispõe de todo o conhecimento necessário para fazer
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uma avaliação de forma adequada. Uma equipe de especialistas que
se complementam mutuamente tem muito mais probabilidade de
fazer uma boa avaliação (p. 180).

Um dos métodos de abordagem e de coleta de dados utilizado pelo autor foi a
formação de grupos focais. Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) consideram que,
entre os distintos métodos de coleta de informações qualitativa, este se tornou o
mais popular deles. Citam também que os grupos focais podem ajudar a confirmar
ou refutar teorias, apresentar ideias novas, assim como ajudar a ampliar
descobertas sobre os resultados.
Para os grupos focais foram utilizados roteiros de entrevistas visando a coleta
dos dados de interesse do estudo. Os critérios de seleção e a formação destes
grupos focais estão descritos na seção 3.3 deste capitulo.
O outro método utilizado no estudo foi a abordagem direta a profissionais
especializados, com formação na área de saúde e experiência em processos de
avaliação e gestão de segurança de serviços de saúde. Junto a estes profissionais
foi feita a aplicação de um questionário. O autor optou por estabelecer um grupo de
cinco especialistas para uma análise mais aprofundada do instrumento do PNASS,
considerando a afirmação: “Em geral, uma única pessoa não dispõe de todo o
conhecimento necessário para fazer uma avaliação de forma adequada. Uma equipe
de especialistas que se complementam mutuamente tem muito mais probabilidade
de fazer uma boa avaliação” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 180).
Com o objetivo de definir o perfil e a qualificação deste grupo de especialistas,
o autor identificou três critérios: formação básica relacionada com a área de saúde e
atividade hospitalar, tempo mínimo de 5 anos de experiência em práticas de cuidado
ou gestão hospitalar e título de mestre ou doutor em área de conhecimento
relacionado à gestão de segurança ou avaliação de serviços de saúde.
Para efeito da análise do instrumento do PNASS, as categorias abordadas
foram as de utilidade e precisão, sendo que o conceito adotado nesse estudo está
baseado em definições associadas, como as apresentadas por Stufflebeam (1981,
apud SILVA, 2010) - “avaliação é o processo de delinear, obter e fornecer
informações úteis para o julgamento de decisões alternativas” - e pelo Joint
Committee on Standards for Educational Evaluation (JOINT COMMITTEE..., 1994).
No conjunto de padrões de avaliação adotado pelo Joint Committee as categorias
utilidade e precisão contêm, cada uma, oito padrões, dos quais o autor selecionou
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padrões específicos, considerados como de maior relevância frente ao objetivo e as
questões avaliativas do presente estudo. Os padrões selecionados em cada
categoria estão apresentados no Quadro 5.
Quadro 5 – Padrões selecionados a partir das categorias utilidade e precisão
Padrão
Padrão 1
Padrão 2

Categoria Utilidade
---------Atenção aos Interessados

Categoria Precisão
Conclusões e Decisões Justificadas
Informação Válida

Padrão 3

----------

Informação Fidedigna

Padrão 5

Informação Relevante

Padrão 6

Produtos e Processos Significativos

----------

Padrão 8

Preocupação com Consequências e
Influências

----------

Gerenciamento da Informação

Fonte: Adaptado de Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (2011).

Outra consideração importante feita Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) é a
de que uma avaliação serve para identificar pontos fortes e fracos e, assim,
enquanto destaca o que é bom e expõe defeitos, auxiliando os responsáveis, pela
administração do programa, na tomada de decisões, utilizando as conclusões da
avaliação como instrumento de ajuda.
Ao verificar se os elementos necessários para uma gestão de segurança
podem ser identificados nos critérios do instrumento do PNASS, o estudo considerou
se questões relevantes e relacionadas com segurança estão bem formuladas,
garantindo o melhor alcance da avaliação, conforme destaca Silva, (2010).
No âmbito da identificação do papel da avaliação utilizada no presente
estudo, o autor incorporou o conceito de avaliação somativa, a partir do que relatam
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) com base na distinção feita por Scriven
(1967) entre avaliação formativa e somativa. Scriven (1967) define como avaliação
somativa aquela que permite aos responsáveis e outros interessados estabelecerem
julgamentos para tomada de decisões sobre a continuidade, encerramento,
melhoria, ampliação do objeto do estudo. Ao considerar a aplicação deste conceito,
o autor propõe que as conclusões e recomendações do presente estudo possam
contribuir para uma possível e oportuna revisão do instrumento do PNASS,
atualmente utilizado pelo MS, visando o seu aperfeiçoamento e atualização de
conteúdo.
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Vale reiterar que o estudo propõe a avaliação do instrumento com foco nos
aspectos da segurança, mesmo diante da constatação de que, por ocasião de sua
elaboração, essa dimensão da qualidade não havia sido incluída no seu conjunto de
padrões, uma vez que esse conceito ainda não estava devidamente estabelecido no
âmbito dos processos de avaliação em saúde utilizados no Brasil. A proposta na
análise dos resultados do presente estudo foi a de propiciar a identificação da
inexistência ou insuficiência destes elementos relacionados à gestão da segurança,
para que, na revisão do instrumento do PNASS prevista pelo MS, tais aspectos
pudessem ser considerados e contemplados na nova versão a ser elaborada.

3.2 QUESTÕES AVALIATIVAS
Para condução do estudo, o autor propôs responder a duas questões
avaliativas:
1. Em que medida o instrumento do PNASS é útil para identificar elementos
que contribuam para a gestão da segurança nos processos de cuidado ao paciente
em um hospital?
2. Como o instrumento do PNASS auxilia gestores e profissionais na
avaliação objetiva dos processos de gestão da segurança nos cuidados prestados
ao paciente em um hospital?
Para responder estas questões, foi elaborado o Quadro 6.

Quadro 6 - Quadro de critérios
Categorias

Indicadores

U2. Atenção
aos
Interessados

Utilidade

U5.
Informação
Relevante

Padrões
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre quem
são os criadores do instrumento.
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre quem
são os executores pela aplicação do instrumento.
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre quem
são os beneficiários diretos e indiretos com a aplicação do
instrumento.
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre os
propósitos da aplicação do instrumento tendo em vista o
levantamento de elementos relacionados à segurança do
cuidado prestado ao paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre como
será analisada/processada a informação obtida com a
aplicação do instrumento em relação à avaliação da gestão
da segurança dos processos de cuidado ao paciente.
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(Continuação)
Categorias

Utilidade

Indicadores
U6. Produtos e
Processos
Significativos

U8. Preocupação
com
Consequências e
Influências
P1. Conclusões e
Decisões
Justificadas

P2. Informação
Válida

Precisão

P3. Informação
Fidedigna

P5. Gerenciamento
da Informação

Padrões
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre
qual é a utilização prática dos resultados obtidos
com a aplicação do instrumento no âmbito da
gestão da segurança dos processos de cuidado ao
paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre
quais são as ações que serão tomadas a partir da
análise final dos resultados no âmbito da própria
instituição, visando garantir a gestão da segurança
do cuidado prestado ao paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre
a metodologia utilizada para aplicação do
instrumento na sua relação com a gestão da
segurança do cuidado prestado ao paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre
a análise dos resultados após a aplicação do
instrumento, visando auxiliar a gestão da segurança
do cuidado prestado ao paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre
a terminologia utilizada para aplicação do
instrumento, considerando a sua relação com
processos de gestão da segurança do cuidado
prestado ao paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre
o método utilizado para coletar as informações com
a aplicação do instrumento no contexto da gestão
da segurança nos processos de cuidado prestado
ao paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre
a consistência das informações obtidas com a
aplicação do instrumento tendo por objetivo avaliar
a segurança do cuidado prestado ao paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre
os métodos de pontuação dos dados com a
aplicação do instrumento.
Conhecimento pelos profissionais e gestores sobre
os métodos de armazenamento das informações
obtidas com a aplicação do instrumento.

Fonte: O autor (2013).

Os instrumentos utilizados neste estudo foram elaborados a partir do Quadro 5.

3.3 ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
Para responder à primeira questão avaliativa, o autor utilizou um roteiro de
entrevista (APÊNDICE A) com questões orientadas para gestores e profissionais de
saúde dos cinco hospitais selecionados, organizados em grupos focais. Worthen,
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Sanders e Fitzpatrick (2004) citam que a coleta de dados por meio de entrevistas,
com pessoas, permite melhor esclarecimento e sondagem, quando há necessidade
de se obter informações em profundidade. Os mesmos autores também lembram
que:
Os métodos de grupo focal foram adaptados para uso em muitos
ambientes diferentes, em que é preciso obter informações sobre as
reações das pessoas a serviços, políticas ou procedimentos a ser
implementados ou já existentes e saber mais sobre as necessidades
e as condições de vida dessas pessoas. Portanto, além de reagir a
perguntas, os participantes de um grupo focal podem sugerir novos
métodos ou descrever condições que apresentam problemas com os
métodos antigos (p. 523).

O autor fez a seleção dos hospitais considerando a categoria de hospital
geral, especializado ou misto, uma vez que esses tipos de serviços concentram um
maior número de atendimentos enquadrados como de maior complexidade e risco,
segundo dados do CNES e do PNASS (PNASS, 2006). A seleção dos cinco
hospitais para realização das entrevistas com os grupos focais baseou-se na
distribuição e concentração populacional nas principais capitais do Brasil, segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), a saber: um na
cidade do Rio de Janeiro, dois na cidade de São Paulo, um na cidade de Porto
Alegre e um na cidade de Recife.
Em cada um dos hospitais selecionados, cada grupo focal teve a participação
de sete integrantes, sendo dois gestores, dois profissionais médicos, dois
profissionais enfermeiros e um profissional de gestão de qualidade ou risco ou de
segurança do trabalho. Os médicos e enfermeiros foram priorizados na composição
dos grupos focais, uma vez que esses profissionais são os agentes mais frequentes
dos processos de cuidados junto aos pacientes nos diferentes serviços de uma
instituição hospitalar. Os gestores que participaram das entrevistas tinham relação
direta em suas funções atuais, envolvendo a gestão de qualidade, de segurança ou
de risco, conforme análise dos organogramas funcionais de cada hospital. Em dois
dos grupos focais, a participação foi de um profissional da segurança do trabalho
que também tem importante papel no monitoramento das leis e regulamentos
aplicáveis pelos organismos oficiais e tem atuação direta na identificação e solução
de questões relacionadas à segurança dos profissionais de saúde.
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A validação do roteiro de entrevistas foi feita mediante teste piloto realizado
com um grupo de profissionais e gestores, na mesma composição quantitativa de
profissionais dos grupos focais entrevistados pelo autor para coleta de dados do
presente estudo.
Na aplicação do teste piloto, em um hospital na cidade de São Paulo, foi
verificado que o roteiro de entrevistas apresentava conteúdo adequado para o
propósito do estudo, porém foram requeridas alterações na formulação de questões,
tornando-as mais diretamente relacionadas aos processos de gestão de segurança e
aos padrões e critérios definidos no Quadro 5, especificamente na categoria utilidade.
Para consolidar o levantamento de dados sobre o instrumento do PNASS e
garantir uma maior disponibilidade de informações coletadas a partir das entrevistas
com os grupos focais, o autor elaborou um questionário para ser aplicado a um
grupo de especialistas. O questionário (APÊNDICE B) é composto por questões
orientadas exclusivamente para os cinco especialistas selecionados. Conforme
citam Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), um questionário pode ser utilizado para
coletar dados sobre atitudes, opiniões, comportamentos, particularidades da vida e
outras questões. Ressaltam também que, se a finalidade for aferir esses aspectos
em condições específicas de um determinado programa, o avaliador deve enfrentar
a tarefa de construir seu próprio instrumento. Nesse estudo o questionário, que foi
aplicado aos especialistas, é composto de questões que utilizam a escala de Likert,
que é a escala mais usada em pesquisas de opinião e onde os participantes
especificam seu nível de concordância com uma afirmação. Uma escala tipo Likert é
composta por um conjunto de frases (itens) em relação a cada uma das quais se
pede ao sujeito que está a ser avaliado para manifestar o grau de concordância
desde o discordo totalmente (nível 1), até ao concordo totalmente (nível 5, 7 ou 11)
(CUNHA, 2007).
Nesse estudo o questionário foi elaborado adotando uma escala de
concordância, sendo: concordo totalmente, concordo em parte, não concordo e não
tenho opinião. O objetivo é ratificar o propósito de avaliar a utilidade do instrumento
do PNASS, através da análise conceitual e de aplicação de seu conteúdo, segundo
a visão de profissionais especializados, cuja experiência acadêmica e prática podem
contribuir para uma análise mais estruturada do instrumento em relação a sua
utilidade e precisão, que são as categorias de indicadores adotadas pelo autor no
quadro de critérios do presente estudo.
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A validação do questionário foi feita por dois especialistas, mediante a
apresentação e verificação do instrumento, sendo uma profissional médica,
integrante da equipe de consultores especialistas do CBA, com experiência em
prestação de serviços de saúde e práticas de avaliação e gestão de qualidade e
segurança, e por uma profissional especialista em avaliação, integrante do corpo
docente do Mestrado em Avaliação da Fundação Cesgranrio. A validação apontou a
necessidade de correção ortográfica e reorganização na formulação de três das 11
questões incluídas no instrumento, sem, no entanto, alterar a estrutura do
instrumento elaborado pelo autor.
As questões de cada instrumento foram elaboradas com objetivo de conduzir
a uma avaliação de caráter qualitativo. O autor se orientou nas discussões de
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), quando citam que as descrições de Schofield
e Anderson (1984 Apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) são as
melhores para definir a pesquisa qualitativa, onde a ênfase é dada na obtenção de
dados reais, profundos e cujo significado expressem o ponto de vista daqueles que
estão sendo estudados e onde a concentração do estudo deve se basear mais nos
processos sociais do que de forma principal ou exclusiva nos resultados. A
construção das perguntas também foi orientada pela pesquisa e identificação de
questionários já utilizados em outros estudos, de natureza ou propósito similares ao
objeto do presente estudo, conforme recomendam Worthen, Sanders e Fitzpatrick
(2004).

