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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar as contribuições do Programa Nacional
de Qualificação da Hemorrede para os hemocentros coordenadores do país, na
dimensão da gestão. A coleta de dados foi baseada nos relatórios de visitas e
revisitas aos 32 hemocentros coordenadores pelo Programa Nacional e no
questionário aplicado aos diretores dos hemocentros, avaliados a partir de
categorias e indicadores, reconhecidos nacionalmente e validados por especialistas.
As áreas gerenciais que apresentaram menor índice de melhorias nas revisitas
foram: Tecnologia da Informação e Gestão de Almoxarifado/Aquisição. A média
geral das contribuições do Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede foi
considerada relevante, sendo: muito relevante – a categoria Estratégias e Planos
(Intercâmbios e Sistema de Qualidade); e parcialmente relevante – duas categorias:
Pessoas (qualidade de vida e satisfação dos profissionais) e Processos (Gestão
Financeira e de Custos e Gestão de Infraestrutura). Os diretores recomendaram a
manutenção sistematizada e ampliada do Programa Nacional de Qualificação da
Hemorrede com aperfeiçoamento contínuo do instrumento, da metodologia e de
capacitação permanente dos avaliadores. Sugeriram ações ampliadas para a
Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, nas áreas de recursos humanos e de
investimentos voltados para implantação de sistema da qualidade e certificação dos
hemocentros como ferramenta de melhoria e de reconhecimento da Hemorrede e na
implantação de banco de fornecedores centralizado. Os resultados obtidos
permitiram responder a questão avaliativa do estudo, de forma a atestar a relevante
contribuição do Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede no âmbito da
gestão pela qualidade e obter informações para subsidiar a tomada de decisão no
nível estratégico e tático. Isto reforça as perspectivas e desafios que a Coordenação
Geral de Sangue e Hemoderivados e o Programa Nacional de Qualificação da
Hemorrede definem para o biênio 2013-2014, bem como vai ao encontro das
necessidades para qualidade e segurança transfusional.
Palavras-chave: Avaliação. Gestão. Hemorrede. Qualidade.

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the management dimension of the National Blood
Services Qualification Program for Brazilian’ Blood Centers Coordinators. Data
collection was based on reports of visits and revisits to 32 blood centers by the
National Program and on a questionnaire applied to the blood centers directors. This
questionnaire evaluated categories and indicators nationally recognized that were
validated by experts. The managerial areas that showed few improvements in revisits
were: Information Technology and Warehouse Management/Acquisition. The general
mean of the National Program contributions was considered relevant, as follows: very
important - the category Strategies and Plans (Exchanges and Quality System) and
partially relevant - two categories: Human Resources (quality life and professionals
satisfaction) and processes (Financial and Costs Management and Infrastructure
Management). Blood centers directors recommended the systematized and
expanded maintenance of the National Program with continuous improvement of the
instrument, of methodology and consultants’ ongoing training. They suggested
extended actions to the National Policy of Blood and Blood Products in human
resources and investments areas, aiming at the implementation of quality system and
certification of blood centers, as a tool for improvement and recognition, and
implementation of centralized supplier database. The obtained results allowed
answering the study evaluative question: they attested to the important contribution
of the National Blood Services Qualification Program within the quality management
and to gather information to support decision making at strategic and tactical levels.
This contribution enhances the prospects and challenges that the General
Coordination of Blood and Blood Products defined for the biennium 2013-2014 as
well as meets the needs for quality and safety of blood transfusion.
Keywords: Evaluation. Management. Blood Centers. Quality.
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1 ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HEMOTERAPIA
Este capítulo reúne considerações gerais na área do sangue, a política
pública de sangue no Brasil, programas voltados para a qualidade do sangue e da
hemoterapia, o ordenamento técnico e jurídico e apresenta o objetivo, justificativa e
a questão avaliativa deste estudo.

1.1 PRIMÓRDIOS
O sangue, obtido a partir de doação, é vital para o ser humano, transportando
nutrientes para os tecidos e órgãos do corpo, como o cérebro, coração e vasos,
significando para muitos a própria vida. Considerando a trajetória da saúde e
segundo Amorim Filho (2000), o sangue, há muito, acompanha a caminhada do
homem, está presente na maioria das culturas e religiões e é marcado por rituais de
magia e irracionalidade.
Os

acidentes,

cirurgias,

infecções

graves,

tratamentos

de

doenças

hereditárias e oncohematológicas são algumas das situações nas quais a transfusão
de sangue, muitas vezes, torna-se imprescindível. Um grande desafio é a garantia
do atendimento à demanda hemoterápica, em quantidade e qualidade no país.
O sangue, produto humano, ainda insubstituível, difere dos demais tecidos
usados em transplantes, uma vez que pode ser coletado e seus componentes
separados, constituindo os produtos hemoterápicos (concentrados de hemácias,
concentrado de plaquetas, crioprecipitado e plasma) a serem conservados e
transfundidos quando indicado.
Em meados do século XVII surgiram às primeiras transfusões com sangue de
animais, com resultados nem sempre exitosos. Os médicos passaram a transfundir
sangue humano, entretanto, não se conheciam os grupos sanguíneos nem os
anticoagulantes para manter o sangue em estado líquido fora do corpo humano.
Ao longo dos anos, os benefícios da terapêutica transfusional têm sido
reconhecidos, a lógica da transfusão surge com a observação de perda sanguínea
voluntária e possível de ser controlada (AMORIM FILHO, 2000).
Com as Guerras Mundiais, houve aumento da necessidade de sangue em
estoque para atendimento aos feridos, bem como a necessidade de meios para
conservar o sangue para transfundi-lo posteriormente, sendo descoberto o
anticoagulante. Os médicos passaram a utilizar o sangue total nos seus pacientes,
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com maior frequência, tendo em vista os benefícios nos campos de batalha. Surge
então, a necessidade de espaços físicos próprios para essa prática (SANTOS, 2002
apud PIMENTEL, 2006) e a transfusão se tornou uma rotina na prática médica. A
Guerra serviu de motivação para doação voluntária de sangue, não remunerada. Na
França, Suíça e Inglaterra surgem as primeiras campanhas de doação de sangue.
Também na década de 40, se deu a criação dos primeiros centros no Brasil
(Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre) com o objetivo de atender à demanda
transfusional, em especial de pacientes com doenças crônicas como hemofilias e
outras coagulopatias (PIMENTEL, 2006).
Somente na década de 60, com o advento das bolsas plásticas e centrífugas
refrigeradas,

o

sangue

coletado

passou

a

ser

processado

e

obter

os

hemocomponentes (BARRETO; VENCINA NETO, 2011). No Brasil, somente na
década de 80, a utilização de sistema fechado e seguro com bolsas plásticas foi
regulamentada (CARNEIRO; LOPES, 2004).
Com a evolução da medicina, a transfusão se consolidou como recurso
terapêutico, com consequente aumento de demanda por doadores com estímulo
monetário, mesmo em serviços públicos. O valor da doação de sangue representou
um modelo de política pública, onde a vertente social se cruzou com a econômica,
comenta Pimentel (2006) e os serviços passaram a ser conhecidos pela terminologia
banco de sangue (BARRETO; VENCINA NETO, 2011).
O método de recrutamento de doadores permitia a doação de pessoas
doentes, alcoólatras, e houve até relato de morte por anemia causada por doações
com intervalos curtos, no estado do Rio de Janeiro (AMORIM FILHO 2000).
No século XX, a década de 80 foi considerada um período histórico
importante na hemoterapia, com a epidemia de Aids, e com a mobilização provocada
no mundo inteiro. As autoridades sanitárias do Brasil despertaram quanto às
possíveis patologias transmitidas pelo sangue.
A evolução dos centros de hemoterapia no país pode ser notada com a
influência do modelo francês, com técnicos especializados, debates crescentes
sobre o risco transfusional e sobre a disseminação da Aids, articulações dos
participantes do processo nos estados e nas políticas públicas. Paralelamente,
consolidava-se a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS).
As organizações públicas e privadas passaram por momentos de profundas
mudanças. As formas e os instrumentos de gerenciamento, característicos da Era
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Industrial, não mais atendiam às necessidades da população. Os controles
financeiros e investimentos em novas tecnologias continuavam sendo importantes,
contudo sem abranger todo espectro de informações e ações estratégicas, táticas e
operacionais características dos dias atuais.
De certa forma, o desenvolvimento de normas técnicas e sucessivas
mudanças na prática hemoterápica se deram a partir da regulamentação dos
procedimentos hemoterápicos dentro de um ordenamento institucional para atender
a Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, como: adoção de novas
tecnologias, planejamento e ações voltadas para a autossuficiência, adequações
físicas e capacitação de recursos humanos.
Pimentel (2006, p. 79) afirma que:
Independente dos avanços tecnológicos que levam à reformulação
de processos definidos inclusos na Política Nacional de Sangue, à
disposição dos gestores do processo, haverá sempre a necessidade
de um realinhamento de propostas e metas. É válido afirmar que a
garantia da disponibilidade, segurança e qualidade, mediante a
explicitação das intenções do Governo para esta área, conta com a
participação da sociedade civil.