3.4 SELEÇÃO DOS SUJEITOS
Para a condução do estudo, o autor optou por selecionar apenas hospitais
para proceder a aplicação dos instrumentos de coleta de dados. A definição dos
hospitais foi feita com base no perfil e abrangência de serviços prestados por esse
tipo de instituição, que agrega maior complexidade de atividades e processos,
apresenta significativas variações de tempo de permanência de pacientes em função
da diversidade de clínicas e especialidades médicas existentes, e conta com grande
concentração de pacientes e profissionais em seu ambiente, permitindo que as
questões relacionadas à gestão da segurança possam ser consideradas em suas
maiores relevância e impacto.
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Para a realização das entrevistas com os grupos focais, foram selecionados
cinco hospitais, sendo um na cidade do Rio de Janeiro, dois na cidade de São
Paulo, um em Porto Alegre e um em Recife. Além dos dados populacionais
relacionados pelo IBGE, a seleção considerou também dados constantes na base do
CNES e do MS, onde estes hospitais acham-se identificados na categoria de
hospital geral, especializado ou misto, tendo serviços de maior risco ou
complexidade como emergência, unidades intensivas, centro cirúrgico e unidades de
diagnósticos ou tratamentos invasivos. Desta forma, os hospitais selecionados
concentram um maior conjunto de serviços e profissionais capazes de atender aos
objetivos do estudo em relação à relevância e importância dos processos de gestão
de segurança em saúde. Na seleção deles, também foi considerado o fato de o
hospital estar participando ou já ter obtido alguma certificação de qualidade em
saúde, como a acreditação hospitalar. A inclusão deste critério de seleção visou dar
maior consistência ao processo de avaliação do instrumento objeto deste estudo,
uma vez que os profissionais participantes dos grupos focais já têm conhecimento e
experiência na aplicação de instrumentos e ferramentas de avaliação de qualidade e
segurança em saúde.
O fato de um hospital já ter sido anteriormente avaliado com o instrumento do
PNASS não foi levado em conta na seleção dos hospitais, neste estudo, porque
limitaria, significativamente, a possibilidade de realização deste estudo ante a
quantidade e a dispersão geográfica das unidades já avaliadas com base no referido
instrumento. Outro fator limitante é a indisponibilidade da identificação dos hospitais
já avaliados no site do MS.
A composição de cada grupo focal contou com dois gestores, dois médicos,
dois enfermeiros e um profissional de gestão de qualidade, ou risco, ou de
segurança do trabalho. Por meio dela, buscou-se alcançar abrangência adequada
para avaliar a participação mais direta dos profissionais, segundo seus
conhecimentos e experiências acerca de aspectos e elementos de segurança que
podem ser identificados a partir da aplicação do instrumento do PNASS, permitindo
assim responder as questões avaliativas do estudo. A indicação específica dos
profissionais nos cinco hospitais selecionados foi feita com a colaboração da direção
técnica ou de qualidade de cada hospital, que considerou o organograma funcional
vigente na ocasião da realização das entrevistas com os grupos focais. Com o
objetivo de garantir que os participantes destes grupos focais pudessem responder,

45

de forma consistente, às questões do roteiro de entrevista, foi adotado o critério de
que o profissional estivesse exercendo atividades no hospital há, pelo menos, um
ano, a contar da data da realização da entrevista.

3.5 COLETA DE DADOS
O processo de coleta de dados foi realizado a partir da aplicação dos dois
instrumentos elaborados para este estudo, sendo o roteiro de entrevista, para os
grupos focais, e o questionário para os especialistas.
O roteiro de entrevista, aplicado aos cinco grupos focais, teve por objetivo
coletar dados diretamente dos indivíduos, identificados como fonte de informação os profissionais de saúde dos cinco hospitais selecionados. Com isto buscou-se
analisar suas opiniões, quanto aos indicadores de utilidade e precisão do
instrumento do PNASS atendendo ao preconizado pela abordagem avaliativa
centrada nos especialistas, conforme já descrito pelo autor. No plano coletivo do
grupo focal, o roteiro de entrevista visou identificar o conhecimento dos
entrevistados e suas interações diretas com o objeto do estudo.
A aplicação do roteiro de entrevista foi feita no período de oito de janeiro a 28
de fevereiro de 2013. Cada grupo focal teve a intermediação do autor do estudo e de
observador, no caso, um profissional de saúde, médico, que tem experiência e
estudos relacionados à gestão da qualidade e segurança. Este profissional tanto
contribuiu para a aplicação do roteiro de entrevistas quanto para o esclarecimento
do objeto do estudo. As sessões de entrevistas tiveram a duração média de duas
horas. Os debates foram registrados por meio de gravações, autorizadas
previamente pelos participantes. Todos os cinco grupos focais tiveram a participação
integral de sete participantes, compostos por dois médicos, dois enfermeiros e três
gestores de qualidade, risco ou de segurança do trabalho, distribuídos conforme o
organograma funcional de cada um dos cinco hospitais visitados, atendendo à
composição proposta pelo autor. A realização destas entrevistas transcorreu
conforme planejado pelo autor, com duração média de duas horas cada e contando
com a participação ativa dos integrantes dos grupos. Nesta ocasião todos tiveram
oportunidade de apresentar espontaneamente, suas opiniões e considerações frente
às questões que visavam a análise do conteúdo do instrumento do PNASS.
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O

questionário,

aplicado

aos

cinco

especialistas

selecionados,

foi

acompanhada de uma cópia do instrumento do PNASS e de uma carta (APÊNDICE
B), onde havia o convite para participação no estudo e esclareciam-se os objetivos
da avaliação, visando garantir consistência e precisão das informações prestadas. A
carta também informava os meios de contato com o autor. Os especialistas tiveram o
prazo de 10 dias úteis para responder aos questionários, os quais foram
integralmente recebidos no período estabelecido.

3.6 ETAPAS DA METODOLOGIA
As etapas de desenvolvimento estão descritas no diagrama da Figura 1.
Figura 1 - Diagrama das etapas de desenvolvimento do estudo

Fonte: O autor (2013).

4 RESULTADOS
Os resultados deste estudo são baseados nas respostas ao roteiro de
entrevistas, feitas com os grupos focais, compostos pelos profissionais que
trabalham nos cinco hospitais selecionados e aos questionários preenchidos pelos
cinco especialistas. Os profissionais que compuseram os grupos focais e o dos
especialistas foram selecionados segundo os critérios apresentados no Capítulo 3
deste estudo.

4.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS GRUPOS FOCAIS
A realização das entrevistas com grupos focais mostrou-se uma estratégia
produtiva em relação ao objetivo proposto pelo autor para a condução do estudo. A
participação dos profissionais nos grupos focais foi positiva, possibilitando uma
coleta de informações relacionadas a todas as questões que compuseram o roteiro
de entrevista. A formação multidisciplinar e a experiência profissional dos
participantes dos grupos proporcionou uma discussão abrangente, diversificada e
realista sobre o instrumento do PNASS e seu conteúdo. Todos os grupos foram
compostos pelos sete profissionais de saúde, conforme proposto e descrito pelo
autor, sendo dois médicos, dois enfermeiros e três gestores de qualidade, risco ou
de segurança do trabalho.
Para cada grupo focal, composto nos cinco hospitais selecionados, foram
utilizadas cerca de duas horas de entrevista. Na primeira hora, o autor realizou uma
leitura analítica do instrumento do PNASS, visando o melhor esclarecimento de seu
conteúdo para todos os integrantes de cada grupo e também foi devidamente
esclarecido o objetivo do estudo proposto pelo autor. Perguntas e respostas sobre o
instrumento do PNASS e seu conteúdo foram apresentadas pelos participantes em
todos os grupos, as quais foram devidamente esclarecidas, após o que os
participantes indicaram não ter mais dúvidas.
A realização da leitura analítica do instrumento do PNASS, feita na primeira
hora, foi considerada positiva pelos participantes dos grupos focais, uma vez que
houve a oportunidade de entendimento do próprio instrumento. A partir da
autorização prévia dos participantes, com assinatura de um documento de presença,
as discussões foram iniciadas e gravadas pelo autor, possibilitando profícua coleta
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de informações acerca dos temas e assuntos abordados pelas questões constantes
do roteiro de entrevistas.
A segunda hora da entrevista foi, então, dedicada à condução de todas as
questões do roteiro de entrevista elaborado pelo autor. A dinâmica foi a
apresentação da questão e a concessão de tempo para que todos os participantes
pudessem espontaneamente responder a cada uma delas. Este foi o momento mais
produtivo da realização da atividade. Nele, os integrantes dos grupos tiveram uma
participação significativa na discussão e análise do instrumento do PNASS,
enfatizando, segundo seus próprios relatos, a relevância e importância deste
instrumento ante a sua abrangência e possível impacto no sistema de saúde pública
no Brasil.
Baseada nas profissões, cargos e funções exercidas pelos profissionais em
cada hospital selecionado para o estudo, dois médicos, dois enfermeiros e três
gestores de qualidade, risco ou de segurança do trabalho, a composição dos grupos
focais, possibilitou uma ampla variedade de opiniões e pontos de vista sobre as
dimensões avaliativas que compõem o instrumento do PNASS. Esta diversidade
proporcionou uma abordagem mais objetiva e prática sobre o conteúdo do
instrumento, favorecendo a utilização de referências e parâmetros capazes de
melhor avaliar a metodologia definida no instrumento do PNASS. Justifica-se tal
ocorrência porque os próprios integrantes dos grupos focais já atuam ou, ao menos,
tiveram contato direto e conduziram processos de avaliação de qualidade e
segurança em instituições de saúde.
Além do aspecto da diversidade de funções na composição dos grupos e
suas experiências profissionais, outro aspecto que merece destaque é o fato de que
a grande maioria dos participantes exerceu ou exerce cargos de liderança em áreas
ou serviços de maior complexidade dentro de cada hospital selecionado, incluindo,
entre outros, unidades de terapia intensiva, serviços de emergência, unidades
especializadas como hemoterapia e oncologia, além da própria gestão da qualidade
e de risco. Esta função de liderança exigiu destes profissionais um melhor nível de
qualificação e capacitação relacionado aos temas abordados no presente estudo,
permitindo que a abordagem e a discussão, durante as entrevistas, pudessem ser
tratadas de forma mais aprofundada e consistente.
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A seguir, são apontados os resultados identificados em cada uma das
questões que compõem o roteiro de entrevistas (APENDICE 1), utilizado para cada
grupo focal, nos cinco hospitais selecionados para o estudo.
Na questão um relativa à identificação do autor do instrumento do PNASS e
de seu objetivo de aplicação, os participantes, considerando o texto descrito na
introdução do instrumento, identificou como principal autor a equipe do DRAC do
MS. Alguns participantes, no entanto, ao considerarem o objetivo de aplicação,
pontuaram que quando analisado de forma detalhada, o objetivo geral abrange
conceitos muitos complexos de avaliação, porque refere-se a elementos de
eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e resultados dos serviços
de saúde integrantes do SUS. Com base nestas definições, os participantes
argumentam que os padrões, critérios, e mesmo os indicadores utilizados no
instrumento do PNASS, não são capazes de levantar dados suficientes para
estabelecer uma avaliação consistente sobre a eficiência, eficácia e efetividade dos
serviços e cuidados prestados pelos hospitais, quando consideradas as definições e
os conceitos adotados por Donabedian (1990), apresentados no Capítulo 2 deste
estudo. Seguem expressões utilizadas pelos participantes para ilustrar seus
argumentos: “Sim, o autor está claro, mas os objetivos parecem super
dimensionados”. “Tranquilo quanto ao autor, o Ministério da Saúde, mas os objetivos
específicos poderiam ser clarificados”. “Quem elaborou sim, fica claro, apesar de um
grande número de órgãos participantes, quem organizou foi o DRAC”. A partir
destas afirmações, pode se constatar que o indicador atenção aos interessados (U2)
da categoria utilidade, que consta do quadro de critérios deste estudo, foi atendido
no padrão que trata do conhecimento dos profissionais sobre o criador do
instrumento.
Ainda na questão um, os participantes relataram também que o instrumento
não descreve como os resultados serão analisados e tratados para atender ao
descrito no objetivo geral e nos objetivos específicos enumerados na introdução, na
página oito. Um destes objetivos específicos indica que a avaliação se propõe a
produzir conhecimento qualitativo da rede de serviços, mas consideraram que os
padrões, critérios e indicadores e os métodos de aferição utilizados, não são
apropriados para conduzir a uma análise qualitativa. Para a aferição do nível de
conformidade dos critérios e padrões, que estão organizados em blocos, é utilizada
apenas a marcação de sim ou não, o que não permite ao avaliador mensurar a
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maior ou menor qualidade no processo avaliado em cada hospital, em níveis ou
graus distintos de conformidade. Também segundo os participantes, a divisão dos
critérios em três níveis - imprescindíveis, necessários e recomendados - não está
organizada de forma clara ou apropriada, pois alguns critérios que devem atender
integralmente a legislações estabelecidas por órgãos oficiais, estão enquadrados
como recomendados, quando deveriam ser imprescindíveis. Na introdução do
instrumento ainda é destacado que os padrões recomendáveis são aqueles que
determinam um diferencial de qualidade na prestação de serviços, fato que também
gerou dúvidas e questionamentos dos participantes, uma vez que esta diferenciação
de qualidade não está claramente estabelecida. As falas seguintes exemplificam
outras expressões utilizadas pelos participantes em relação ao tema desta questão:
“A descrição dos objetivos deveria ser mais realista”. “O objetivo geral é ambicioso
para a real situação vivida pelos hospitais públicos” “Os objetivos não tratam da
questão da segurança de forma direta”.
Com base nas considerações apresentadas pelos participantes para a
questão um, pode-se constatar que o indicador informação relevante (U5), da
categoria utilidade, que consta do quadro de critérios deste estudo, não foi atendido
no padrão que trata do conhecimento pelos profissionais e gestores sobre os
propósitos da aplicação do instrumento no levantamento de elementos relacionados
com a segurança do cuidado prestado ao paciente.
Na questão dois, que trata do agente direto da aplicação do instrumento do
PNASS, os participantes concordaram que, embora na introdução haja a indicação
de que os critérios devam ser avaliados em caráter de autoavaliação pelo hospital e
depois pelo gestor local, não fica claro quem, de fato, deve fazê-lo no hospital e na
gestão local. Por se tratar de um instrumento que tem conteúdo técnico e
especializado, consideraram necessário que o instrumento descreva, de forma clara
e objetiva, que profissionais devem aplicar o instrumento, tanto no âmbito do hospital
quanto do órgão de gestão local, no caso as Secretarias Municipais de Saúde.
Também entendem necessário especificar a qualificação e função e grau de
responsabilidade

dos

profissionais

envolvidos.

Ainda

demonstraram

uma

preocupação relativa com o conteúdo do instrumento, considerando que sua
aplicação não pode ser realizada apenas por um único profissional, mas, sim, por
uma equipe multidisciplinar. Com este procedimento, as distintas abordagens
técnicas, tratadas pelos critérios e padrões adotados pelo instrumento do PNASS,
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permitiriam desenvolver uma avaliação mais abrangente e especializada dos
diferentes serviços e áreas de atuação da instituição hospitalar. Para ilustrar suas
considerações,

os

participantes

utilizaram

as

expressões

seguintes:

“Ele

(instrumento) deixa aberto, deixa uma incógnita.” “Ele (instrumento) só fala
instituição, não fala quem”. “Não esclarece quem é o responsável pela aplicação”.
“Não é claro não”. “Ele fala que tem uma autoavaliação, que o gestor valida esta
autoavaliação, mas não esclarece”.
Estas considerações apresentadas pelos participantes, na análise da questão
dois, reiteram a opção do autor pela formação de grupos focais compostos de forma
multiprofissional, isto é, constituídos por profissionais de distintas qualificações e
funções dentro do hospital, permitindo assim uma análise mais abrangente do
conteúdo do instrumento.
Com base nas respostas dos participantes para a questão dois, pode-se
constatar que o indicador atenção aos interessados (U2) da categoria utilidade, que
consta do quadro de critérios deste estudo, foi parcialmente atendido no padrão e
apresenta deficiências de esclarecimentos quando trata do conhecimento pelos
profissionais e gestores sobre os executores, que sejam responsáveis pela
aplicação do instrumento.
Na questão três, que trata dos beneficiários da utilização do instrumento do
PNASS, os participantes afirmaram que, embora conste dos objetivos específicos
que os resultados devem ser disponibilizados para conhecimento público, não há a
clareza de quem deve se beneficiar com os diferentes resultados obtidos a partir da
avaliação. Os participantes argumentaram que isto dificulta a identificação dos
beneficiários, uma vez que envolve distintos grupos que podem incluir os pacientes,
também chamados usuários do SUS, profissionais e as lideranças dos hospitais,
gestores públicos, nas esferas federal, estadual e municipal. Os participantes
apresentaram as seguintes expressões na abordagem do assunto: “Qual seria o
principal beneficiário”? “Tem que estar muito bem escrito, muito definido”. “Tá
faltando amarrar no instrumento”. “A gente não consegue identificar como ele
(usuário) vai se beneficiar”.
Há um consenso preliminar de que o paciente ou usuário é o beneficiário
principal, mas os resultados das avaliações conduzidas pelo PNASS poderiam ser
utilizados em diferentes oportunidades de ações que incluiriam todos os públicos
citados. Neste aspecto, fica comprometida a utilidade do instrumento, pois não se
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identifica claramente que respostas ou informações terão os interessados a partir da
avaliação. Esta abordagem sobre a aplicação do instrumento de coleta, assim como
sobre a cooperação dos participantes do programa a ser avaliado, é abordada por
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) nos aspectos que tratam do planejamento e
organização da coleta de informações:
A cooperação desses públicos pode ser vital para o êxito da coleta
de dados. Se tiverem objeções aos métodos ou procedimentos de
coleta de dados ou se não compreenderem sua finalidade, poderão
sabotar a coleta de dados válidos, dando informações falsas ou
enganosas ou incentivando outros a fazer isso. Explicar a
importância de sua cooperação pode evitar muitos problemas
potenciais (p. 470).

Com base nas respostas dos participantes para a questão três, pode-se
constatar que o indicador atenção aos interessados (U2), da categoria utilidade, que
consta do quadro de critérios deste estudo, não foi adequadamente atendido no
padrão que trata do conhecimento dos profissionais e gestores sobre os
beneficiários diretos e indiretos com as informações decorrentes da aplicação do
instrumento.
Na questão quatro, relativa à metodologia de aplicação do instrumento do
PNASS, os participantes concordaram que não é possível ter uma descrição clara
da metodologia fazendo a leitura de sua introdução. A base metodológica, que
consta da pagina nove do instrumento do PNASS, cita que a aplicação dele é feita
pelo próprio hospital, a partir de uma autoavaliação e também pelo gestor local,
sendo que, para efeito avaliativo, somente será considerado, no cálculo dos
resultados, a avaliação realizada pelo gestor local. Os participantes destacaram que
a base metodológica não faz referência ao perfil de quem deve aplicar o
instrumento, seja no hospital ou na gestão local. Ressaltaram também que não há
menção sobre qualquer tipo de treinamento voltado à capacitação dos avaliadores
visando a correta e uniforme utilização do instrumento. Citação da fala de um dos
participantes: “Falta um manual operacional. Ele (instrumento) descreve de forma
sucinta, mas não esclarece quem deve aplicar”.
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) tratam da importante questão da
escolha do avaliador e citam que, quando a avaliação se propõe a uma decisão de
natureza somativa, como no caso da proposta de aplicação do PNASS, a
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preferência deve ser por um avaliador externo. Quando tratam das vantagens da
realização de avaliações de caráter interno, destacam que estas avaliações devem
ser conduzidas por equipes que tenham formação e dedicação à atividade em tempo
integral. Segundo eles, na área de avaliação a preferência deve ser dada a pessoas
que tenham maiores conhecimentos especializados.
Ainda tratando da questão quatro, a base metodológica do instrumento indica
as quatro dimensões avaliativas utilizadas no processo: O roteiro de padrões de
conformidade, também chamado de caderno de avaliação, os indicadores, a
pesquisa de satisfação dos usuários e a pesquisa das condições e relações de
trabalho. O instrumento, no entanto, não descreve como estas quatro dimensões
devem ser analisadas e tratadas no conjunto dos resultados. Os participantes
relataram dificuldades em compreender como devem ser feitas a análise crítica e a
conclusão dos resultados apurados a partir da metodologia definida pelo PNASS.
Continuando a análise sobre a metodologia, os participantes destacaram que
a estatística de apuração dos padrões de conformidades, descrita na página 39 do
instrumento, indica a atribuição de percentuais de peso para cada tipo de critério. No
caso, o padrão classificado como imprescindível tem peso três e percentual final de
50%; o padrão classificado como necessário tem peso dois e percentual final de
33,3%; e o padrão classificado como recomendável tem peso um e percentual final
de 16,7%. Conforme a análise dos participantes, esta atribuição também corrobora
para uma distribuição inadequada dos critérios, condicionando a necessidade de se
estabelecer uma segunda condição de classificação, que envolve elementos de
avaliação subjetivos e impróprios ao julgamento da importância e relevância destes
critérios.
Conforme descrita na página 14 do instrumento, esta classificação estabelece
que para os padrões imprescindíveis, não atendidos em sua conformidade, existem
condições de riscos imediatos e para os padrões necessários, condições de riscos
mediatos. Esta mesma classificação, no entanto, não estabelece uma condição para
os padrões recomendados. A descrição da metodologia estatística cita que, na
identificação de padrões com classificação de imprescindíveis, com condições de
risco imediato, existe uma necessidade de intervenção imediata por parte dos
órgãos competentes. No entanto, conforme denotado pelos participantes dos grupos
focais, não há indicação clara de quais sejam os órgãos ou os responsáveis pela
tomada de ações, visando a minimização ou eliminação imediata do risco. As frases
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seguintes ilustram comentários feitos: “Essa divisão nos padrões confunde a
apuração”. “Ele (o instrumento) cria uma dificuldade de entendimento, pois os
cálculos são muito técnicos”. “Tá faltando é amarração disso tudo que está aí (no
instrumento)”.
Na abordagem destes aspectos da metodologia aplicada a um instrumento de
avaliação, Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) tratam de possíveis problemas
técnicos da coleta de dados, a exemplo da ocorrência de instruções pouco claras,
que podem levar a respostas inadequadas, da aplicação por coletores inexperientes,
o que pode reduzir a qualidade das informações coletadas, da possibilidade de que
as informações sejam registradas de forma incorreta, da possibilidade de os
coletores fraudarem a coleta de dados e, ainda de haver falha na aplicação dos
procedimentos adotados para coleta dos dados.
Ainda no que se refere à questão quatro, outro destaque feito pelos
participantes é o fato de que o roteiro de padrões e respectivos critérios, constituídos
nas tabelas por blocos, apenas possibilita ao avaliador assinalar sua resposta como
sim ou não. Com isto, não tem qualquer possibilidade de expressar julgamento,
como por exemplo, o parcial conforme. Para uma análise qualitativa, se faz
importante considerar a dimensão, o alcance ou o estágio do processo que está
sendo avaliado. Um processo pode estar muito bem implantado em um determinado
setor ou serviço do hospital, mas pode estar ainda não tão bem desenvolvido em
outro, o que não indica, necessariamente, uma situação de inexistência, mas, sim,
de alguma evolução.
Os participantes concordaram, portanto, que o instrumento, por sua
configuração e metodologia, não permite mensurar tais situações em um mesmo
hospital. São expressões utilizadas pelos participantes para ilustrar suas
considerações: “O fato de usar sim ou não é restritivo, você não tem um parcial”.
“Em alguns casos você tem que avaliar um grupo de informações, mas vai colocar
só um sim ou não”. “Não se tem a possibilidade de marcar parcial, é só sim ou não”.
“Não há uma flexibilidade de análise do processo”.
Em continuação, quanto a questão referente à metodologia adotada pelo
instrumento, a mesma descreve a apuração de indicadores na página 40, onde
especifica que serão utilizados os procedimentos existentes na base normativa do
MS. Os participantes relataram que este conjunto de indicadores não avalia a
qualidade de processos e não abordam quaisquer aspectos diretamente
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relacionados à segurança. Afirmaram que, em sua maioria, tratam de dados
quantitativos, sem que neles esteja claramente estabelecida a metodologia de
análise dos resultados apurados, a partir da utilização dos indicadores por parte dos
hospitais.
Também declaram que não estão descritos os métodos de apuração e análise
dos resultados destes indicadores nem o retorno sobre as informações coletadas,
que poderiam apoiar o processo de gestão da segurança no âmbito de cada hospital
avaliado. As frases seguintes ilustram as opiniões dos participantes em relação ao
tema: “Estes indicadores são só quantitativos”. “São os que o MS sempre usou”.
“Não avaliam a qualidade ou a segurança no hospital”. “Os indicadores, eles
também não falam em benchmarking e nem em um padrão ouro como referência”
Outro elemento da metodologia utilizada pelo instrumento é a pesquisa de
satisfação do usuário. Os participantes também destacaram que o questionário
estabelecido pelo instrumento, na página 51, não aborda questões diretamente
relacionadas à segurança de processos de cuidado, mas direcionadas à percepção
do usuário quanto ao acesso, hotelaria, relacionamento com os profissionais. Deste
modo, deixam de abordar fatos relacionados com elementos que possibilitem uma
avaliação das eventuais condições de risco ou do comprometimento do estado físico
ou de saúde do usuário, durante seu atendimento ou internação. Expressões
utilizadas pelos participantes para demonstrar suas ideias, quanto ao tema foram:
“Só avalia aspectos superficiais”. “Devia ter algum item específico sobre a percepção
do usuário sobre a segurança ou o risco”.
A última dimensão avaliativa adotada pela metodologia do instrumento é a
pesquisa das condições e relações de trabalho. Conforme identificado pelos
participantes e apresentado na página 54 do instrumento, pode-se verificar uma
abordagem específica relativa à segurança na execução do trabalho por parte dos
profissionais do hospital. No entanto, a pergunta não possibilita a estratificação dos
tipos de elementos ou aspectos mais diretamente relacionados à execução das
tarefas que podem comprometer a segurança do trabalho dos profissionais nas
diferentes áreas e serviços do hospital.
Esta impossibilidade de se estabelecer um detalhamento, mais apurado, das
condições de risco ou insegurança no trabalho pode prejudicar a identificação do
grau de intervenção necessário para melhorar as condições de trabalho. Tal
dificuldade resulta porque o registro do parecer do avaliador no instrumento, limita-
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se, no caso, ao assinalamento de uma das duas alternativas: ruim ou muito ruim. Em
suas considerações, os participantes afirmaram que: “Só tem uma abordagem sobre
segurança no questionário”. “Deveria ter algo específico sobre diferentes aspectos
da segurança de seu trabalho (dos profissionais)”.
Como última análise dos participantes, em relação à metodologia, foi
destacado que o cálculo estatístico, descrito à página 56 do instrumento e aplicado
aos questionários para as pesquisas de satisfação do usuário e relações de trabalho
dos profissionais, representa uma base de análise puramente estatística, mas não
orienta para uma parametrização ou para uma análise qualitativa dos resultados.
Frases utilizadas pelos participantes que expressaram suas opiniões: “Nossa, é
muito difícil”. “Quem vai entender isso, tem que ser mais fácil”.
Considerando todos os aspectos abordados sobre a metodologia e nas
respostas dos participantes para a questão quatro, pode-se constatar que o
indicador conclusões e decisões justificadas (P1), da categoria precisão, que consta
do quadro de critérios deste estudo, foi parcialmente atendido e apresenta um
conjunto de deficiências no padrão que trata do conhecimento pelos profissionais e
gestores sobre a metodologia utilizada para a aplicação do instrumento.
Na questão cinco, referente à possibilidade de o instrumento identificar
elementos de segurança nos processos de cuidado ao paciente, foi observada, em
todos os grupos focais, uma reação mais direta de não concordância em relação a
isto. Os participantes destacaram que os elementos mais presentes nos padrões e
critérios do instrumento envolvem estrutura, instalações, equipamentos e alguns
outros recursos, mas estes não estão inter-relacionados com as atividades finais do
cuidado a ser prestado ao paciente. A análise dos participantes considera a própria
organização dos blocos de padrões como um fator limitante para a identificação dos
elementos de segurança, na medida em que não se identifica uma área destinada
diretamente à gestão da qualidade ou segurança do cuidado entre os 22 critérios
distribuídos nos três blocos descritos no instrumento.
Os critérios apenas identificam pontos ou elementos específicos ou dispersos
e as condições de existência ou não destes critérios, mas não abordam o
desenvolvimento dos processos e seus requerimentos de segurança. Os
participantes utilizaram as seguintes expressões para ilustrar suas ideias: “Isso é o
que menos o instrumento vê.” “Os padrões são muito numéricos e normativos.”
“Acho que a menor cobertura é essa (a de segurança)”. “Ele (instrumento) pergunta
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se tem, mas não avalia”. “Ele (instrumento) não avalia nada em relação a resultado
de cuidado do paciente”. “É mais área física, o tempo de permanência em fila.”.
Os participantes destacaram ainda, na questão cinco, que mesmo tendo um
conjunto de critérios específicos para tratar do gerenciamento de risco, área que
está incluída no Bloco II de Apoio Técnico e Logístico, do caderno de Avaliação do
PNASS 2004/2005 (CADERNO..., 2004, p. 21), os mesmos não são suficientes ou
adequados para identificar elementos abrangentes de segurança do cuidado. Além
disso, os padrões de conformidade tratam de elementos que têm mais relação com
aspectos específicos, como a utilização de um programa de controle de infecção,
uso de equipamentos de proteção individual e controle de vetores, sem considerar a
adequada dimensão e o alcance destes processos para o efetivo controle de
segurança no cuidado prestado ao paciente. Os participantes comentaram que seria
mais apropriado o gerenciamento de risco ser incluído no Bloco I de Gestão
Organizacional, devendo abordar conceitos de segurança no cuidado como, por
exemplo, o gerenciamento de eventos sentinela e eventos adversos de natureza
clínica, assim como a qualificação e capacitação de profissionais para lidar com a
segurança dos pacientes e dos que trabalham e circulam no hospital.
Ainda na análise da questão cinco, outros elementos pontuais de uma
possível abordagem relacionada com segurança foram identificados pelos
participantes nos critérios dos padrões e critérios que compõem a Gestão da InfraEstrutura Física, que trata das garantias de segurança na ocorrência de incêndios e
na Gestão de Materiais que trata de ações de farmacovigilância. No entanto, o
consenso comum entre os grupos focais é de que os padrões e critérios não
constituem um sistema institucional de segurança dos cuidados prestados aos
pacientes. Frases apresentadas pelos participantes abordando o tema e que
ilustraram seus posicionamentos: “Só tem coisa de estrutura”. “Tem que ter
abordagem sobre processo”. “Não é tratada a segurança do cuidado”. “Para avaliar
qualidade dos processos de segurança, o instrumento não tem alcance”.
Com base nas respostas apresentadas pelos participantes em relação à
questão cinco, pode-se constatar que o indicador informação fidedigna (P3), da
categoria precisão, que consta do quadro de critérios deste estudo, não foi atendido
no padrão que trata do conhecimento pelos profissionais e gestores sobre a
consistência das informações obtidas com a aplicação do instrumento tendo em
vista o objetivo de avaliar a segurança do cuidado prestado ao paciente.
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Nas questões seis e oito, que abordam a utilização de linguagem/termos
compreensíveis e a sua atualidade para quem utiliza o instrumento, facilitando o
acesso ao seu conteúdo, os participantes concordaram que, de forma geral, isto não
pode ser considerado um problema. Afirmaram haver alguns aspectos restritivos na
forma de utilização do instrumento. Um deles trata da classificação dos critérios em
três categorias – imprescindíveis, necessários e recomendados – sendo que, como
citado na análise da questão um, isto não atende à definições claras, o que torna a
classificação inconsistente. Exemplo: segundo a introdução do instrumento do
PNASS, à página 14, critérios enquadrados na categoria de imprescindíveis, devem
ser aqueles que têm exigências definidas em normas oficiais, no entanto, alguns
critérios que também têm requerimentos definidos em normas oficiais acham-se
enquadrados na categoria de recomendados, conflitando com o que define a própria
classificação estabelecida pelo instrumento.
Ainda acerca das questões seis e oito, os participantes consideraram que o
conteúdo do manual não adota linguagem ou terminologias atuais, fato que é
compreensível até em função do ano de sua publicação, ou seja, 2005, onde os
conceitos sobre a dimensão segurança, como parte da qualidade, ainda não
estavam devidamente sendo divulgados ou utilizados no país. Para eles, embora a
linguagem ou terminologia não seja inadequada ou incompreensível para o propósito
de aplicação do instrumento na sua concepção, também não é suficientemente
apropriada para atender ao objetivo do instrumento de avaliar algum grau de risco
nos processos desenvolvidos em um hospital.
O termo risco, segundo os participantes, é utilizado de forma limitada e
pontual. De acordo com os participantes, a aplicação do instrumento não permite
coletar dados para mensurar elementos diretamente relacionados aos processos de
cuidado, apenas possibilita levantar aspectos que respondem a normas específicas,
como o programa de controle de infecções, o plano de gerenciamento de resíduos
ou as condições de segurança contra incêndios.
Ainda nas questões seis e oito, outro aspecto relativo ao uso de
terminologias, que foi considerado inadequado pelos participantes, trata da utilização
da coluna de normas existente na tabela dos padrões e respectivos critérios. Esta
coluna apresenta uma indicação de numeração do conjunto de normas aplicáveis
aos padrões classificados como imprescindíveis e necessários. A numeração
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corresponde a uma lista de normas descrita no próprio instrumento como anexo, na
página 58, que consta de leis, decretos, portarias etc.
A argumentação dos participantes é a de que este conjunto de normas é
frequentemente atualizado, modificado ou substituído, em função da dinâmica dos
próprios elementos regulamentares e legais que são estabelecidos pelos órgãos
oficiais. Isto tornaria a coluna indicativa obsoleta ou imprópria como referência para
a avaliação dos requerimentos descritos nos padrões e critérios do instrumento. Esta
limitação de recurso foi identificada pelos participantes como uma impropriedade do
conteúdo do instrumento. A frase seguinte ilustra a abordagem do tema pelos
participantes para abordar o tema: “O instrumento não esclarece termos como o que
é risco imediato ou mediato ou o que é uma ação imediata ou mediata”.
Com base nas respostas apresentadas pelos participantes em relação às
questões seis e oito, pode-se constatar que o indicador informação válida (P2) da
categoria precisão, que consta do quadro de critérios deste estudo, foi parcialmente
atendido no padrão que trata do conhecimento pelos profissionais e gestores sobre
a terminologia utilizada na aplicação do instrumento com o objetivo de avaliar a
segurança do cuidado prestado ao paciente.
Nas questões sete e nove, que abordam a utilidade do instrumento no
propósito de avaliar segurança nos processos de cuidado ao paciente e gestão dos
serviços, os participantes consideraram que os três blocos e os 22 critérios definidos
não são suficientes ou adequados para avaliar segurança do cuidado, segundo os
conceitos atualmente utilizados por metodologias de avaliação de serviços de saúde,
tanto em nível nacional quanto internacional. Nas entrevistas a resposta comum foi a
de que neste aspecto ou propósito específico, o instrumento não é útil para avaliar a
segurança do cuidado prestado ao paciente.
Segundo os participantes, uma questão que frontalmente pode ser
questionada, é o fato de que no objetivo geral do instrumento, que consta da
introdução na página oito, é descrita a avaliação da eficiência, da eficácia e da
efetividade das estruturas, processos e resultados, onde o risco é o primeiro aspecto
relacionado. No entanto, a composição dos blocos, critérios e padrões não traz
elementos suficientes para subsidiar este objetivo, uma vez que os elementos
constantes dos padrões e critérios, não propiciam uma avaliação abrangente e
consistente relacionados à prevenção ou mitigação de riscos em um hospital.
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Ainda nas questões sete e nove, no aspecto relacionado à gestão dos
serviços,