Ao longo dos anos, em quase todos os países, inclusive no Brasil, presenciase o desenvolvimento de esforços para assegurar o sangue em quantidade e
qualidade a toda população.
Amorim Filho (2000) ressalta para o fato de que muitos países da Europa
contam com mais de 5% da população doadora, alcançando a autossuficiência em
sangue, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). No
Brasil, menos de 3% da população doam sangue (COORDENAÇÃO GERAL DE
SANGUE E HEMODERIVADOS, 2011), o que remete à preocupação com os
estoques e o atendimento às necessidades transfusionais.

1.2 POLÍTICA PÚBLICA DE SANGUE NO BRASIL
Considerando a missão e o compromisso do Ministério da Saúde (MS) com
elevados padrões de qualidade na produção e aplicação de conhecimentos nas
áreas da saúde e no setor de hemoterapia e hematologia, foram definidas e
realinhadas diretrizes para orientar as políticas e programas operacionais nas
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diferentes áreas de atuação, articulados com a respectiva rede de serviços.
Destacaram-se áreas voltadas para infraestrutura, pesquisa, desenvolvimento
tecnológico, produção de produtos hemoterápicos e de insumos estratégicos,
treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, apoio a fiscalização, controle
de qualidade de produtos e serviços hemoterápicos e assistência às pessoas com
hemofilia e hemoglobinopatias.
Entretanto, continuava sendo indispensável promover mudanças no setor
saúde e na sociedade brasileira, institucionalizar valores éticos capazes de
assegurar atitudes e comportamentos que disseminassem e sustentassem o
conceito de que o sangue não pode ser comercializado. Nesse contexto, o sangue,
para fins terapêuticos, deve sempre ser de qualidade e estar disponível a toda
população indiscriminadamente, ser de responsabilidade do poder público, nas três
esferas de governo, por meio de compromisso das autoridades públicas.
As atividades hemoterápicas e hematológicas nos seus respectivos planos e
programas de saúde devem ser priorizadas, por meio da criação e manutenção de
uma rede de serviços de hemoterapia e de laboratórios de apoio, complementados
pelo setor privado.
Ao longo dos anos, destacaram-se várias ações voltadas para áreas de
hemoterapia e hematologia, como estratégias de governo, na busca contínua de
qualidade e segurança de produtos e serviços prestados à população nessas áreas.
Em

1980,

o

Programa

Nacional

de

Sangue

e

Hemoderivados

(PRO-SANGUE), criado por meio da Portaria Ministerial nº 07/80 (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 1980), obteve resultados exitosos a partir da parceria com os hemocentros
e aliados às universidades. O PRO-SANGUE contribuiu na formação de recursos
humanos e no desenvolvimento científico e tecnológico, incorporando a qualidade de
forma continuada em sua filosofia de trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1988).
Em 1995, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) instituiu o
Programa Nacional de Inspeções das Unidades Hemoterápicas, com o objetivo de
executar inspeções para avaliar a qualidade dos processos nas unidades
hemoterápicas existentes no país, como um dos mecanismos fundamentais para a
garantia de qualidade dos produtos hemoterápicos.
Em 1998, foi instituído no âmbito do Programa da Qualidade e Participação
na Administração Pública, a Meta Mobilizadora Nacional para o Setor Saúde:
“Sangue – 100% com Garantia de Qualidade em Todo o Seu Processo até 2003”
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(Programa de Qualidade do Sangue), englobando 12 projetos, visando à segurança
transfusional. Considerado um marco histórico na hemoterapia brasileira, na medida
em que foi eleito entre as prioridades na área da saúde, sua implementação ocorreu
de forma participativa e efetiva da sociedade civil (PIMENTEL, 2006).
A adesão da hemorrede implicava o compromisso público de implementação
de ações de melhoria da gestão e dos serviços disponibilizados aos usuários,
criando uma estrutura hemoterápica com padrões de qualidade referenciados nos
países desenvolvidos. A estratégia de orientação aos serviços de hemoterapia
constava de uma fase de avaliação (autodiagnóstico organizacional) e a fase de
ação (implantação de programas de melhoria), e possibilitando o aprendizado dos
conceitos e técnicas voltadas para qualidade.
Entre os 12 projetos iniciais, alguns passaram a ser trabalhados como
Programa e a autora destaca o Programa de Capacitação de Recursos Humanos,
implementado com o Programa de Treinamento à Distância - cursos apoiados em
vídeos e manuais que contaram com a parceria da Coordenação de DST/AIDS e a
experiência desta com o Sistema de Educação à Distância (Telelab), sendo mantido,
aperfeiçoado e utilizado até os dias atuais pelos profissionais dos serviços de
hemoterapia como estratégia de treinamento.
Em relação aos projetos, merece destaque, o Programa Nacional de Doação
Voluntária de Sangue de forma consciente e responsável, com mobilização social e
ações educativas, visando à garantia da quantidade adequada à demanda de
sangue no país e à melhoria da qualidade do sangue, componentes e derivados.
Outro destaque, o Projeto de implementação de um Sistema de Controle de
Qualidade Externo, objetiva garantir a implementação dos Sistemas de Avaliação
Externa da qualidade dos testes imuno-hematológicos e sorológicos - Programa de
Avaliação Externa da Qualidade (AEQ), direcionado aos serviços de hemoterapia
públicos, filantrópicos ou privados conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A
análise do desempenho dos serviços é oferecida de forma gratuita, por meio do
envio da amostra de sangue, objetivando a realização de ensaios de proficiência
relativos à detecção de doenças transmissíveis pelo sangue (AEQ – Sorologia) e aos
testes imuno-hematológicos (AEQ – Imuno-hematologia).
No período de 2005, com o Programa de Qualificação do Plasma Brasileiro
por meio da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás),
ocorreram parcerias junto aos serviços de hemoterapia, a fim de assegurar matéria-

17

prima em qualidade e quantidade para fracionamento em indústria, sob
responsabilidade da Hemobrás em cooperação com a Coordenação da Política
Nacional

de

Sangue

e

Hemoderivados

(EMPRESA

BRASILEIRA

DE

HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA, 2009).
O MS investiu na qualificação dos serviços de hemoterapia fornecedores de
plasma, sendo realizadas visitas de pré-qualificação técnica, por profissionais da
Hemobrás, em todo o ciclo da cadeia reprodutiva do sangue e consultorias de
orientação técnica aos serviços de hemoterapia públicos. Posteriormente houve a
compra de equipamentos para os serviços fornecedores de qualidade para produção
de hemoderivados (freezer de congelamento rápido, sistema de avaliação e controle
de

temperatura)