quando

abordado

o

tema

segurança,

os

participantes

também

concordaram que o instrumento não é capaz de avaliar esta dimensão. Como citado
anteriormente, os blocos de padrões e respectivos critérios tratam de aspectos
pontuais e diretos relacionados à liderança e organização, gestão da informação,
gestão de pessoas, gestão de infra-estrutura física, gestão de equipamentos e
gestão de materiais, sem considerar o inter-relacionamento destes aspectos com um
sistema de gestão de segurança institucional. Os participantes utilizaram as
seguintes expressões para tratar do assunto: “O que menos ele avalia é segurança”.
“Eu não acho que ele (instrumento) é útil para avaliar o processo de segurança do
paciente; acho que ele é bastante útil como um instrumento inicial que tem que ser
melhorado...”. “Ele é muito baseado em números e em normativas”. “Fica claro que o
instrumento avalia estruturas, pontos específicos, mas não aborda protocolos,
diretrizes ou a integração dos processos do cuidado”.
Com base nas respostas dos participantes para as questões sete e nove,
pode-se constatar que dois indicadores do quadro de critérios, utilizado no estudo,
podem ser analisados, sendo um na categoria utilidade e um na categoria precisão.
Na categoria utilidade, trata-se do indicador informação relevante (U5), que não foi
adequadamente atendido no padrão que trata do conhecimento pelos profissionais e
gestores sobre os propósitos da aplicação do instrumento visando o levantamento
de elementos relacionados com a segurança do cuidado prestado ao paciente. Na
categoria precisão, trata-se do indicador informação fidedigna (P3), que não foi
atendido no padrão que trata da consistência das informações obtidas a partir da
aplicação do instrumento com o objetivo de avaliar a segurança do cuidado prestado
ao paciente.
Em relação às questões 10 e 11, que se referem à pontuação e análise feita a
partir dos dados obtidos com a aplicação do instrumento, os participantes
destacaram a informação existente na introdução, que indica a disponibilização dos
resultados no S.I.PNASS, o qual pode ser acessado por meio do site do MS. No
entanto, a dúvida que foi apontada pelos participantes está relacionada com a
inexistência de uma descrição sobre a análise e a integração dos dados, quando
consideradas as quatro dimensões definidas no instrumento, ou seja, o roteiro de
padrões, os indicadores, a pesquisa de satisfação dos usuários e a pesquisa de
relações e trabalho dos profissionais. Não fica evidente como seria considerada a
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ponderação dos resultados entre estas dimensões e, por conseguinte, como o
hospital seria considerado no seu conjunto.
A descrição da metodologia focaliza mais diretamente os cálculos estatísticos,
mas não descreve possíveis análises qualitativas dos resultados apurados. Não há
também, conforme destacado pelos participantes, uma indicação de classificação ou
pontuação que enquadre os hospitais em categorias de conformidades ou em níveis
de qualidade e segurança. Os dados publicados no S.I.PNASS apenas apontam os
resultados apurados e comparados entre as autoavaliações, conduzidas pelos
próprios hospitais, e as avaliações realizadas pelos gestores locais, conforme
previsto na metodologia descrita no instrumento. As expressões utilizadas pelos
participantes, na abordagem do tema, foram: “Se eles (MS) pensaram a parte
quantitativa, ele (instrumento) atende, mas a parte qualitativa o instrumento não
atende”. “Você tem que saber naquele parâmetro o que está sendo avaliado e que
enfoque de melhorias vai ser necessário, o que o instrumento não aponta”.
Com base nas respostas dos participantes para as questões 10 e 11, pode-se
constatar que três indicadores do quadro de critérios utilizado no estudo podem ser
analisados, sendo um na categoria utilidade e dois na categoria precisão. Na
categoria utilidade, o indicador é o de informação relevante (U5), que não foi
atendido no padrão que trata do conhecimento pelos profissionais e gestores sobre
como será analisada/processada a informação obtida, após a aplicação do
instrumento em relação à avaliação da gestão da segurança dos processos de
cuidado ao paciente. Na categoria precisão, o primeiro indicador é o de conclusões e
decisões justificadas (P1), que foi parcialmente atendido no padrão que trata do
conhecimento pelos profissionais e gestores sobre a análise dos resultados após a
aplicação do instrumento para auxiliar a gestão da segurança do cuidado prestado
ao paciente. O segundo indicador é o de gerenciamento da informação (P5), que foi
também parcialmente atendido no padrão que trata do conhecimento pelos
profissionais e gestores sobre os métodos de pontuação dos dados com a aplicação
do instrumento,
Na questão 12 que trata do formato e conteúdo do instrumento, os
participantes indicaram uma necessidade de atualização do instrumento, o que
estaria em concordância com as afirmações identificadas nas questões 10 e 11. O
uso das tabelas com indicações abreviadas na primeira coluna, que correspondem
às classificações dos padrões em imprescindível, necessário e recomendado,
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também é apontada como uma inadequação na definição do conteúdo. Segundo os
participantes, a inclusão da coluna de normas indica uma impropriedade do
instrumento, considerando a necessidade de atualização constante da base de
normas aplicáveis aos padrões e critérios em cada bloco definido no instrumento. Os
participantes também identificaram a limitação do instrumento por ocasião dos
registros das avaliações, uma vez que quem o aplica só pode assinalar apenas o
sim ou não relativo ao cumprimento, ou não, do item verificado, não havendo espaço
destinado a anotações complementares ou observações relevantes.
Outro aspecto identificado pelos participantes na questão 12 em relação ao
conteúdo do instrumento, refere-se à ausência das referências bibliográficas que
foram adotadas pela equipe do MS, responsável pela elaboração do mesmo. Os
participantes argumentaram que a indicação de tais referências apoiaria um dos
objetivos específicos descritos na introdução, na página oito, que trata da produção
de conhecimento qualitativo da rede de serviços de saúde. Foram expressões
utilizadas pelos participantes para ilustrar suas considerações: “Como instrumento
normativo, ele (instrumento) é longo demais”. “Para avaliar a segurança do paciente,
ele (instrumento) é insuficiente”. “Para o tamanho dele (instrumento), para o que o
tanto que ele quer, ele é muito longo”. “Como um instrumento inicial na proposta de
avaliar qualidade, ele tinha que ser menos denso, para o hospital não se assustar”.
“É louvável como uma iniciativa, mas tem que melhorar muito o instrumento”.
Com base nas respostas apresentadas pelos participantes em relação à
questão 12, pode-se constatar que o indicador informação válida (P2), da categoria
precisão, que consta do quadro de critérios deste estudo, foi parcialmente atendido
tanto no padrão que trata do conhecimento pelos profissionais e gestores sobre a
terminologia utilizada na aplicação do instrumento com o objetivo de avaliar a
segurança do cuidado prestado ao paciente, como no padrão que trata da
consistência das informações obtidas.
Na questão 13, que aborda a utilidade do instrumento como uma ferramenta
de autoavaliação, os participantes consideraram positiva a iniciativa do MS. No
entanto, conforme ressaltado na questão quatro, que trata da metodologia, os
participantes destacaram a insuficiência do instrumento na descrição da forma pela
qual esta autoavaliação deve ser conduzida e na especificação da qualificação e
capacitação do profissional ou da equipe que deve realizar esta atividade. Na
introdução do instrumento, na página oito, nos objetivos específicos, o instrumento
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descreve a oportunidade de o PNASS fomentar a cultura avaliativa nos
estabelecimentos de saúde, no entanto, não está explicita como este objetivo pode
ser efetivado de forma prática, pois apenas indica que o hospital deve preencher o
roteiro de padrões como um procedimento de autoavaliação.
Embora o PNASS adote a realização do processo de autoavaliação pelo
hospital, a sua base metodológica, conforme descrito na página nove do
instrumento, considera para fins de apuração dos dados e cálculo dos resultados
apenas o instrumento preenchido pelo gestor local, conforme destacado pelos
participantes. Esta lógica é contraditória à proposta descrita nos objetivos
específicos, uma vez que não valoriza ou considera o instrumento preenchido pelo
hospital. Por esta razão, os participantes consideram que o instrumento não é útil
em relação ao propósito de ser utilizado como uma ferramenta de autoavaliação nos
hospitais.
Outro aspecto que pode ser destacado, e que consta dos Gráficos 1 e 2 deste
estudo, onde estão apresentados os percentuais de respostas dos instrumentos
aplicados em hospitais e pelos gestores locais no período de 2004 a 2007, é a
prevalência de respostas afirmativas pelos gestores locais, em contradição com o
nível de respostas negativas assinaladas pelos hospitais em suas autoavaliações.
Ou seja, a análise dos participantes dos grupos focais recai sobre a hipótese de que
os profissionais dos hospitais têm muito mais conhecimento sobre os seus serviços
e ainda sobre a realidade de suas condições objetivas, além de competência técnica
para desenvolver uma análise mais aprofundada dos padrões de conformidade que
estão sendo verificados a partir do instrumento do PNASS.
Diante desta constatação, há uma percepção geral dos participantes de que a
validação pelos gestores locais não condiz com a real situação dos hospitais, sendo
que, conforme já descrito, o PNASS apenas considera, para efeito de apuração dos
resultados, as avaliações realizadas pelos gestores locais, o que pode gerar sérias
distorções na aplicação do programa. Expressões utilizadas pelos participantes que
reiteraram suas afirmações neste sentido foram: “A autoavaliação pode até ser
usada como um check list”. “A autoavaliação, a meu ver, torna o instrumento um
tanto quanto fraco, pois você convivendo neste ambiente (o hospital), você vai usar
aí este negócio (o instrumento) e vai ter uma influência, uma vez que você está ali
dentro (do hospital)”.
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Com base nas respostas dos participantes para a questão 13, pode-se
constatar que dois indicadores, do quadro de critérios utilizado no estudo, podem ser
analisados na categoria precisão. Um indicador é o de conclusões e decisões
justificadas (P1), que não foi adequadamente atendido nos padrões que tratam do
conhecimento pelos profissionais e gestores sobre a metodologia utilizada para a
aplicação do instrumento e sobre a análise dos resultados, após a aplicação do
instrumento para auxiliar a gestão da segurança do cuidado prestado ao paciente.
Outro indicador é o de informação fidedigna (P3), que foi parcialmente atendido no
padrão que trata da consistência das informações obtidas com a aplicação do
instrumento frente ao objetivo de avaliar a segurança do cuidado prestado ao
paciente.
Na questão 14, que trata das ações ou procedimentos adotados a partir da
análise dos resultados da avaliação, os participantes concordaram que esta é uma
grande deficiência do instrumento. Não existe qualquer referência detalhada, ou
clara, para os gestores locais sobre que ações serão adotadas pelos responsáveis
pela elaboração ou aplicação do instrumento, no caso o próprio MS. Na descrição da
metodologia, os participantes identificaram uma citação, na página 14 do
instrumento, que indica que deve ser definido um prazo para a adequação dos
padrões, quando os mesmos forem assinalados como não cumpridos pelo serviço.
No entanto, esta citação não é suficiente para identificar que procedimentos de
adequação devem ser adotados.
Outra argumentação importante, levantada pelos participantes, é a de que o
instrumento não coleta dados relativos à segurança do cuidado prestado ao
paciente, e, portanto, também não terá utilidade no processamento de seus dados
em relação à esta questão. Expressões dos participantes em relação a este tema
foram: “De jeito nenhum, isto é o que menos fica claro”. “Isto é o que mais falha”.
“Depois (da avaliação) tem que dar o recurso, seja ligado ao gestor federal ou
municipal, ele tem que dar o recurso para suprir isto aqui (o instrumento)”. “Esse
retorno que é o mais fundamental, a gente não vê”. “As pesquisas parecem que
estão ali só para levantar resultados, mas não estão expressas com um fim”.
Com base nas respostas dos participantes para a questão 14, pode-se
constatar que três indicadores do quadro de critérios utilizado no estudo podem ser
analisados na categoria utilidade. O primeiro é o indicador de informação relevante
(U5), que não foi atendido no padrão que trata do conhecimento pelos profissionais
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e gestores sobre a maneira pela qual será analisada/processada a informação
obtida, a partir da aplicação do instrumento. O segundo indicador é o de informação
produtos e processos significativos (U6), que não foi atendido no padrão que se
refere à utilização prática dos resultados obtidos com a aplicação do instrumento,
tendo em vista o objetivo de avaliar a segurança do cuidado prestado ao paciente. O
terceiro é o indicador de preocupação com consequências e influências (U8), que
não foi atendido no padrão que trata do conhecimento pelos profissionais e gestores
que ações serão realizadas a partir da análise final dos resultados, no âmbito da
própria instituição, visando garantir a gestão da segurança do cuidado prestado ao
paciente.
Na questão 15, que trata do armazenamento das informações obtidas a partir
da análise dos dados, os participantes destacaram que o instrumento apenas cita,
na página 10 de sua introdução, o espaço de armazenamento final das informações
no S.I.PNASS, disponível no site do MS. Não há outra informação disponível no
instrumento que trate de um banco de dados ou de outra fonte de informações
capaz de auxiliar hospitais ou gestores acerca de uma análise mais apurada, de
natureza qualitativa sobre seus serviços. Expressões dos participantes em relação a
este tema foram: “Não fica claro nem como esse banco (SiPNASS) fica disponível”.
“Não tem um termo de compromisso no instrumento para utilizar o banco de dados”.
Com base nas respostas apresentadas pelos participantes em relação à
questão 15, pode-se constatar que o indicador gerenciamento da informação (P5) da
categoria precisão, que consta do quadro de critérios deste estudo, foi parcialmente
atendido no padrão que trata do conhecimento dos profissionais e gestores sobre os
métodos de armazenamento das informações obtidas com a aplicação do
instrumento.
Para a questão 16, os participantes apontaram como aspectos positivos a
iniciativa do MS em estabelecer um processo de avaliação das instituições
vinculadas ao SUS, dada a sua importância e relevância no sistema de saúde
brasileiro; a descrição dos objetivos gerais, considerando elementos relacionados
com processos em saúde; a utilização de pesquisa de satisfação dos usuários e das
relações e trabalho dos profissionais, embora os participantes indicassem a
necessidade de alguma revisão e aperfeiçoamento nos questionários adotados pelo
instrumento, visando atualizá-los segundo os novos processos e conceitos
relacionados com qualidade e segurança em saúde.
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Na questão 17, que trata dos pontos negativos, os participantes destacaram a
inconsistência do instrumento na formulação de seu conjunto de blocos, critérios e
respectivos padrões e indicadores, cuja versão, em uso, não considera elementos
importantes para uma avaliação efetiva da qualidade e segurança dos cuidados
prestados aos pacientes. A classificação dos critérios em níveis diferenciados –
imprescindíveis, necessários e recomendados - não atende a requerimentos claros,
permitindo a identificação de impropriedades no julgamento dos padrões. Outro
ponto é a insuficiência ou ausência de orientações para a correta e devida utilização
do instrumento por parte dos profissionais dos hospitais e gestores locais, incluindo
a qualificação, capacitação e composição dos profissionais ou das equipes, que
devem aplicar o instrumento.
Os participantes indicaram também a incapacidade de o instrumento avaliar
processos de cuidado ao paciente, em especial no que se relaciona com a
oportunidade de identificar os riscos na execução destes processos. A inexistência
de informações claras sobre a apuração e análise dos dados, considerando as
quatro dimensões avaliativas adotadas pelo instrumento, assim como das
conclusões e decisões tomadas a partir desta apuração e análise, também foi
apontada como um problema pelos participantes,
Como sugestões para aperfeiçoar o instrumento, os participantes indicaram: a
atualização da linguagem/termos utilizados, a elaboração ou inclusão de um manual
de aplicação, permitindo aos avaliadores adotar procedimentos e práticas de
avaliação uniformes; o estabelecimento de um processo sistemático que garanta a
devolução dos resultados aos principais beneficiários ou interessados e que estes
estejam claramente identificados; a introdução de um processo de avaliação
baseado em análises qualitativas e não quantitativas; a definição de um plano de
ação e a definição de quem vai gerenciá-lo; a garantia de uso adequado da base
normativa aplicada ao instrumento; a utilização e abordagem de elementos mais
diretamente relacionados à segurança no cuidado final ao paciente e na
implementação de uma efetiva gestão de risco; a melhoria no processo definido para
a autoavaliação pelos hospitais, baseado em um método de aplicação mais
consistente, sendo garantida a sua inclusão na apuração oficial dos resultados junto
a dos gestores locais; a adoção de um banco de dados, em caráter auxiliar ao
instrumento, que garanta a completitude e atualidade da base normativa aplicável
aos critérios e padrões definidos no conteúdo do instrumento.
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4.2 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS ESPECIALISTAS
No caso dos especialistas, o autor obteve resposta dos cinco profissionais
selecionados, conforme previsto no estudo.
As respostas dos especialistas assinaladas nos questionários em relação ao
instrumento do PNASS podem ser identificadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Respostas dos especialistas aos questionários
Questões
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Concordo Concordo em
Não
Não tenho opinião
Totalmente
Parte
concordo
-----5
---------------4
1
-----2
3
----------2
2
1
-----1
2
2
----------1
4
----------3
2
----------3
2
----------3
1
1
-----1
4
----------2
3
-----5
29
18
1

Fonte: O autor (2013).

A análise das respostas dos questionários preenchidos pelos cinco
especialistas, apresentados na Tabela 1, aponta que as questões tiveram a
predominância de respostas assinaladas como concordo em parte (29) e não
concordo (18).
A seguir serão apontados os resultados identificados em cada uma das
questões que compõe o questionário (APÊNDICE B) enviado a cada um dos cinco
especialistas.
Na questão um, que trata da utilização de questões e conceitos apropriados
para avaliar os serviços e processos de cuidado ao paciente em um hospital, a
resposta de maior frequência foi concordo em parte. Esta resposta evidencia a
necessidade de serem revisadas as questões e conceitos utilizados no instrumento
do PNASS, tendo em vista a finalidade de avaliar serviços e processos em um
hospital, de forma abrangente.
A análise das respostas dos especialistas para questão um demonstra que o
indicador informação fidedigna (P3), da categoria precisão, que consta do quadro de
critérios deste estudo, foi parcialmente atendido no padrão que trata do
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conhecimento pelos profissionais e gestores sobre consistência das informações
obtidas com a aplicação do instrumento frente ao objetivo de avaliar a segurança do
cuidado prestado ao paciente.
Na questão dois, sobre a utilidade do instrumento para avaliar segurança nos
processos de cuidado ao paciente e gestão dos serviços em um hospital, a resposta
de quatro dos cinco especialistas foi concordo em parte; um único especialista
assinalou a opção não concordo. A predominância das respostas concordo em parte
demonstra uma necessidade de adequação na utilidade do instrumento do PNASS
em relação a capacidade de avaliar segurança em um hospital.
A partir da análise das respostas dos especialistas para questão dois, podese apontar que o indicador informação relevante (U5), da categoria utilidade, que
consta do quadro de critérios deste estudo, foi parcialmente atendido no padrão que
trata do conhecimento pelos profissionais e gestores sobre os propósitos da
aplicação do instrumento no levantamento de elementos relacionados com a
segurança do cuidado prestado ao paciente.
Na questão três, sobre a utilização de uma linguagem compreensível para os
profissionais que gerenciam os serviços e/ou prestam cuidado ao paciente em um
hospital, as respostas dos especialistas foram três concordo em parte e dois
concordo totalmente. Nesta questão pode ser observado que os especialistas não
consideraram um problema a linguagem utilizada pelo instrumento do PNASS,
embora tenham sinalizado a necessidade de sua adequação, a partir da
predominância das respostas concordo em parte.
Na questão quatro, sobre a utilização de linguagem/termos atuais no contexto
dos métodos e modelos aplicados pelas diferentes metodologias de avaliação de
qualidade e segurança em um hospital, as respostas dos especialistas foram mais
distribuídas, sendo dois concordo totalmente, dois concordo em parte e um não
concordo. Esta dispersão de respostas, assinalada pelos especialistas, aponta a
necessidade de apropriação da terminologia utilizada pelo instrumento do PNASS
aos atuais conceitos praticados pelas metodologias de avaliação de qualidade e
segurança em saúde.
A análise das respostas dos especialistas para as questões três e quatro
apontam que o indicador informação válida (P2), da categoria precisão, que consta
do quadro de critérios deste estudo, foi parcialmente atendido no padrão que trata
do conhecimento pelos profissionais e gestores sobre a consistência a terminologia
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utilizada para a aplicação do instrumento no objetivo de avaliar a segurança do
cuidado prestado ao paciente.
Na questão cinco, sobre o conteúdo adequado na sua apresentação e
formato, para facilitar a sua leitura e o seu preenchimento, as respostas dos
especialistas foram dois concordo em parte, dois não concordo e um concordo
totalmente. A maior ocorrência de respostas como concordo em parte e não
concordo evidencia uma condição de inconsistência do instrumento do PNASS em
relação ao seu conteúdo, onde os especialistas não consideraram adequada a sua
apresentação e o seu formato.
A análise das respostas dos especialistas para questão cinco aponta o
enquadramento em dois tipos de indicadores, da categoria utilidade, que constam do
quadro de critérios deste estudo. Primeiro, o indicador conclusões e decisões
justificadas (P1), da categoria precisão, que foi parcialmente atendido no padrão que
trata do conhecimento pelos profissionais e gestores sobre a metodologia utilizada
para a aplicação do instrumento com o objetivo de avaliar a segurança do cuidado
prestado ao paciente. O segundo é o indicador sobre informação válida (P2) no
padrão que trata do conhecimento pelos profissionais e gestores sobre a
terminologia utilizada no instrumento em sua aplicação, o qual também foi
parcialmente atendido.
Na questão seis, sobre a efetividade do instrumento no propósito de realizar
uma avaliação abrangente da gestão de segurança dos serviços e processos de
cuidado ao paciente em um hospital, a resposta de quatro especialistas foi não
concordo e apenas um concordo em parte. A predominância de respostas como não
concordo demonstra que os especialistas consideraram o instrumento do PNASS
como não efetivo na sua capacidade de avaliar elementos e aspectos relacionados à
gestão de segurança em um hospital.
Na questão sete, que trata da capacidade do instrumento em levantar dados
úteis para a elaboração de planos de intervenção de melhoria da gestão de
segurança, considerando os serviços e processos em um hospital, a resposta de
três especialistas foi concordo em parte e dois não concordo. Com isto, as respostas
dos especialistas assinalaram outra fragilidade do instrumento do PNASS, que se
refere a sua capacidade de identificar dados ou elementos direcionados para uma
ação de gestão de segurança em um hospital.
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Na questão oito, que aborda a capacidade de contribuição do instrumento
para produzir informações relevantes para a elaboração de programa ou plano de
gestão de segurança hospitalar, a ocorrência das respostas dos especialistas foi de
três concordo em parte e dois não concordo. Esta predominância de respostas
acentua a observação dos especialistas acerca da baixa efetividade do instrumento
do PNASS na produção de informações relevantes para contribuir com a gestão de
segurança em um hospital.
Nas respostas assinaladas pelos especialistas para as questões seis, sete e
oito, pode-se constatar que dois indicadores do quadro de critérios utilizado no
estudo podem ser analisados, sendo um na categoria utilidade e outro na categoria
precisão. O indicador da categoria utilidade é o de informação relevante (U5), que
não foi adequadamente atendido no padrão que trata do conhecimento dos
profissionais e gestores sobre a maneira pela qual será analisada/processada a
informação obtida após a aplicação do instrumento em relação à gestão da
segurança dos processos de cuidado ao paciente. O indicador da categoria precisão
é o de informação fidedigna (P3), que foi parcialmente atendido no padrão que trata
dos métodos de pontuação dos dados obtidos com a aplicação do instrumento,
tendo em vista o objetivo de avaliar a segurança do cuidado prestado ao paciente.
Na questão nove, que aborda a utilização do instrumento como uma
ferramenta adequada de autoavaliação, fornecendo orientação para a gestão de
segurança do paciente, as respostas dos especialistas foram distribuídas em três
concordo em parte, um não concordo e um não tenho opinião. Esta distribuição das
respostas coloca em questão a adequação do instrumento para ser utilizado como
ferramenta de autoavaliação capaz de orientar ações de gestão de segurança em
um hospital.
Na questão 10, sobre o propósito de aplicação do instrumento, a partir da
consolidação de seus dados, podendo ser considerado adequado para estabelecer
um processo de monitoramento, que objetive a efetiva gestão da segurança em um
hospital, as respostas foram quatro não concordo e um concordo em parte. Esta
ocorrência de respostas, por parte dos especialistas, evidencia uma condição de não
efetividade do instrumento no propósito de consolidar dados úteis para a gestão da
segurança em um hospital.
Na questão 11, sobre a efetividade do instrumento no propósito de avaliar a
qualidade dos processos de gestão de segurança do paciente em um hospital, as
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respostas assinaladas foram três não concordo e dois concordo em parte. Os
especialistas identificaram alguma condição de incapacidade do instrumento do
PNASS para avaliar a qualidade dos processos de gestão da segurança em um
hospital.
As respostas assinaladas pelos especialistas nas questões nove, 10 e 11, têm
relação direta com dois indicadores da categoria precisão, que consta do quadro de
critérios deste estudo. O primeiro indicador é o de informação relevante (U5), que
tem como padrão o conhecimento dos profissionais e gestores sobre os propósitos
de aplicação do instrumento, visando levantar elementos relacionados à segurança
do cuidado prestado ao paciente. A predominância de respostas como não concordo
evidencia incapacidade do instrumento em coletar dados e elementos relacionados à
gestão da segurança em um hospital. O segundo indicador é o de informação
fidedigna (P3), que tem como padrão o conhecimento dos profissionais e gestores
sobre os propósitos e a consistência das informações obtidas a partir da aplicação
do instrumento com o objetivo avaliar a segurança do cuidado prestado ao paciente,
também foi parcialmente atendido. Considerando a qualificação e experiência dos
especialistas que responderam ao questionário e a predominância de respostas
concordo em parte nestas três questões, pode-se observar uma inconsistência na
precisão da validade das informações coletadas com base na aplicação do
instrumento do PNASS.