(EMPRESA

BRASILEIRA

DE

HEMODERIVADOS

E

BIOTECNOLOGIA, 2009).
Foi criado em 2008, o Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede
(PNQH) da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Departamento de
Atenção Especializada da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde
(CGSH/DAE/SAS/MS), foco do presente estudo avaliativo. O PNQH pretende
promover a qualificação técnica e gerencial da hemorrede e o fortalecimento da
articulação

com

a

hemorrede

pública

nacional,

incentivar

e

proporcionar

capacitações diversas nas áreas técnicas, administrativas e gerenciais, promover
intercâmbios para troca de experiências, entre outras ações, visando à qualidade e
uniformidade da hemorrede.
Em 2010, o Programa de AEQ passou a ser gerenciado pela Coordenação
Geral de Sangue e Hemoderivados, contribuindo para a garantia da qualidade e o
aumento da segurança transfusional, somando ao AEQ de sorologia e de imunohematologia, a implantação do teste de ácido nucleico (NAT) para HIV e HCV e o
controle

de

qualidade

de

hemocomponentes

na

hemorrede

(AEQ

de

hemocomponentes). Com abrangência em todo o território nacional, foco no controle
do risco e caráter educativo e preventivo, o que fornece ferramenta de avaliação que
permite o aprimoramento do trabalho desenvolvido, além de fornecer informações à
CGSH que servem para direcionar o desenvolvimento de políticas e ações.
A prioridade na atenção hemoterápica e hematológica no SUS foi reafirmada
no Programa de Governo Mais Saúde – Direito de Todos (2008-2011) onde algumas
ações objetivam ampliar a oferta e o acesso dos serviços da Rede Nacional de
Atenção Especializada, Ambulatorial e Hospitalar de forma descentralizada e
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regionalizada, para assegurar a ampliação da cobertura hemoterápica dos leitos
SUS e à melhoria da assistência aos pacientes com doenças hematológicas. Nesse
contexto, afirma-se a importância dada à gestão da hemoterapia e hematologia do
Brasil (CGSH, 2010), um dos focos do PNQH.

1.2.1 Ordenamento Técnico e Jurídico
Para

um

melhor

processo

organizativo

da

Política

de

Sangue

e

Hemoderivados, se fazem necessárias a articulação entre as esferas de governo e
dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados
(SINASAN), a implementação dos Planos Estaduais de Sangue, Componentes e
Hemoderivados visando à consolidação de uma rede de hemoterapia e hematologia
pública estadual com suas atribuições discriminadas, o fortalecimento do papel do
hemocentro coordenador como referência técnica, envolvimento da sociedade civil
organizada e ainda a garantia do acesso a ações e serviços de saúde com
qualidade e segurança.
No Quadro1, reúne marcos legais da Política Nacional de Sangue e
Hemoderivados, ao longo dos anos, no Brasil.
Quadro 1 - Marcos legais da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados
BASE LEGAL
Decreto 54.954/64
Lei 4.701/65
Portaria 07/80
Constituição 1988
Lei 8.080/90
Lei 8.142/90
Lei 10.205/01
RDC 151/01
Decreto 3.990/01
RDC 149/01
RDC 50/02
Decreto 5.045/04
Portaria 743/04
Portaria 399/06
RDC 57/10
Portaria 1.353/11
Decreto 7.508/11
Fonte: A autora (2013).

REGULAMENTA
Comissão Nacional de Hemoterapia
Competências da Comissão Nacional de Hemoterapia
Cria o PRO-SANGUE
Coleta, processamento e transfusão e vedada toda a comercialização
Ordenamento e as diretrizes do SINASAN
Controle social nas políticas e ações em saúde
Ordenamento institucional à execução das atividades hemoterápicas
Níveis de Complexidade dos Serviços de Hemoterapia
Define o SINASAN, princípios e diretrizes da Política, câmaras
técnicas
Sistema Nacional de Informação de Sangue e Hemoderivados
Planejamento, elaboração e avaliação de projetos físicos
Competências da SAS/MS na gestão do SINASAN
Gestão da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados à CGSH
Pacto pela Saúde 2006 – consolidação do SUS
Regulamento sanitário para atividades hemoterápicas
Regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos
Organização do SUS, assistência à saúde e articulação
interfederativa
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Na intenção de organizar a atividade transfusional e inibir a prática abusiva de
hemoterapia

sem

preceitos

éticos

e

técnicos,

foram

elaboradas

normas

disciplinadoras de atividade hemoterápica pela Comissão Nacional de Hemoterapia,
instituída por meio do Decreto nº 54.954/64 (BRASIL, 1964) e competências
definidas na Lei nº 4701/65 (BRASIL, 1965).
Em 1986, o PRÓ-SANGUE (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1980) foi transformado
na Divisão Nacional de Sangue e Hemoderivados (DINASHE), responsável pela
elaboração do Plano Nacional de Sangue e Hemoderivados (PLANASHE), visando à
sistematização das políticas setoriais do MS no Brasil, que fixa os parâmetros
indispensáveis à institucionalização das ações do Poder Público, para assegurar a
boa qualidade do sangue transfundido em todo o País (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
1988).
No Brasil, a saúde como direito de todos e dever do Estado é princípio da
Constituição da República Federativa do Brasil (1988), associado aos princípios
fundamentais que orientam as ações e os serviços de saúde (públicos, conveniados
e contratados) como a integralidade, a descentralização e a participação social. A
Constituição orienta a composição de uma rede assistencial descentralizada,
hierarquizada e regionalizada. No Artº 199 da Constituição, entre outros trata da
remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante,
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue
e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
Com a promulgação da Lei Orgânica do SUS nº 8.080/90 (BRASIL, 1990a),
houve a regulamentação do Capítulo da Constituição referente à saúde, onde foram
traçadas diretrizes para novas políticas de saúde. O Governo Federal estabeleceu o
ordenamento e as diretrizes do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e
Hemoderivados (SINASAN).
Por meio da Lei nº 8.142/90 (BRASIL, 1990b), estabeleceu-se a participação
popular,

também

conhecida

como

“controle

social”

na

elaboração

e

acompanhamento das políticas e ações em saúde, considerando especialmente, a
descentralização da atenção à saúde, sendo o primeiro passo para a
municipalização do atendimento com a formalização do repasse de recursos para os
municípios, como estímulo à municipalização.
A Lei nº 10.205/01 (BRASIL, 2001a) regulamenta o § 4º do art. 199 da
Constituição Federal, relativo à coleta, processamento, estocagem, distribuição e
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aplicação do sangue, seus componentes e derivados, estabelece o ordenamento
institucional indispensável à execução adequada dessas atividades. Esta Lei,
conhecida como “Lei do Sangue” ou “Lei Betinho”, no seu Art.16, define as
competências do MS de coordenar as ações do SINASAN; fixar e atualizar normas
gerais relativas ao sangue e derivados; assegurar a qualidade do sangue e
derivados; avaliar a necessidade nacional de sangue humano e derivados de uso
terapêutico, bem como produtos de uso laboratorial e propor investimentos para a
sua obtenção e produção (ações de estruturação e fomento); estabelecer
prioridades, analisar projetos e planos operativos dos órgãos que compõem a Rede
Nacional de Serviços de Hemoterapia e acompanhar sua execução; estabelecer
mecanismos que garantam reserva de sangue e derivados; avaliar e acompanhar o
desempenho técnico das atividades dos Sistemas Estaduais (supervisão técnicapolítica da hemorrede).
O Decreto Federal nº 3.990/01 (BRASIL, 2001b), ao regulamentar o art. 26 da
Lei n.º 10.205 (BRASIL, 2001a), estabeleceu o ordenamento institucional
indispensável à execução adequada das atividades hemoterápicas (coleta,
processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus componentes
e derivados); definiu o SINASAN e estabeleceu os princípios e as diretrizes da
Política Nacional do Sangue.
Quanto à composição, o SINASAN é integrado por órgãos gestores do SUS
nos três níveis de governo; serviços de hemoterapia e bancos de células de cordão
umbilical e de medula óssea e da assistência hemoterápica; centros de produção de
hemoderivados (BRASIL, 2001a).
A gestão nacional do SINASAN é de responsabilidade indelegável da
SAS/MS, conforme determinado pelo Decreto Federal nº 3.990/01 (BRASIL, 2001b):
Art. 4º Ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de
Atenção à Saúde, objetivando a gestão e a coordenação do
SINASAN, compete: I - formular a Política Nacional de Sangue,
Componentes e Hemoderivados, assessorando tecnicamente os
Estados e os Municípios, quando necessário.