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DAS RESPOSTAS DOS GRUPOS FOCAIS E DOS
ESPECIALISTAS
O Quadro 7 apresenta os dados comparativos dos resultados identificados a
partir do levantamento das respostas dadas aos roteiros de entrevistas dos grupos
focais e aos questionários dos especialistas, em relação ao atendimento aos
padrões adotados pelo autor no quadro de critérios deste estudo, apresentado no
Capítulo 3. Para cada padrão está indicado o grau de conformidade do instrumento
do PNASS, segundo as respostas dos grupos focais e dos especialistas, bem como
sua classificação como atendido, parcialmente atendido e não atendido.
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Quadro 7 - Graus de conformidade dos padrões, conforme respostas dos
grupos focais e dos especialistas
Categorias

Indicadores

U2. Atenção
aos
Interessados

U5. Informação
Relevante
Utilidade

U6. Produtos e
Processos
Significativos

U8.
Preocupação
com
Consequências
e Influências

Padrões

Grupos
Focais

Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
Atendido
quem são os criadores do
instrumento.
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre Parcialmente
quem são os executores pela
atendido
aplicação do instrumento.
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
Parcialmente
quem são os beneficiários
atendido
diretos e indiretos com a
aplicação do instrumento.
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
os propósitos da aplicação do
Não
instrumento no levantamento
atendido
de elementos relacionados à
segurança
do
cuidado
prestado ao paciente.
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
como
será
analisada/
processada
a informação
Não
obtida com a aplicação do
atendido
instrumento em relação à
avaliação da gestão da
segurança dos processos de
cuidado ao paciente.
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
qual é a utilização prática dos
resultados obtidos com a
Não
aplicação do instrumento no
atendido
âmbito
da
gestão
da
segurança dos processos de
cuidado ao paciente.
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
quais são as ações que serão
tomadas a partir da análise
Não
final dos resultados no âmbito
atendido
da própria instituição, visando
garantir a gestão da segurança
do cuidado prestado ao
paciente.

Especialistas

Atendido

Não
identificado

Não
identificado

Parcialmente
atendido

Parcialmente
atendido

Parcialmente
atendido

Parcialmente
atendido

(Continuação)
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(Continuação)
Categorias

Indicadores

P1. Conclusões
e Decisões
Justificadas

P2. Informação
Válida
Precisão

P3. Informação
Fidedigna

P5.
Gerenciamento
da Informação

Fonte: O autor (2013).

Padrões
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
a metodologia utilizada pela
aplicação do instrumento na
sua relação com a gestão da
segurança
do
cuidado
prestado ao paciente.
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
a análise dos resultados após
a aplicação do instrumento
para auxiliar a gestão da
segurança
do
cuidado
prestado ao paciente.
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
a terminologia utilizada para
aplicação do instrumento na
sua relação com processos
de gestão da segurança do
cuidado prestado ao paciente.
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
o método utilizado para
coletar as informações com a
aplicação do instrumento no
contexto
da
gestão da
segurança nos processos de
cuidado prestado ao paciente.
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
a
consistência
das
informações obtidas com a
aplicação do instrumento com
o objetivo de avaliar a
segurança
do
cuidado
prestado ao paciente.
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
os métodos de pontuação dos
dados com a aplicação do
instrumento.
Conhecimento
pelos
profissionais e gestores sobre
os
métodos
de
armazenamento
das
informações obtidas com a
aplicação do instrumento.

Grupos
Focais

Especialistas

Parcialmente Parcialmente
atendido
atendido

Não
atendido

Parcialmente
atendido

Parcialmente Parcialmente
atendido
atendido

Parcialmente Parcialmente
atendido
atendido

Parcialmente Parcialmente
atendido
atendido

Parcialmente Parcialmente
atendido
atendido

Parcialmente Parcialmente
atendido
atendido
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Na análise dos graus de conformidade, apresentados no Quadro 7, pode-se
identificar uma predominância do grau parcialmente atendido nas respostas dos
grupos focais e dos especialistas. Um único padrão, o de conhecimento pelos
profissionais e gestores sobre quem são os criadores do instrumento, do indicador
atenção aos interessados (U2), na categoria utilidade, foi assinalado como atendido
tanto pelos grupos focais quanto pelos especialistas.
A análise das respostas dos grupos focais evidencia um maior rigor na
avaliação do conteúdo do instrumento do PNASS, uma vez que cinco padrões foram
assinalados como não atendidos, sendo quatro na categoria utilidade e um na
categoria precisão; os especialistas não assinalaram este grau de conformidade
para nenhum indicador do quadro de critérios.
Na comparação dos graus de conformidade assinalados pelos grupos focais e
pelos especialistas pode-se observar a concordância em todos os padrões da
categoria precisão. As discordâncias podem ser identificadas em padrões dos
indicadores

relativos

à

informação

relevante

(U5),

produtos

e

processos

significativos (U6) e preocupação com consequências e influencias (U8), da
categoria utilidade, e em um padrão do indicador conclusões e decisões justificadas
(P1) da categoria precisão.
Na categoria utilidade, não foi identificado um grau de conformidade, a partir
das respostas dos especialistas ao questionário frente aos padrões de conhecimento
pelos profissionais e gestores sobre quem são os executores e os beneficiários
diretos e indiretos com a aplicação do instrumento, do indicador atenção aos
usuários (U2).

5 CONCLUSÕES
A partir das respostas e dos resultados apresentados no Capítulo 4, que
engloba os roteiros de entrevistas com os grupos focais e os questionários aplicados
aos especialistas, o autor procedeu à análise destes dados para elaborar suas
conclusões e responder as questões avaliativas do presente estudo.
Cabe ressaltar que o objeto do estudo é o instrumento do PNASS, disponível
ao acesso público e que consta do site do MS. Toda a avaliação conduzida pelo
autor se referiu ao conteúdo deste instrumento e incluiu informações disponíveis no
documento intitulado Resultados do Processo Avaliativo 2004-2006, publicado em
2006, o qual também está disponível no site do MS.
Para estabelecer a conclusão sobre os indicadores e respectivos padrões
estabelecidos no quadro de critérios adotado deste estudo, foram utilizados três
conceitos de julgamento, relacionados com as condições de satisfatório ou
insatisfatório, suficiente ou insuficiente e eficiente ou deficiente, segundo as
definições contidas no Dicionário Michaelis (2011) e que, de forma geral, são
aplicados aos contextos das avaliações de qualidade em saúde.
Considerando as respostas dos grupos focais e dos especialistas que
apontam uma predominância de graus de conformidade assinalados como
parcialmente atendido e não atendido no conjunto de indicadores identificados no
Quadro 7 do Capítulo 4, pode ser evidenciada uma inconsistência do instrumento do
PNASS em relação à sua utilidade e precisão para avaliar os elementos de
segurança relacionados com os processos de cuidado prestado ao paciente e na
gestão dos serviços em um hospital.
A seguir são apresentadas as conclusões do estudo, por cada categoria de
indicadores e padrões adotados pelo autor no quadro de critérios.

5.1 INDICADORES E PADRÕES DA CATEGORIA UTILIDADE
No indicador de atenção aos usuários (U2), da categoria utilidade, apenas o
padrão que trata do conhecimento pelos profissionais e gestores sobre quem são os
criadores do instrumento teve o grau de conformidade assinalado como atendido.
Nos padrões deste mesmo indicador, que tratam do conhecimento pelos
profissionais e gestores sobre quem são os executores e beneficiários, o grau de
conformidade

foi

parcialmente

atendido,

denotando

uma

insuficiência

de
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informações do instrumento sobre os devidos interessados na sua aplicação e nos
seus resultados. Neste sentido vale lembrar que “Uma avaliação só é adequada
quando coleta informações e as transmite a todos os seus públicos legítimos”.
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 302). Os autores citam ainda que
a avaliação deve tratar não só da identificação dos públicos, mas também buscar a
comunicação com todos os envolvidos, visando descobrir pontos de vista,
preocupações com o programa e com a própria avaliação. Estes mesmos autores
reiteram esta propriedade quando consideram que:
Desde o início o avaliador precisa entender que o financiador e o
cliente em geral representam um público primordial. Mas quase
sempre há outros públicos importantes no tocante aos resultados da
avaliação. Na verdade, o financiador da avaliação em geral financia o
estudo para dar informações a outros públicos – como a equipe que
trabalha com o programa avaliado (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 302).

Portanto, nos padrões que tratam do devido esclarecimento acerca dos
executores da avaliação e dos públicos, e dos beneficiários de seus relatórios e
resultados de aplicação, conforme preconizado pelo indicador atenção aos usuários
(U2), a utilização do instrumento foi considerada insatisfatória ou deficiente.
O indicador de informação relevante (U5), da categoria utilidade, padrão que
trata do conhecimento pelos profissionais e gestores sobre o propósito da aplicação
do instrumento, no levantamento de elementos relacionados à segurança do cuidado
prestado ao paciente, foi assinalado como não atendido pelos grupos focais e
parcialmente atendido pelos especialistas. O padrão deste mesmo indicador, que
trata

do

conhecimento

pelos

profissionais

e

gestores

sobre

como

será

analisada/processada a informação obtida, com a aplicação do instrumento, também
teve os mesmos graus de conformidade para os grupos focais e para os
especialistas. Estes graus de conformidade indicam a dificuldade de quem lida com
o instrumento em identificar ou apreender informação relevante, a partir da utilização
dele, condicionando uma impropriedade na sua utilidade para este fim. Também na
análise ou processamento de suas informações, os grupos focais e especialistas
sinalizaram haver inconsistência dos dados do instrumento para esclarecer os
propósitos e métodos utilizados por seus criadores. Os autores Worthen, Sanders e
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Fitzpatrick (2004) abordam a finalidade da informação de uma avaliação em seu
estudo:
A finalidade de um relatório de avaliação está diretamente ligada ao
uso que se pretende fazer dessa avaliação. Quando a avaliação é
formativa, sua finalidade é melhorar o programa, e o relatório deve
informar a equipe desde o início sobre como o programa está
funcionando e que mudanças devem ser feitas para melhorá-lo.
Quando o papel da avaliação é somativo, o relatório deve dar
informações e julgamentos do valor do programa àqueles que: 1)
podem querer adotá-lo; 2) vão determinar a alocação de recursos
para sua continuidade; ou 3) têm o direito de conhecer os resultados
do programa por outros motivos (p. 554).

Os mesmos autores também destacam que públicos diferentes têm diferentes
necessidades de informação e que, portanto, é importante conhecer os valores
daqueles que recebem as informações do avaliador, para garantir que a
comunicação com estes seja eficiente.
De acordo com estas considerações e graus de conformidades apontados, a
utilidade do instrumento foi considerada insuficiente ou deficiente, no que se refere
ao indicador produtos e processos significativos (U5), no padrão que trata do
conhecimento pelos profissionais e gestores sobre os propósitos da aplicação do
instrumento, tendo em vista o levantamento de elementos relacionados com
segurança do cuidado ao paciente. No padrão deste mesmo indicador que trata do
conhecimento pelos profissionais e gestores sobre como será analisada/processada
a informação obtida com a aplicação do instrumento, em relação à avaliação da
gestão da segurança nos processos de cuidado ao paciente, a utilidade também foi
considerada insuficiente.
O indicador produtos e processos significativos (U6), da categoria utilidade,
cujo padrão aborda o conhecimento pelos profissionais e gestores sobre qual é a
utilização prática dos resultados obtidos com a aplicação do instrumento, no âmbito
da gestão da segurança dos processos de cuidado ao paciente, foi assinalado como
não atendido pelos grupos focais e parcialmente atendido pelos especialistas,
indicando que há insuficiência de informações sobre este aspecto. Ao considerar
finalidades de um relatório, vale destacar: “Uma vez que a finalidade de um relatório
de avaliação deriva naturalmente do papel desempenhado por essa avaliação, é
evidente que esses relatórios podem estar dirigidos a muitas finalidades”. Citando
Brinkerhoff, Brethower, Hluchyj e Nowakowski (1983 apud WORTHEN; SANDERS;
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FITZPATRICK, 2004, p. 554), os autores indicam que, além do propósito primeiro de
uma avaliação, destinado à tomada de decisões, outros nove possíveis pontos
podem ser enumerados: 1. Fazer prestação de contas; 2. Convencer; 3. Educar; 4.
Explorar e investigar; 5. Documentar; 6. Envolver; 7. Obter apoio; 8. Promover o
entendimento e 9. Promover relações públicas. Embora nas entrevistas com os
grupos focais tenha sido destacado que a introdução do instrumento aponta os
objetivos visados a partir da aplicação do instrumento, na análise de seu conteúdo
não pode ser identificado como e de que forma os resultados desta avaliação
poderiam ser utilizados, em especial, no que se refere à gestão da segurança
hospitalar.
Os autores Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) tratam do aspecto do
indicador U6 relacionado à oportunidade da avaliação constituir produtos
significativos segundo eles:
A avaliação serve para identificar pontos fortes e fracos, destacar o
que é bom e expor defeitos, mas não pode, sozinha, corrigir
problemas, pois esse é o papel da administração e de outros
responsáveis, que podem usar as conclusões da avaliação como
instrumento de ajuda nesse processo (p. 57).

De acordo com estas considerações e com os graus de conformidade
apontados, a utilidade do instrumento, no padrão que trata da utilização prática dos
resultados de sua aplicação, no âmbito da gestão da segurança dos processos de
cuidado ao paciente, conforme preconizado pelo indicador produtos e processos
significativos (U6), foi considerada insuficiente.
O indicador preocupação com consequências e influências (U8) da categoria
utilidade que tem o padrão que trata do conhecimento pelos profissionais e gestores
sobre que ações deverão ser tomadas, a partir da análise final dos resultados, no
âmbito da própria instituição, visando garantir a gestão da segurança do cuidado
prestado ao paciente, foi assinalado como não atendido pelos grupos focais e
parcialmente atendido pelos especialistas. Isto indica que há uma deficiência de
informações sobre as ações resultantes da avaliação pelo PNASS.
Worthen,

Sanders

e

Fitzpatrick

(2004)

destacam

alguns

aspectos

relacionados à avaliação e suas consequências, citando que, para alguns autores, a
definição de avaliação trata da estimativa sobre a extensão do alcance de seus
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objetivos específicos e outros a definem com o ato de coletar e apresentar
informações que possibilitem às pessoas, que tomam decisões, atuar, de forma mais
inteligente diante dos resultados obtidos com a sua aplicação. Esses mesmos
autores citam Scrivens (1967) para tratar do objetivo de uma avaliação, onde o autor
diz que a meta de uma avaliação é dar respostas a perguntas avaliativas, sendo que
o papel de uma avaliação se refere à maneira pela qual essas respostas são
usadas. A citação de Fetterman (1994 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004), destacada por Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) trata dos usos e objetos
da avaliação, onde esse autor inclui, no uso, a condição de empoderar aqueles cujos
programas são avaliados, usando como sinônimos a emancipação, liberação ou
esclarecimento. Ao considerar o alcance das avaliações, os autores destacam que
até mesmo os seus mais fervorosos defensores são obrigados a admitir que muitos
estudos de avaliação não conseguem levar a melhorias significativas no âmbitos dos
programas que são avaliados. Outra citação importante destes mesmos autores
trata da definição de avaliação somativa, na qual poderia ser enquadrada a
avaliação realizada pelo PNASS:
A avaliação somativa realiza-se e torna-se pública para dar aos
responsáveis pela tomada de decisões do programa e aos
consumidores potenciais julgamentos do valor ou mérito do programa
em relação a critérios importantes [...] (2005, p. 47).