O SINASAN tem por finalidade implementar a Política Nacional de Sangue,
Componentes

e

Hemoderivados;

garantir

a

autossuficiência

do

País

em

hemocomponentes e hemoderivados; harmonizar as ações do poder público em
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todos os níveis de governo, relacionadas à assistência hemoterápica, (BRASIL,
2001a).
O Decreto Federal nº 3.990/01 (BRASIL, 2001b), ao regulamentar a Lei n.º
10.205 (BRASIL, 2001a), determinou ainda a criação de câmaras técnicas com a
função de auxiliar os gestores do SUS das esferas federal, estaduais e do Distrito
Federal, na formulação da política de sangue, componentes e hemoderivados e na
elaboração do plano diretor de sangue, componentes e hemoderivados, aprovados
pelo Conselho de Saúde.
A RDC nº 151/01 (BRASIL, 2001c) regulamenta sobre os níveis de
complexidade dos serviços de hemoterapia e redefine a coordenação das ações.
O valor jurídico desta resolução vem sendo questionado desde o Decreto nº
5.045/04 (BRASIL, 2004a), uma vez que é alicerçada sobre competências já
inexistentes: “Art 2º A Hemorrede Nacional é coordenada, no nível federal, pela
Gerência Geral de Sangue, outros Tecidos e Órgãos da Anvisa, e nos Estados e
Distrito Federal pelo gestor do SUS”.
Para o adequado gerenciamento do Programa Nacional de Sangue e
Hemoderivados e objetivando a estruturação do Sistema Nacional de Informação de
Sangue e Hemoderivados, as unidades que executam atividades hemoterápicas
públicas, privadas e filantrópicas passam a encaminhar, mensalmente, às Vigilâncias
Sanitárias Estaduais e Municipais o formulário do Sistema de Informação de
Produção Hemoterápica (HEMOPROD, com os dados de sua produção mensal,
conforme estabelecido por meio da RDC nº 149/01) (BRASIL, 2001d).
Para construção, reforma e ampliação de serviços é necessário seguir a RDC
nº 50/02, (BRASIL, 2002) que dispõe sobre o regulamento técnico para
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde, incluindo serviços de hemoterapia e
hematologia, juntamente com as alterações contidas na RDC nº 189/03 (BRASIL,
2003), que dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos de análise, avaliação
e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária.
O Decreto nº 5.045/04 (BRASIL, 2004a), dá nova redação as competências
da gestão do Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Atenção à Saúde,
objetivando a gestão e a coordenação do SINASAN. Orienta ainda, aos gestores
estaduais do SUS mediante elaboração e aprovação dos planos diretores estaduais
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de sangue, componentes e hemoderivados, formular solicitação de aprovação ao
Ministério da Saúde, para o repasse dos recursos da União para a área de sangue e
hemoderivados.
Por meio da Portaria nº 743/04 (BRASIL, 2004b) foi atribuído a
responsabilidade da Gestão da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados ao
DAE/SAS/MS, em que foi inserida a Coordenação da Política Nacional de Sangue e
Hemoderivados, com a proposta de garantir a disponibilidade de sangue,
componentes e derivados e, assistência hematológica e hemoterápica à população.
Tendo em vista as dificuldades apresentadas ao longo dos anos na
implantação, implementação e execução do SUS, foi firmado o “Pacto pela Saúde
2006 – Consolidação do SUS”, por meio da Portaria nº 399/06 (BRASIL, 2006).
Foram definidos: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do
SUS. O Pacto pela Vida, no que diz respeito à Política Nacional de Sangue e
Hemoderivados tem como prioridade a redução da mortalidade materna e infantil,
garantindo o acesso e a qualidade do sangue distribuído para atender as
necessidades das maternidades e outros locais de realização de parto (BRASIL,
2006).
No Pacto de Gestão do SUS, estão previstas as diretrizes para a gestão do
SUS: descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, Programação
Pactuada e Integrada (PPI), regulação, participação e controle social, gestão do
trabalho e educação na saúde (BRASIL, 2006).
O Pacto em Defesa do SUS prevê o compromisso entre os gestores com a
consolidação do processo de reforma sanitária brasileira.
Conforme a Resolução de Diretoria Colegiada nº 57/10 (BRASIL, 2010), a
ANVISA

determinou

o

regulamento

sanitário

para

serviços

que

desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e
componentes e procedimentos transfusionais, a fim de que seja garantida a
qualidade dos processos e produtos, a redução dos riscos sanitários e a segurança
transfusional.
A CGSH por meio da Portaria Gabinete do Ministro nº 1.353/11 (BRASIL,
2011a) aprovou o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. Ambos os
regulamentos necessitam de atualização e compatibilização entre eles.
No Decreto Ministerial nº 7.508/2011 (BRASIL, 2011b), que regulamenta a Lei
nº 8.080/1990 (BRASIL, 1990a), destacam-se as atribuições:
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Art. 13. Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e
ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes
federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas
pelas Comissões Intergestores:
I - garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso
às ações e aos serviços de saúde;
II - orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde;
III - monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde; e
IV - ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

A hemorrede nacional vivencia dificuldades e desafios como os diferentes
arranjos organizativos das hemorredes estaduais; com organização políticoadministrativa das hemorredes (gestão e municipalização); dimensões geográficas;
desconhecimento do diagnóstico situacional da hemorrede nos estados e do nível de
cumprimento dos regulamentos vigentes; serviços de hemoterapia e/ou hematologia
sem sistema da qualidade implantado; informatização insuficiente e até inexistente
em muitos serviços; a incapacidade dos estados na construção e/ou condução de
Planos Estaduais de Sangue, Componentes e Hemoderivados; desconhecimento de
custos de um serviço de hemoterapia por complexidade; insuficiência de estudos
que identifiquem a adequação de repasses de recursos federais e a produção de
serviços pela hemorrede, visando, entre outros, o cumprimento e manutenção de
exigências técnicas e sanitárias e a falta de clareza nas atribuições e competências
das

instâncias

de

governo

como:

Hemocentro

Coordenador

e

Regional,

Coordenação Estadual, Câmaras de Assessoramento, organização e atuação de
trabalho da iniciativa privada em relação à hemorrede pública.

1.3 OBJETIVO, JUSTIFICATIVA E QUESTÃO AVALIATIVA DO ESTUDO
Este estudo teve como objetivo avaliar as contribuições do PNQH na
dimensão da gestão dos hemocentros coordenadores. Esta dimensão é fundamental
para subsidiar os processos decisórios, na busca contínua da qualidade e segurança
de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos oferecidos à população.
O estudo avaliativo pretende, com seus resultados, contribuir com instâncias
decisórias, tanto no nível macro (CGSH), como no nível micro (hemocentros
coordenadores), por possibilitar aos gestores e profissionais de saúde que atuam na
cadeia produtiva do sangue e na assistência hematológica, direta ou indiretamente,
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um momento de revisão sobre os processos de trabalho, suas interfaces com outros
setores, práticas exitosas e oportunidades de melhorias contínuas.
Justifica-se, pelo interesse do Coordenador da CGSH, membros da Comissão
de Assessoramento Técnico (CAT) e diretores de hemocentros, externadas em
reunião de hemorrede pública nacional, em 2011 e em 2012, de conhecer a
efetividade do PNQH junto aos hemocentros coordenadores e demais serviços que
compõem a hemorrede, e possíveis mudanças visando a melhoria de desempenho
dos serviços de hemoterapia e hematologia.
A abrangência variada e as diversidades que as hemorredes estaduais
apresentam regionalmente trazem como questão importante a busca de estratégias
que promovam ações mais efetivas visando à redução da iniquidade e acesso com
qualidade e segurança.
A questão avaliativa norteia o processo avaliativo. É importante ressaltar que
deve indicar claramente o que será julgado - foco da avaliação (PENNA FIRME;
TIJIBOY; STONE, 2007).
Em um estudo avaliativo, “As perguntas avaliatórias dão direção e base de
sustentação à avaliação. Sem elas, a avaliação não teria foco e o avaliador teria
considerável dificuldade para explicar o que vai ser examinado, como e por que”
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 341).
Para este estudo foi formulada a questão avaliativa:
Em que medida o PNQH tem contribuído para a melhoria de desempenho da
gestão pela qualidade em relação à liderança, estratégias e planos, clientes,
sociedades, informações e conhecimentos, pessoas, processos e resultados nos
hemocentros coordenadores do Brasil?