No aspecto relacionado às influências também abordadas pelo indicador
consequências e influências (U8), vale destacar a abordagem de Worthen, Sanders
e Fitzpatrick (2004):
A avaliação tem um papel a cumprir no sentido de esclarecer seus
consumidores e pode ser usada para muitas outras coisas. Mas é
somente uma entre muitas influências voltadas para a melhoria das
políticas, práticas e decisões das instituições importantes para nós.
(p. 57).

Com base nos estudos e citações destes autores e segundo as respostas
apresentadas pelos grupos focais e pelos especialistas, no padrão que trata das
ações que serão adotadas, a partir da análise final dos resultados, no âmbito da
própria instituição, visando garantir a gestão da segurança do cuidado prestado ao
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paciente, segundo o preconizado pelo indicador consequências e influências (U8), a
utilidade do instrumento foi considerada insuficiente.

5.2 INDICADORES E PADRÕES DA CATEGORIA PRECISÃO
O indicador conclusões e decisões justificadas (P1), da categoria precisão, no
padrão que trata do conhecimento dos profissionais e gestores sobre a metodologia
utilizada para aplicação do instrumento, na sua relação com a gestão da segurança
do cuidado prestado ao paciente, teve a conformidade assinalada como
parcialmente atendido pelos grupos focais e pelos especialistas. Na questão da
metodologia, as respostas e considerações dos grupos focais e dos especialistas
indicaram que este é um dos pontos de maior dificuldade de esclarecimento e
compreensão de quem vai utilizar o instrumento. A base metodológica descrita no
instrumento foi considerada complexa e extensa, ao abordar diferentes dimensões
avaliativas e um conjunto de padrões e critérios organizados e distribuídos segundo
classificações de difícil aplicação. Além destes aspectos, as respostas apontaram o
uso predominante de indicadores quantitativos em vez de dados qualitativos no
conteúdo do instrumento.
Neste contexto de análise da metodologia utilizada pelo PNASS, cabe
introduzir a abordagem feita por Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), quando
consideram as descrições de Schofield e Anderson (1984 apud WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004) sobre pesquisa qualitativa. Para eles a avaliação
qualitativa tende a se concentrar mais nas condições dos processos sociais do que,
de forma principal ou exclusiva, nos seus resultados. Além disto, emprega múltiplos
métodos de coleta de dados, valorizando a observação de participantes e o uso de
entrevistas. Para os autores, a pesquisa quantitativa deve considerar, e ter como
ênfase, a padronização, a precisão, a objetividade e a confiabilidade da
mensuração, assim como a capacidade de reprodução e generalização das
conclusões obtidas. Apesar das distinções, cabe a consideração: “A maioria dos
estudiosos da avaliação acha que os métodos qualitativos e quantitativos são
compatíveis e que usar ambos numa avaliação faz com que esta se torne melhor”.
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Esta afirmação contribui para
reiterar a discussão e a análise feitas pelos participantes dos grupos focais acerca
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da fragilidade da metodologia utilizada pelo PNASS, ao considerar a lógica
essencialmente quantitativa aplicada pelo processo de avaliação.
Com base nas análises e respostas apresentadas, a precisão do instrumento,
no que diz respeito à metodologia utilizada para aplicação do instrumento, na sua
relação com a gestão da segurança do cuidado prestado ao paciente, conforme
preconizado pelo indicador conclusões e decisões justificadas (P1), foi considerada
deficiente.
O padrão, deste mesmo indicador P1, que trata do conhecimento pelos
profissionais e gestores sobre a análise dos resultados, após a aplicação do
instrumento para auxiliar a gestão da segurança do cuidado prestado ao paciente,
foi assinalado como não atendido pelos grupos focais e parcialmente atendido pelos
especialistas. Estes graus de conformidade apontam para uma condição de
insuficiência de informações sobre os resultados obtidos com a aplicação do
instrumento.
Como parte da análise deste indicador, cabe considerar a seguinte
abordagem de Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004):
A análise dos dados concentra-se na organização e redução de
informações e na elaboração de inferências lógicas ou estatísticas; a
interpretação, por outro lado, atribui significado às informações
organizadas e tira conclusões. A análise pode ser definida como a
organização e verificação de dados; a interpretação como a
atribuição de valores, o uso de perspectivas e capacidade conceitual
para formular conclusões defensáveis. (p. 535).

Os mesmos autores consideram que, na apresentação dos resultados de uma
avaliação, além de apresentar o conteúdo específico considerado importante para
cada público, é preciso levar em conta as diferentes formas pelas quais os diferentes
públicos interpretam e aceitam estes resultados. Consideram ainda que alguns
públicos podem tratar com muita credibilidade as inferências obtidas a partir de um
relatório de resultados enquanto outros podem desconsiderar completamente a suas
conclusões.
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) ainda tratam desta análise dos
resultados de uma avaliação quando consideram que:
O avaliador também precisa levar em conta os critérios que os vários
públicos vão usar para fazer julgamentos e que diretrizes vão
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empregar para determinar o êxito ou fracasso do objeto da avaliação.
Os relatórios de avaliação devem apresentar os resultados de uma
forma que tenha crédito do público. (p. 557).

Com base nas análises e considerações apresentadas, a precisão do
instrumento, no padrão que trata sobre a análise dos resultados, após a aplicação
do instrumento para auxiliar a gestão da segurança do cuidado prestado ao
paciente, conforme preconizado pelo indicador conclusões e decisões justificadas
(P1), foi considerada insuficiente.
O primeiro padrão do indicador informação válida (P2), da categoria precisão,
que trata do conhecimento dos profissionais e gestores sobre a terminologia
utilizada para a aplicação do instrumento, na sua relação com processos de gestão
da segurança do cuidado prestado ao paciente, foi assinalado como parcialmente
atendido pelos grupos focais e pelos especialistas. Os termos e linguagem utilizados
no conteúdo do instrumento, segundo os grupos focais e os especialistas foram
considerados

inapropriados,

insuficientes

ou

desatualizados

em

diferentes

abordagens utilizadas no seu conteúdo, se considerados os objetivos específicos
descritos no propósito de avaliação pelo PNASS.
A utilização da classificação de critérios em diferentes níveis, incluindo
imprescindíveis, necessários ou recomendáveis foi citada como um exemplo de
dificuldade, porque depende da correta compreensão e aplicação destes mesmos
critérios.
A impropriedade da linguagem e dos termos pode levar a interpretações e
julgamentos equivocados por parte de quem aplica o instrumento. A coluna de
normas é uma referência que pode trazer informações desatualizadas, uma vez que
a lista incluída como parte do instrumento, não permite ou não indica uma
atualização regular de seu conteúdo.
Outro aspecto levantado pela indicação de conformidade como parcialmente
atendido pelos grupos focais e pelos especialistas, é o fato de que a linguagem e
termos utilizados pelo instrumento não estão em total consonância com os termos
utilizados pelas atuais metodologias de avaliação de qualidade e segurança já
utilizadas no Brasil e no exterior. Esta desatualização também pode ser atribuída ao
fato do instrumento ter sido publicado no ano de 2005.
Com base nas análises e considerações apresentadas, a precisão do
instrumento, no padrão que trata sobre a terminologia utilizada para aplicação do
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instrumento, para auxiliar a gestão da segurança do cuidado prestado ao paciente,
conforme preconizado pelo indicador informação válida (P2), foi considerada
insatisfatória.
O segundo padrão do indicador informação válida (P2), da categoria precisão,
que trata do conhecimento dos profissionais e gestores sobre o método utilizado
para coletar as informações obtidas com a aplicação do instrumento, no contexto da
gestão da segurança do cuidado prestado ao paciente, foi assinalado como
parcialmente atendido pelos grupos focais e pelos especialistas. O método utilizado
foi considerado deficiente ou insatisfatório, na análise dos grupos focais e
especialistas, uma vez que não está devidamente esclarecido no instrumento, a
forma pela qual os dados serão coletados no âmbito da autoavaliação e da
avaliação pelo gestor local, conforme preconizado pela metodologia do PNASS.
Também não estão descritas ou não podem ser identificadas, no conteúdo do
instrumento, informações que orientem ou indiquem a formação ou qualificação
esperada para quem vai aplicar o instrumento, seja na autoavaliação ou na
avaliação realizada pelo gestor local. Os participantes dos grupos focais também
apontaram que não está descrito o intervalo ou prazos esperados para a realização
das duas avaliações diferentes, ou seja, a do hospital e a do gestor local, o que pode
comprometer a oportunidade de validação proposta pelo PNASS, se o gestor local
conduzir sua avaliação em um prazo muito posterior ao da autoavaliação realizada
pelo hospital, quando as evidências poderiam já ter sofrido alterações importantes.
Outro aspecto identificado é o fato de que não está descrito como devem ser
relatados ou apresentados os dados coletados, ou seja, se estes dados serão
somente anotados como parte do conteúdo do instrumento ou se os avaliadores
poderão descrever ou anotar informações auxiliares ou complementares como parte
de um relatório de avaliação.
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) tratam da importância do método de
coleta de dado, quando abordam em seus estudos:
Além de pedir a aprovação por meio dos canais competentes e de
obedecer às políticas da instituição, é importante que o avaliador
procure obter a contribuição daqueles que vão estar envolvidos ativa
ou passivamente na coleta de informações (como as pessoas que
vão responder questionários, ajudar a aplicar testes, a observar
atividades ou ser observadas e assim por diante). A cooperação
desses públicos pode ser vital para o êxito da coleta de dados. (p.
470).
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Os mesmos autores tratam do cuidado com o relatório de avaliação e
consideram:
Na verdade, os relatórios da avaliação têm muitas finalidades
diferentes. Mas o ponto comum a todas elas é “transmitir a
mensagem” – informar o(s) público(s) alvo a respeito das
descobertas e conclusões resultantes da coleta, análise e
interpretação das informações da avaliação. (p. 555).

Na mesma linha de atenção ao relatório, os autores também consideram que
um grande desafio para quem avalia é apresentar o relatório através de um meio e
formato que possam atrair e convencer aqueles que devem receber informações
sobre a avaliação, ou seja, o(s) público(s) interessado(s).
Com base nas análises e considerações apresentadas, a precisão do
instrumento, no padrão que trata sobre o método utilizado para coletar as
informações obtidas com a aplicação do instrumento no contexto da do cuidado
prestado ao paciente, conforme preconizado pelo indicador informação válida (P2),
foi considerada insuficiente ou deficiente.
O indicador informação fidedigna (P3), da categoria precisão, no padrão que
trata do conhecimento dos profissionais e gestores sobre consistência das
informações obtidas com a aplicação do instrumento no objetivo de avaliar a
segurança do cuidado prestado ao paciente, teve a conformidade assinalada como
parcialmente atendido pelos grupos focais e pelos especialistas. Os participantes do
estudo, isto é, dos grupos focais e os especialistas, em suas considerações e
respostas, apontaram uma deficiência e insuficiência na consistência das
informações obtidas com a aplicação do instrumento, em função dos diferentes
aspectos identificados em seu conteúdo, incluindo, entre outros, a ausência de
orientações claras sobre o método de aplicação, a qualificação e competência
esperada dos avaliadores, a integração ou unificação dos dados obtidos com as
quatro dimensões avaliativas utilizadas, o formato e apresentação dos relatórios das
avaliações, considerando a autoavaliação e a avaliação do gestor local e a
abordagem com predominância quantitativa em oposição a opção pela avaliação
qualitativa.
Com base nas análises e considerações apresentadas, a precisão do
instrumento, no padrão que trata da consistência das informações obtidas com a
aplicação do instrumento, com o objetivo de avaliar a segurança do cuidado
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prestado ao paciente, conforme preconizado pelo indicador informação fidedigna
(P3), foi considerada insatisfatória ou deficiente.
O primeiro padrão do indicador gerenciamento da informação (P5), da
categoria precisão, que trata do conhecimento dos profissionais e gestores sobre os
métodos de pontuação dos dados, com a aplicação do instrumento, foi assinalado
como parcialmente atendido pelos grupos focais e pelos especialistas. A análise das
respostas apresentadas pelos grupos focais e especialistas permitiu concluir que a
pontuação se limita a cálculos estatísticos considerados isoladamente para cada
uma das quatro dimensões avaliativas adotadas pelo instrumento do PNASS. Não
há uma orientação ou esclarecimento sobre como estes cálculos poderão ser
integrados e analisados, possibilitando uma avaliação abrangente sobre todos os
elementos e aspectos identificados nas quatro distintas dimensões, conforme
descrito na página nove do instrumento.
Outro aspecto é o fato da natureza essencialmente quantitativa dos dados
coletados para a pontuação, o que, segundo os grupos focais e especialistas, pouco
contribui com a oportunidade de atender aos objetivos estabelecidos para a
aplicação do instrumento do PNASS, conforme descrito em sua introdução, na
página oito.
Com base nas análises e considerações apresentadas, a precisão do
instrumento, no padrão que trata dos métodos de pontuação dos dados, com a
aplicação do instrumento tendo em vista o objetivo de avaliar a segurança do
cuidado prestado ao paciente, conforme preconizado pelo indicador informação
fidedigna (P3), foi considerada insuficiente ou deficiente.
O segundo padrão do indicador gerenciamento da informação (P5), da
categoria precisão, que trata do conhecimento dos profissionais e gestores sobre os
métodos de armazenamento das informações obtidas com a aplicação do
instrumento, foi assinalado como parcialmente atendido pelos grupos focais e pelos
especialistas. As respostas dos grupos focais e especialistas indicam uma
insuficiência de informações acerca da forma e acesso aos dados armazenados no
banco de dados do MS. A única referência identificada no instrumento, na sua
página 10, indica que os dados serão armazenados do SiPNASS. Não foram
observadas ou identificadas outras informações ou esclarecimentos acerca dos
métodos ou meios de armazenamento.
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Com base nas análises e considerações apresentadas, a precisão do
instrumento, no padrão que trata dos métodos de armazenamento das informações
obtidas, com a aplicação do instrumento com o objetivo de avaliar a segurança do
cuidado prestado ao paciente, conforme preconizado pelo indicador informação
fidedigna (P3), foi considerada insatisfatória ou deficiente.
O resumo das conclusões parciais, considerando o quadro de critérios
proposto pelo autor, estão apresentadas no Quadro 8.
Quadro 8 – Conclusões do estudo com base nos indicadores e padrões
Categorias

Utilidade

Precisão

Indicadores

Padrões

Conclusões do
estudo

Conhecimento pelos profissionais e gestores
Satisfatório
sobre quem são os criadores do instrumento.
Conhecimento pelos profissionais e gestores
U2
sobre quem são os executores pela aplicação Insatisfatório ou
Atenção aos
Deficiente
do instrumento.
Interessados
Conhecimento pelos profissionais e gestores
Insuficiente ou
sobre quem são os beneficiários diretos e
Deficiente
indiretos com a aplicação do instrumento.
Conhecimento pelos profissionais e gestores
sobre os propósitos da aplicação do instrumento
Insuficiente
no levantamento de elementos relacionados à
segurança do cuidado prestado ao paciente.
U5
Conhecimento pelos profissionais e gestores
Informação
sobre como será analisada/processada a
Relevante
informação obtida com a aplicação do
Insuficiente
instrumento em relação à avaliação da gestão
da segurança dos processos de cuidado ao
paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores
U6.
sobre qual é a utilização prática dos resultados
Produtos e
obtidos com a aplicação do instrumento no Insuficiente
Processos
âmbito da gestão da segurança dos processos
Significativos
de cuidado ao paciente.
U8.
Conhecimento pelos profissionais e gestores
Preocupação sobre quais são as ações que serão tomadas a
com
partir da análise final dos resultados no âmbito Insuficiente
Consequências da própria instituição, visando garantir a gestão
e Influências
da segurança do cuidado prestado ao paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores
sobre a metodologia utilizada para aplicação do
Deficiente
instrumento na sua relação com a gestão da
P1.
Conclusões e segurança do cuidado prestado ao paciente.
Decisões
Conhecimento pelos profissionais e gestores
Justificadas
sobre a análise dos resultados após a aplicação
Insuficiente
do instrumento para auxiliar a gestão da
segurança do cuidado prestado ao paciente.