2 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA HEMORREDE
Este capítulo aborda a tipografia da hemorrede nacional, a gestão da
qualidade em hemocentro e descreve o objeto deste estudo - a estrutura e
funcionamento do PNQH: criação, diretrizes, objetivos, instrumento e metodologia.

2.1 HEMORREDE
Hemorrede refere-se à rede de serviços de hemoterapia e hematologia
existente em todos os estados do Brasil, articulados entre si, com níveis de
complexidades variáveis e preestabelecidos, organizados de forma hierarquizada e
regionalizada (BRASIL, 2001c).
No Brasil, a hemorrede é coordenada pela Coordenação Geral de Sangue
Hemoderivados, na estrutura do Departamento de Assistência Especializada da
Subsecretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (CGSH/DAE/SAS/MS).
A hemorrede encontra-se interiorizada nas regiões do país com nomenclatura
e conceituação de acordo com a RDC ANVISA nº 151/01 (BRASIL, 2001c). Na
Tabela 1, observa-se a composição da hemorrede nacional por região do país e por
tipo de serviço (públicos e privados conveniados).
Tabela 1 – Composição da hemorrede nacional por região e tipo de serviço
(públicos e privados conveniados)
Regiões
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
Total

HC
7
9
4
3
9
32

HR
6
13
2
10
24
55

NH
6
31
19
39
96
191

UCT
49
14
26
27
28
144

UC
1
2
1
0
6
10

AT
77
213
70
284
472
1116

NI
0
1
0
0
3
4

CTLD
0
0
0
0
5
5

Total
146
283
122
363
643
1557

Fonte: Ministério da Saúde (2013).
Legenda: Hemocentro Coordenador (HC), Hemocentro Regional (HR), Núcleo de Hemoterapia (NH),
Unidade de Coleta e Transfusão (UCT), Unidade de Coleta (UC), Agência Transfusional (AT), NI (Não
Informado) e Central de Triagem Laboratorial de Doadores (CTLD).

Cada estado brasileiro conta com um hemocentro coordenador que assessora
tecnicamente a Secretaria de Estado de Saúde (SES). O estado de São Paulo
possui seis hemocentros ligados às Universidades e uma coordenação estadual na
SES. Apenas a região Sudeste conta com CTLD, sendo nas demais regiões o
hemocentro coordenador responsável pela triagem laboratorial de doadores.
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Observa-se ainda uma tendência à descentralização de UC (móvel ou fixa) levando
a

coleta

mais

próxima

aos

doadores

voluntários

e

de

AT,

garantindo

hemocomponentes em estoque nas unidades de saúde para atender, entre outros,
às necessidades de cirurgias de grande porte, maternidade de alto risco e
emergência.
As atividades desempenhadas nos serviços de hemoterapia são conceituadas
pela Resolução de Diretoria Colegiada nº 151/01, da ANVISA (BRASIL, 2001c):
- Hemocentro Coordenador (HC): de âmbito central, de natureza pública,
referência do Estado na área de Hemoterapia e/ou Hematologia. Deverá prestar
serviços de assistência às áreas a que se propõe, de ensino e pesquisa, formação
de RH, controle de qualidade, suporte técnico, integração das instituições públicas e
filantrópicas, e apoio técnico à Secretaria de Saúde na formulação da Política de
Sangue e Hemoderivados no Estado.
- Hemocentro Regional (HR): de âmbito regional, de natureza pública,
atuação macro-regional na área

hemoterápica

e/ou hematológica.

Poderá

encaminhar a uma Central de Triagem Laboratorial de Doadores as amostras de
sangue para realização dos exames.
- Núcleo de Hemoterapia (NH): de âmbito local ou regional, de natureza
pública ou privada, para atuação micro-regional na área de hemoterapia e/ou
hematologia. Poderá encaminhar amostras para triagem laboratorial dos marcadores
para as doenças infecciosas a SH de referência.
- Unidade de Coleta e Transfusão (UCT): de âmbito local, de natureza
pública ou privada, localizada em hospitais ou pequenos municípios. Realiza coleta
de sangue total e transfusão, poderá ou não ter processamento e realizar os testes
imuno-hematológicos dos doadores, encaminhar amostras para triagem laboratorial
dos marcadores para as doenças infecciosas para SH de referência.
- Unidade de Coleta - UC: de âmbito local, podendo ser móvel ou fixa. Se for
móvel, deverá ser pública e ligada a um SH. Se fixa, poderá ser pública ou privada.
Realiza coleta de sangue total, encaminha o sangue total para processamento e
realização dos testes imuno-hematológicos e de triagem laboratorial dos marcadores
para as doenças infecciosas a um SH de referência.
- Central de Triagem Laboratorial de Doadores (CTLD): de âmbito local,
regional ou estadual, pública ou privada. Realiza os exames de triagem das doenças
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infecciosas nas amostras de sangue dos doadores coletado na própria instituição ou
em outras mediante convênio/contrato de prestação serviço.
- Agência Transfusional (AT): localização preferencialmente intra-hospitalar,
com a função de armazenar, realizar testes de compatibilidade entre doador e
receptor e transfundir os hemocomponentes liberados. O suprimento de sangue a
estas agências se dá pelos Serviços de maior complexidade.
O PNQH, objeto deste estudo avaliativo, se concentra nos processos e
atividades técnicas e gerenciais do hemocentro coordenador, podendo variar de um
hemocentro para o outro e conforme podem ser observados na Figura 1: fluxo geral
do sangue, do doador, do paciente, administração e apoio.

Figura 1 - Fluxo Geral de um Serviço de Hemoterapia

Fonte: COORDENAÇÃO GERAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS (2010).

2.2 GESTÃO DE QUALIDADE EM HEMOCENTRO
A implantação de garantia da qualidade tem sido, ao longo dos anos, uma
estratégia de gestão nos serviços de saúde e uma exigência legal. A Qualidade é
considerada um desafio nos processos do setor Saúde e, especificamente, nas
áreas de Hemoterapia e Hematologia.
O termo qualidade vem do latim qualitate, e é utilizado em situações bem
distintas. Qualidade é um conceito subjetivo que está relacionado diretamente às
percepções de cada indivíduo. Diversos fatores podem influenciar nesta definição
como cultura, tipo de produto ou serviço prestado, necessidades e expectativas.
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Qualidade é o termo geralmente empregado para significar "excelência" de
um produto ou serviço. Há várias definições para qualidade: "conformidade com as
exigências dos clientes", "relação custo/benefício", "adequação ao uso", "fazer certo
à primeira vez"; "produtos e/ou serviços com efetividade".
Os

primeiros

modelos

de

gestão

da

qualidade

direcionados,

que

estabeleceram uma relação com qualidade em saúde, tiveram o seu início durante a
Guerra da Criméia, em 1855, quando a enfermeira Florence Nightingale desenvolveu
métodos de coletas de dados e medidas inovadoras no cuidado dos pacientes
(higiene, uso de desinfetantes, dietas, ventilação, entre outras), visando à melhoria
da qualidade do atendimento prestado aos feridos de guerra, desencadeando
hospitais mais humanizados (NIGHTINGALE, 1989, apud PIMENTEL, 2006).
Como forma de verificação da qualidade, a auditoria médica foi criada em
1943, por Virgil N. Slee, guiado pelas ideias de Ernest Codman, um cirurgião de
Boston. Codman propôs avaliar a assistência médico hospitalar, colocando, naquela
época, o paciente como o principal foco da atenção dos profissionais de saúde,
comenta Pimentel (2006).
Para a análise de implantação do Controle de Qualidade Total em serviços de
saúde, Donabedian (1990), definiu os sete pilares da Qualidade em saúde: foco no
paciente, eficácia, efetividade, eficiência, aceitabilidade, legitimidade e equidade.
O sucesso de toda organização depende da sua capacidade de, entre outros,
realizar estudo dos cenários econômico, político, social e tecnológico, de identificar e
mapear as variáveis relevantes do ambiente externo e interno, tanto no que diz
respeito aos aspectos tangíveis (finanças, estoques, novas tecnologias etc.) quanto
aos intangíveis (satisfação do cliente, capital intelectual), análise crítica de
resultados alcançados e identificação de oportunidades de melhorias.
Atualmente a Hemorrede conta com várias iniciativas voltadas para a
qualidade dos SH por meio de avaliação externa promovidas pelo MS (PNQH e
HEMOBRAS) ou mesmo pela ANVISA e Vigilâncias estaduais e municipais por meio
das inspeções ou iniciativas dos gestores federais, estaduais e municipais com
implantação de processos de premiação, certificação ou acreditação hospitalar ou
ambulatorial nacional ou internacional.
Em 2004, o governo brasileiro assumiu com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), cumprir as ações previstas na Aliança Mundial de Saúde, para garantia da
segurança dos pacientes. Dentre essas ações, destaca-se o Projeto Hospitais
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Sentinelas, que, por meio de profissionais capacitados, identifica e notifica eventos
de risco relacionados à farmacovigilância, hemovigilância e tecnovigilância ao
Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária (Notivisa). Esta monitora os eventos
visando à implementação de ações corretivas e de melhorias (AGÊNCIA NACIONAL
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011). Estas notificações são ainda consideradas
subnotificadas no país.
Resultados de inspeções sanitárias nos serviços de hemoterapia do Brasil
subsidiam a identificação dos principais padrões e exigências normativas de
qualidade e segurança na cadeia produtiva do sangue, componentes e
hemoderivados relacionada à gestão da qualidade, gestão de pessoas e gestão de
equipamentos como os de maior prevalência.
Cabe ainda, ressaltar a iniciativa da Associação Brasileira de Hematologia e
Hemoterapia (ABHH) que estabeleceu com a American Association of Blood Banks
(AABB) uma acreditação conjunta ABHH/AABB de serviços de hemoterapia públicos
e privados no Brasil. A Associação Americana de Bancos de Sangue possui um nível
de exigência de padrões de excelência internacional, respeitando-se o regulamento
técnico e sanitário nacional. Alguns hemocentros coordenadores do Brasil
encontram-se em processo de preparação para acreditação, ao mesmo tempo em
que consultorias estão sendo realizadas e avaliadores qualificados são preparados
quanto a metodologia.
Todas as iniciativas complementam e somam esforços, com vistas à
qualidade e segurança para os clientes internos (profissionais e colaboradores) e
externos (doadores, pacientes, familiares, fornecedores) e para a cadeia produtiva
do sangue, componentes e derivados, bem como para as áreas administrativas e de
apoio.
Considerando os esforços conjuntos dos gestores no âmbito da assistência
hemoterápica e hematológica e o envolvimento de inúmeros atores e parcerias,
principalmente dos profissionais que atuam nas hemorredes estaduais, bem como
daqueles que dependam diretamente da transfusão de hemocomponentes, ressaltase a afirmativa de Pimentel (2006, p. 76) de que “Avaliações de consultoria e
diagnósticos situacionais sempre permitiram a adoção de planos de ação que
levassem à melhoria efetiva da política de sangue”.
O gestor principal, responsável pelo hemocentro, como gestor de uma
unidade de saúde incorpora elementos que caracterizam sua função, e ainda a
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responsabilidade formalmente atribuída de conduzir e coordenar o conjunto de
meios para cumprir com a missão da organização.
No cumprimento de suas funções, o gestor atua fundamentalmente com o
ordenamento do trabalho de outros profissionais, àqueles que estão diretamente
operando os recursos organizacionais na realização das atividades centrais e de
apoio da organização, além da rede de relacionamentos externos com outras
organizações e com os clientes diretos.
Desse modo, pode-se dizer que a gestão pode ser vista como um conjunto de
relações internas (profissionais e colaboradores) que atuam diretamente ou
indiretamente na produção de bens e serviços de organização e externas (outras
organizações que tem impacto na vida organizacional, instância política em nível
central e local, outras organizações de mesma natureza, fornecedores, entre outros).
Neste segundo conjunto de relações, destacam-se ainda os usuários diretos:
pacientes e doadores de sangue.
Desde 1975, nos Estados Unidos, a acreditação realizada pela Joint
Comission on Accreditation of Health Care Organization pauta-se em evidências
objetivas para a verificação da qualidade nas organizações de saúde do país (JOINT
COMMISSION INTERNATIONAL, 2010).
Pimentel (2006) afirma que “a medida de todos os procedimentos, seja na
saúde ou na Hemoterapia é realizada através de várias metodologias, sendo a
acreditação o processo mais utilizado e adequado”. Observa-se um crescente
interesse sobre a avaliação da qualidade dos serviços de saúde e da Hemoterapia,
com objetivo de, entre outros subsidiar os responsáveis pela tomada de decisão
para a melhoria contínua.
Malik e Schiesari (2011) comentam que, desde 1980, inicia a percepção mais
intensa de que não bastava somente o serviço ou hospital (dirigentes e profissionais)
estar satisfeito com a qualidade daquilo que oferecia à comunidade, mas de se obter
um atestado externo de reconhecimento da assistência ali prestada ou de que
valeria investir financeiramente naquela organização. Os autores ressaltam ainda a
necessidade por muitos grupos de interesse (stakeholders), obter um atestado
externo de organização e que, para outros, precisaria ter além de um atestado, a
excelência e reconhecimento internacional (SHAW, 2000 apud MALIK; SCHIESARI,
2011).
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2.3 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO PNQH
2.3.1 Criação e Diretrizes do PNQH
A Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados com a missão de
coordenar o SINASAN, e enfatizando a