(Continuação)
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(Continuação)
Categorias

Precisão

Precisão

Precisão

Indicadores

Padrões

Conhecimento pelos profissionais e gestores
sobre a terminologia utilizada para aplicação
do instrumento na sua relação com processos
de gestão da segurança do cuidado prestado
P2.
ao paciente.
Informação
Conhecimento pelos profissionais e gestores
Válida
sobre o método utilizado para coletar as
informações com a aplicação do instrumento
no contexto da gestão da segurança nos
processos de cuidado prestado ao paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores
P3.
sobre a consistência das informações obtidas
Informação
com a aplicação do instrumento com o
Fidedigna
objetivo de avaliar a segurança do cuidado
prestado ao paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores
sobre a metodologia utilizada para aplicação
do instrumento na sua relação com a gestão
da segurança do cuidado prestado ao
P1. Conclusões
paciente.
e Decisões
Conhecimento pelos profissionais e gestores
Justificadas
sobre a análise dos resultados após a
aplicação do instrumento para auxiliar a
gestão da segurança do cuidado prestado ao
paciente.
Conhecimento pelos profissionais e gestores
sobre os métodos de pontuação dos dados
com a aplicação do instrumento.
P5.
Gerenciamento Conhecimento pelos profissionais e gestores
da Informação sobre os métodos de armazenamento das
informações obtidas com a aplicação do
instrumento.

Conclusões do
estudo

Insatisfatório

Insuficiente ou
Deficiente

Insatisfatório ou
Deficiente

Deficiente

Insuficiente

Insatisfatório ou
Deficiente
Insatisfatório ou
Deficiente

Fonte: O autor (2013).

Considerando todas as análises e conclusões parciais apresentadas, foi
possível ao autor responder às perguntas avaliativas apresentadas no estudo.
1) Em que medida o instrumento do PNASS é útil para identificar elementos
que contribuam para a gestão da segurança nos processos de cuidado ao paciente
em um hospital?
As análises e conclusões parciais identificadas a partir das respostas
obtidas com a aplicação dos roteiros de entrevistas para os grupos focais e com os
questionários para os especialistas evidenciaram significativas inconsistências no
conteúdo do instrumento tendo em vista o levantamento de dados e informações
sobre os processos de cuidado direto ao paciente, em especial no que se relaciona
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à gestão da segurança. A partir destas análises e conclusões parciais, o autor
considera que a utilidade do instrumento pode ser indicada como insatisfatória ou
deficiente em relação ao propósito de identificar os elementos que contribuem para a
gestão da segurança nos processos de cuidado ao paciente em um hospital.
2) Como o instrumento do PNASS auxilia gestores e profissionais na
avaliação objetiva dos processos de gestão da segurança nos cuidados prestados
ao paciente em um hospital?
Os aspectos de insuficiência ou deficiência identificados na resposta à
primeira questão avaliativa, consolidados a partir da análise dos dados coletados e
nas conclusões parciais apresentadas no estudo, indicam que o instrumento tem
capacidade insatisfatória para auxiliar gestores e profissionais na avaliação objetiva
dos processos de gestão de segurança nos cuidados prestados ao paciente em um
hospital.
Ao retomar o objetivo deste estudo de avaliar a utilidade do instrumento para
a identificação de elementos de gestão da segurança relacionados aos processos de
cuidados prestados aos pacientes em hospitais, conclui-se que o instrumento
avaliado não pode ser considerado útil no que diz respeito à identificação destes
elementos específicos de gestão de segurança.

6 RECOMENDAÇÕES
Considerando os resultados e conclusões descritas neste estudo, o autor
apresenta um conjunto de recomendações que podem ser utilizadas como possíveis
propostas para uma eventual revisão do instrumento do PNASS, cuja viabilidade tem
sido aventada pela atual gestão do DRAC/MS.
Cabe ressaltar a observação registrada no estudo, onde o autor considerou a
dimensão segurança como parte do conceito de qualidade, o que, por ocasião da
elaboração do instrumento pelo DRAC/MS, não estava devidamente estabelecido no
âmbito dos processos de avaliação de qualidade utilizados no Brasil.
Numa perspectiva de melhoria do instrumento do PNASS, a partir das
análises e conclusões apontadas no estudo, pode-se sugerir que sejam
incorporados atributos e elementos que possibilitem sua adequação e atualização
com os mais recentes modelos e métodos de avaliação de qualidade e segurança
aplicados no contexto da assistência em saúde no Brasil e em diversos países. Um
dos modelos que tem apresentado maior crescimento e adesão por parte das
instituições de saúde brasileiras e é utilizado pelo próprio MS em algumas de suas
unidades, é a acreditação hospitalar. A acreditação engloba uma série de conceitos,
princípios, padrões e outras referências ou parâmetros que podem contribuir, de
forma positiva, para uma possível revisão do programa adotado pelo PNASS, uma
vez que já é reconhecida como uma das mais efetivas metodologias de avaliação de
qualidade e segurança em saúde.
A introdução de padrões e indicadores organizados diretamente com o
propósito de avaliar segurança em saúde seria uma primeira medida de melhoria
para o instrumento. Mantendo sua atual organização em blocos, o instrumento
poderia incorporar um novo bloco contendo padrões e critérios que apresentem
requerimentos para a gestão da segurança. Estes requerimentos podem envolver,
por exemplo, a definição e o estabelecimento de programas ou planos voltados para
a identificação do risco, priorização do risco, notificação do risco, gerenciamento do
risco, investigação de eventos adversos e gerenciamento de queixas relacionadas.
Se mantida a lógica de realização de autoavaliações pelos hospitais, o que
tem valor na proposta de introduzir uma sistemática de avaliação e de
autoconhecimento, uma recomendação seria a incorporação dos resultados das
autoavaliações como parte dos resultados finais para a avaliação de seu
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desempenho dos hospitais. Esta ação permitiria agregar valor a este processo,
fazendo com que os hospitais pudessem ter maior adesão e participação no
programa de melhoria da qualidade proposto pelo PNASS.
Outra melhoria importante seria a adoção de um conjunto de padrões e
critérios de natureza qualitativa, equacionando a predominância de aspectos
quantitativos utilizados no instrumento. Por exemplo, a introdução de indicadores
sob a lógica de avaliar processos e resultados no âmbito qualitativo, o que já é
utilizado por outros modelos de avaliação no Brasil. Adotando estes indicadores, os
hospitais avaliados por meio do instrumento do PNASS poderiam fazer
comparações ou benchmarking sobre o desempenho e qualidade de seus serviços.
Por fim, uma oportunidade de melhoria importante para o aperfeiçoamento do
instrumento do PNASS, visando o adequado conhecimento e participação dos
profissionais que venham a atuar como avaliadores, seria a incorporação de
instruções sobre a sua utilização e aplicação, como parte de um manual ou guia
específico como parte de seu conteúdo.
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevistas com Grupos Focais
Roteiro de Entrevista - Grupo Focal
O presente instrumento será utilizado para coletar dados através de entrevista com um
grupo focal, composto por um número mínimo de 7 profissionais selecionados no hospital.
1. Lendo o conteúdo do instrumento, incluindo a introdução, fica claro quem elaborou e
qual o objetivo de sua aplicação?
2. Lendo o conteúdo do instrumento, incluindo a introdução, fica claro quem deve aplicálo?
3. Lendo o conteúdo do instrumento, incluindo a introdução, fica claro quem se beneficia
dos resultados de sua aplicação?
4. Lendo o conteúdo do instrumento, incluindo a introdução, fica clara qual a metodologia
utilizada para sua aplicação?
5. O instrumento do PNASS utiliza questões capazes de identificar, de forma abrangente,
em todos os serviços, elementos de segurança nos processos de cuidado ao paciente
em um hospital?
6. O instrumento do PNASS utiliza linguagem/termos compreensíveis para quem o utiliza,
facilitando o acesso ao seu conteúdo?
7. O instrumento do PNASS é útil no propósito de avaliar segurança nos processos de
cuidado ao paciente e gestão dos serviços?
8. O instrumento do PNASS utiliza linguagem/termos considerados atuais no contexto dos
métodos e modelos utilizados por diferentes metodologias de avaliação de qualidade e
segurança de hospitais?
9. O instrumento do PNASS pode ser considerado útil para orientar a avaliação dos
aspectos de segurança do paciente pelos profissionais que o utilizam?
10. Lendo o conteúdo do instrumento, incluindo a introdução, fica claro como é feita a
pontuação dos dados obtidos a partir de sua aplicação?
11. Lendo o conteúdo do instrumento, incluindo a introdução, fica claro como serão
analisados os resultados obtidos com a avaliação e como será processada essa
informação?
12. O instrumento do PNASS é adequado no formato de seu conteúdo, facilitando a sua
leitura e o seu preenchimento?
13. O instrumento do PNASS pode ser considerado útil como uma ferramenta de autoavaliação com orientação para segurança do paciente?
14. Lendo o conteúdo do instrumento, incluindo a introdução, fica claro que ações ou
procedimentos serão adotados a partir da análise dos resultados da avaliação?
15. Lendo o conteúdo do instrumento, incluindo a introdução, fica claro como serão
armazenados as informações obtidas a partir da analise dos dados da avaliação?
16. Destaque, com relação aos elementos de gestão de segurança abordados no
instrumento do PNASS, o que o grupo considera os aspectos positivos do instrumento
17. Destaque, com relação aos elementos de gestão de segurança abordados no
instrumento do PNASS, o que o grupo considera os aspectos negativos do instrumento.
18. Que sugestões o grupo daria para aperfeiçoar o instrumento;
Comentários:
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APÊNDICE B – Carta e Questionários para Especialistas

Apresentação e Instruções
Prezado Especialista
Esse questionário faz parte do estudo de dissertação do Mestrado de Avaliação, da
Fundação Censgranrio (2011-2012) e tem o objetivo de avaliar o instrumento do
Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) utilizado pelo
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (DRAC) da Secretaria de
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde do Brasil. O instrumento do PNASS tem
por objetivo realizar a avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das estruturas,
processos e resultados relacionados ao risco, acesso e satisfação dos cidadãos
frente aos serviços públicos de saúde na busca da resolubilidade, qualidade e
segurança. Informações sobre o PNASS podem ser acessadas no link:
http://pnass.datasus.gov.br/pnass/index.do?level=documentos
O propósito de aplicação do presente questionário é levantar dados que possam
responder a questão avaliativa do estudo: como o instrumento do PNASS auxilia
gestores e profissionais na avaliação objetiva dos processos de gestão da
segurança nos cuidados prestados ao paciente em um hospital?
Os dados de sua avaliação serão reunidos com as informações fornecidas por
gestores e outros profissionais de hospitais onde o levantamento de dados para o
estudo está sendo realizado através de entrevistas com grupos focais.
Para o preenchimento do questionário solicitamos que seja assinalado apenas um
dos quatro itens descritos para cada questão, sendo: concordo totalmente, concordo
em parte, não concordo e não tenho opinião.
Agradecemos a sua valiosa participação e colaboração nessa oportunidade.
Contatos do autor: 21-9498-2575 ou hjcosta.heleno@gmail.com
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Questionário - Especialistas
1. O instrumento utiliza questões e conceitos apropriados para avaliar os serviços e
processos de cuidado ao paciente em um hospital?
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo em parte ( ) Não concordo ( ) Não tenho opinião
2. O instrumento pode ser considerado útil no propósito de avaliar segurança nos
processos de cuidado ao paciente e gestão dos serviços em um hospital?
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo em parte ( ) Não concordo ( ) Não tenho opinião
3. O instrumento utiliza linguagem/termos compreensíveis para os profissionais que
gerenciam os serviços e/ou prestam cuidado ao paciente em um hospital?
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo em parte ( ) Não concordo ( ) Não tenho opinião
4. O instrumento utiliza linguagem/termos considerados atuais no contexto dos métodos e
modelos utilizados por diferentes metodologias de avaliação de qualidade e segurança
de um hospital?
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo em parte ( ) Não concordo ( ) Não tenho opinião
5. O instrumento é adequado no formato de seu conteúdo, facilitando a sua leitura e o seu
preenchimento?
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo em parte ( ) Não concordo ( ) Não tenho opinião
6. O instrumento pode ser considerado efetivo no propósito de realizar uma avaliação
abrangente da gestão de segurança dos serviços e processos de cuidado ao paciente
em um hospital?
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo em parte ( ) Não concordo ( ) Não tenho opinião
7. O instrumento pode ser considerado efetivo no propósito de levantar dados úteis para a
elaboração de planos de intervenção de melhoria da gestão da segurança para os
serviços e processos em um hospital?
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo em parte ( ) Não concordo ( ) Não tenho opinião
8. O instrumento, a partir da coleta de seus dados, é capaz de contribuir com dados para a
elaboração de um programa/plano de gestão da segurança pelos gestores de um
hospital?
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo em parte ( ) Não concordo ( ) Não tenho opinião
9. O instrumento pode ser considerado adequado como uma ferramenta de auto-avaliação
com orientação para segurança do paciente?
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo em parte ( ) Não concordo ( ) Não tenho opinião
10. O instrumento, por seu propósito de aplicação e a partir da consolidação de seus dados,
pode ser considerado adequado para um processo de monitoramento para a efetiva
gestão da segurança em um hospital?
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo em parte ( ) Não concordo ( ) Não tenho opinião
11. O instrumento pode ser considerado efetivo no propósito de avaliar a qualidade dos
processos de gestão de segurança do paciente em um hospital?
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo em parte ( ) Não concordo ( ) Não tenho opinião