política nacional de sangue e

hemoderivados, promove o acesso a assistência hematológica e hemoterápica, com
qualidade e segurança, para toda a população, em consonância com os princípios e
diretrizes do SUS, é responsável por programas específicos na área no sangue e
hemoderivados do MS: Programa Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue
e Hemoderivados (COORDENAÇÃO GERAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS,
2010).
Visando o alcance das metas do Programa Segurança Transfusional e
Qualidade do Sangue, bem como do Programa Mais Saúde, foi estabelecida no
Planejamento Estratégico da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, três
eixos prioritários para a gestão: qualificação técnica e gerencial da hemorrede;
gestão da informação e reestruturação do modelo de gestão.
Na reunião da hemorrede pública nacional intitulada “Informação para
Excelência” realizada em março de 2008, o Coordenador da Coordenação Geral de
Sangue e Hemoderivados apresentou a preocupação com as desigualdades entre
as hemorredes estaduais e a necessidade de aprimoramento. Esta coordenação
pactuou com os diretores de hemocentros: as metas do Planejamento Estratégico
2008-2011 e ações voltadas para a qualificação da hemorrede - a criação do PNQH.
O PNQH foi criado a partir do eixo prioritário adotado pela gestão da CGSH,
de “Promover a qualificação técnica e gerencial da hemorrede e o fortalecimento da
articulação com os serviços de hematologia e/ou hemoterapia”. É executado com o
apoio de profissionais que atuam nas áreas de Hematologia e Hemoterapia,
proveniente dos serviços que compõem a hemorrede. Esse Programa se caracteriza
por utilizar a metodologia de avaliação externa e se destina aos 26 estados e Distrito
Federal.
O PNQH tem caráter voluntário, executado por um corpo técnico formado por
profissionais oriundos da própria hemorrede nacional, de órgãos de apoio do
SINASAN e da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados. São cerca de
90 profissionais capacitados com expertise nas áreas de atuação em Laboratórios
especializados (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação
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Oswaldo Cruz, MS e Laboratórios Centrais dos Estados), Hemoterapia, Hematologia
e Gestão.
No Grupo de Assessoramento Técnico da coordenação do sangue foram
destacados os aspectos pessoais dos avaliadores como: ética, diplomacia,
observação, percepção, ser confiante, versátil e determinado. E os aspectos
profissionais como: conhecer leis e regulamentos relacionados; conhecimento de
sistemas de gestão; técnicas de auditoria; conhecer aspectos da área de
hemoterapia e hematologia.
O PNQH, como estratégia de Política Nacional de Sangue e Hemoderivados,
constitui tanto um instrumento de diagnóstico e monitoramento do nível central
(federal), como um instrumento de gestão para o nível local (estadual e municipal).
O papel do PNQH como instrumento de gestão local está fortemente
relacionado ao uso que o gestor faz do processo que dá operacionalidade ao
Programa, por meio de visitas, revisitas e relatórios emitidos pelos avaliadores
externos, bem como do Plano de Ação elaborado pelo gestor em resposta as
recomendações dos relatórios.
O número de atividades dos avaliadores que atuam no PNQH, relacionadas
as visitas e revisitas, realizadas no período de 2008 e 2010, aos hemocentros
coordenadores, encontram-se na Tabela 2.
Tabela 2 – Total de visitas e revisitas aos Hemocentros pelo PNQH
Serviços de Hemoterapia
Visitados
Revisitados

2008
21
-

2009
11
15

2010
9

Total
32
24

Fonte: Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados (2011).

Foram realizadas 32 visitas que corresponderam à totalidade dos serviços
programados (25 Estados e Distrito Federal e mais 6 hemocentros coordenadores
regionais do estado de São Paulo). O número total de revisitas foi de
24 Hemocentros Coordenadores, com o objetivo de avaliar em que medida foi
observada a melhoria de desempenho nos processos desde a primeira visita e o
acompanhamento da execução dos planos de ação de melhoria apresentados pelos
mesmos. O critério de exclusão dos 8 serviços para a revisita foi por apresentarem
menos que 30 % de itens entre parcialmente conforme e não conforme.
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2.3.2 Objetivos do PNQH
São objetivos do PNQH (COORDENAÇÃO GERAL DE SANGUE E
HEMODERIVADOS, 2009):
- Promover a qualificação técnica e gerencial da Hemorrede Pública Nacional.
- Identificar as áreas críticas e as estratégicas a partir das avaliações
realizadas por meio das visitas técnicas e gerenciais, para priorizar os investimentos
da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados na Hemorrede Pública
Nacional.
- Identificar a necessidade de capacitação dos profissionais da Hemorrede
Pública Nacional.
- Implantar e implementar o processo de melhoria contínua nos serviços de
hematologia e/ou hemoterapia, por meio da avaliação permanente dos processos de
trabalho.
- Apoiar a elaboração e monitorar a evolução de Planos de Ação dos serviços
de hematologia e/ou hemoterapia, para as não conformidades e/ou recomendações
apontadas no relatório de visita.
- Prestar consultorias técnicas e realizar capacitações, conforme necessidade
apontada nas visitas de avaliação.
- Cooperação e integração entre serviços públicos de hematologia e
hemoterapia do país.
- Motivar mudanças internas nos serviços de hematologia e hemoterapia,
como a implantação e/ou implementação do sistema de gestão da qualidade, a
certificação e/ou acreditação da unidade, capacitação dos profissionais, enfim a
busca pela excelência da qualidade dos serviços e produtos hemoterápicos e
hematológicos.

2.3.3 Metodologia e instrumento do PNQH
O Programa compreende visita de avaliação técnica e gerencial nos Serviços
de Hematologia e/ou Hemoterapia por avaliadores externos, treinados pelo PNQH,
com instrumento de avaliação (roteiro), para a verificação de todos os serviços
técnicos, áreas de apoio e de gestão.
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Em seguida, o serviço elabora um plano de ação baseado nas conformidades
parciais e não conformidades encontradas na visita e recomendações dadas pelos
avaliadores.
Para acompanhar a implantação das recomendações e/ou ações de
melhorias apontadas nas visitas de avaliação técnica, ocorre a revisita ao serviço.
Após a visita e/ou revista, é elaborado um relatório que é encaminhado ao
Hemocentro pela Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, por meio de
ofício.
No Relatório de Gestão da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados
(2010), o resultado do PNQH foi considerado adequado, na medida em que os
indicadores apontaram para índices satisfatórios em relação às metas traçadas. O
grau de satisfação da alta direção dos hemocentros com o processo de avaliação
realizado nas visitas e revisitas do PNQH, correspondeu a 89%. Foram utilizados
como

critérios

avaliativos:

pontualidade,

conteúdo

transmitida

clareza

na

apresentação dos objetivos, capacidade de esclarecer dúvidas, postura, interação
com os profissionais do serviço, troca de experiência e orientações.
A Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados utilizou como fontes de
apoio à gestão: relatório das avaliações com os achados de não conformidades,
recomendações e sugestões de melhorias; resultados dos Controles de Qualidade
(sorologia, imunohematologia, hemocomponentes, teste para detecção de ácido
nucléico para HIV e HCV); capacitação (cursos, oficinas, workshops, especialização,
mestrados); consultorias; parcerias (convênios e projetos); legislação.
A expectativa do PNQH era de que, após a visita, o hemocentro fosse capaz
de refletir sobre o diagnóstico da avaliação, compreender as orientações e
recomendações propostas, empreender um plano de ação de melhorias, executar as
ações planejadas, apresentar melhorias efetivas nas avaliações consecutivas.
A Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, em seu Relatório de
Gestão (2012) comenta o realinhamento estratégico e reconhece que o PNQH tem
subsidiado a formulação, coordenação, execução e avaliação da Política Nacional
de Sangue e Hemoderivados. Nesse contexto, a Coordenação Geral de Sangue e
Hemoderivados mantém o eixo de ”promover a qualificação técnica e gerencial da
Hemorrede” e amplia, em seu Planejamento Estratégico 2012-2015, a meta para
“melhorar a efetividade das ações do PNQH no âmbito dos serviços de hemoterapia
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e hematologia” (COORDENAÇÃO GERAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS,
2010).
Com o objetivo de informar e divulgar aos profissionais da hemorrede
nacional, as ações e resultados alcançados pelo PNQH, no Congresso Brasileiro de
Hematologia e Hemoterapia, em 2012, foi publicado folder sobre o PNQH e realizada
palestra sobre o tema “Formalização do Programa Estadual de Qualificação da
Hemorrede do Estado do Rio de Janeiro”, como exemplo de processo de
estadualização do Programa.
A Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, desde 2009, tem
realizado cursos teóricos de formação de avaliadores do Programa e visitas de
avaliação para treinamento prático, curso de atualização de avaliadores, consultoria
em hemocentro na área de qualidade e biossegurança com palestras motivacionais.
Outra conquista foi a descentralização do Programa com a sensibilização dos
gestores e profissionais da hemorrede pública nacional na implantação e/ou
implementação da estadualização do Programa que resultou em visitas de avaliação
nos serviços da hemorrede no nível estadual (HR, NH, UCT, UC e AT), sendo as
programações e relatórios repassados para a Coordenação Geral de Sangue e
Hemoderivados para evidenciar esta multiplicação.
No Relatório de Gestão do PNQH (2012), a Comissão de Assessoramento
Técnico do PNQH avaliou positivamente o desempenho do Programa, considerando
o cumprimento das ações planejadas (quatro eventos, uma consultoria e 22, de 23,
visitas programadas). A Comissão ressaltou, ainda, a maior integração da equipe do
PNQH com as áreas da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, maior
cooperação e integração dos serviços públicos das áreas de hemoterapia e
hematologia do país a partir das visitas de avaliação, capacitações e consultorias do
Programa.
Como perspectivas e desafios do PNQH para o biênio 2013-2014, foram
considerados pela Comissão de Assessoramento Técnico: a implantação da
estadualização do PNQH nos estados que não possuem a prática de autoavaliação
ou auditoria interna; aperfeiçoar os indicadores para mensuração da efetividade do
Programa; no âmbito da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados
desenvolver uma plataforma de software para aprimorar os processos associados às
atividades de avaliação e monitoramento dos serviços de hemoterapia, instrumento
de avaliação informatizado, obtenção de dados e informações que subsidiem na
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execução, acompanhamento da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados e
tomada de decisão (COORDENAÇÃO GERAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS,
2012).

3 METODOLOGIA
São aqui apresentados os procedimentos metodológicos que foram utilizados
no desenvolvimento do estudo, a saber: abordagem avaliativa, elaboração e
validação do instrumento de coleta de dados, aplicação do instrumento de avaliação,
coleta e análise dos dados.
O presente estudo avaliativo foi pautado nos relatórios de avaliação externa
dos hemocentros coordenadores do Brasil realizados pelo PNQH e aplicação de
questionário sobre a opinião dos gestores de hemocentros. Foram utilizados
procedimentos de coleta para se obter dados e informações, estatísticas, buscando
identificar melhorias de desempenho que atendam na dimensão da gestão, as
categorias baseadas nos Critérios Rumo a Excelência: avaliação e diagnóstico da
gestão organizacional previsto na Fundação Nacional da Qualidade (2011), e que
respondam a questão avaliativa.
Antes de detalhar o plano de avaliação, cabe ressaltar que a autora foi
previamente autorizada pelo Coordenador da Coordenação Geral de Sangue e
Hemoderivados para realizar o presente estudo, bem como foi autorizada a
aplicação do questionário junto aos hemocentros sobre a contribuição para a
melhoria de desempenho da gestão dos referidos serviços a partir do PNQH. Assim,
teve a oportunidade de apresentar e discutir o projeto, com a Comissão de
Assessoramento Técnico da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados.
Contou, ainda, com a disponibilização de material existente sobre o PNQH e
respectivas avaliações e planos de ações, facilitando os meios para a realização da
avaliação.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
A escolha da metodologia apropriada a uma avaliação é fundamental para o
alcance dos objetivos e resultados almejados. Segundo Schwartzman (1989), não
existe metodologia de avaliação livre de questionamentos e discussões nem mesmo
uma metodologia de avaliação objetiva e perfeita, livre de contradições e
ambiguidades que são inerentes a qualquer empreendimento relacionado ao ser
humano, pois por melhores que sejam as avaliações, refletirão os valores de
pessoas que pensam de formas distintas.
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A abordagem de avaliação proposta nesta dissertação é a avaliação centrada
nos administradores, que fornece informações úteis e ajuda na tomada de decisões
em relação aos objetivos e relacionada aos autores mais representativos dessa
abordagem, conforme descrevem Silva e outros (2010).
Todas as avaliações deverão considerar efetivamente a participação dos
stakeholders no processo, para que seu resultado possa ser direcionado ao seu
público, favorecendo as tomadas de decisões necessárias às transformações que
pretendem alcançar (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
Nesta

avaliação,

pode-se

considerar

como

público

interessado,

a

Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, o gestor de saúde estadual, os
gestores de saúde municipal, gestores de Universidades, diretores das unidades de
saúde onde estão inseridos os serviços de hemoterapia, fornecedores, profissionais
de saúde e administrativos que atuam nos serviços de hemoterapia e na assistência
hematológica, doadores, pacientes e familiares atendidos pelo próprio serviço de
hemoterapia ou por instituições de saúde contra referenciadas para recebimento de
hemocomponentes e hemoderivados, e a população em geral.
Os possíveis interessados na melhoria de desempenho dos hemocentros a
partir da intervenção do PNQH são: Coordenação Geral de Sangue e
Hemoderivados, Secretários de Saúde estadual e municipais, Diretores de Unidades
de Saúde, Profissionais de saúde e administrativos que atuam no serviço de
hemoterapia, Hemobrás, Anvisa, Vigilâncias Sanitárias estaduais e municipais,
Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, pacientes e familiares,
doadores de sangue, fornecedores e Sociedade civil organizada.
O estudo desenvolvido apresentou resultados de qualificação técnica e
gerencial da Hemorrede e a uniformidade entre os serviços, com a implantação de
melhoria contínua dos processos, estrutura e resultados, bem como a cooperação e
integração dos serviços de hemoterapia e hematologia e universidades no país.
Quanto aos desafios, a avaliação é considerada essencial para que as
sociedades e seus sistemas possam ser eficientes. Entretanto, não deve ser vista
como capaz de resolver todos os problemas. A avaliação, entre outros, identifica
pontos fortes e oportunidades de melhoria, destaca experiência exitosas e expõe
defeitos. Entretanto, sozinha, não corrige problemas, pois esse é o papel da
administração e de outros responsáveis, que podem utilizar as conclusões da
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avaliação como instrumento de ajuda no processo de implementação de ações de
melhoria. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
Na visão de Penna Firme (1994), é importante que a avaliação para ser bem
sucedida busque a adesão de todos os envolvidos, por meio de negociação e do
diálogo, pois se trata de mais um desafio a ser enfrentado, e entender que a
responsabilidade não é de uma só instância, mas de todos os envolvidos e
interessados, com o propósito de aperfeiçoamento constante que as áreas de
atuação requerem.
Os critérios de excelência são fundamentados nos seguintes princípios:
pensamento sistêmico; aprendizado organizacional; cultura da inovação; liderança e
constância de propósitos; orientação por processos e informações; visão de futuro;
geração de valor; valorização das pessoas; conhecimento sobre o cliente e o
mercado; desenvolvimento de parcerias e responsabilidade social (FUNDAÇÃO
NACIONAL DA QUALIDADE, 2011). O modelo de excelência do PNQ é estabelecido
a partir de oito critérios de excelência e 24 itens de excelência, constituindo um
modelo sistêmico de gestão (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2011).
Os itens de excelência são atendidos por práticas de gestão da organização,
exceto aqueles do critério de excelência – Resultados. Existem dois estágios de
maturidade das práticas: o que diz respeito ao estabelecimento da gestão da rotina
na organização (práticas e padrões) e, o estágio que trata da melhoria dessas
práticas e padrões (aprendizado).

3.2 ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DO ESTUDO
A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é um centro de estudo, brasileiro,
que debate sobre a disseminação de conhecimento sobre excelência em gestão,
promove a cultura e a excelência da gestão das organizações de todos os setores e
portes no Brasil, por meio de “disseminação dos Fundamentos e Critérios de
Excelência, para que se tornem sustentáveis, cooperativas e gerem valor para a
sociedade” (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2011, p. 9).
Ao longo dos anos, a FNQ passou por processos de transformação desde sua
instituição em 1991.
Na dimensão da gestão e visando à operacionalização deste estudo
avaliativo, foram elencadas características tangíveis, mensuráveis quantitativa e
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qualitativamente, informações específicas agrupadas em cada um dos oito critérios
de avaliação recomendados pela FNQ. São eles: Liderança; Estratégias e Planos;
Clientes; Sociedade; Informações e Conhecimento; Pessoas; Processos; Resultados
(FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2011).
Os critérios de avaliação, representados na Figura 2, simbolizam a visão
sistêmica da gestão organizacional e no Quadro 2 são apresentados os respectivos
conceitos utilizados.
Figura 2 – Critérios de Avaliação – visão sistêmica voltada para resultados

Fonte: FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE (2011).

Quanto à liderança, existe um consenso sobre o processo de mudança
referente à implantação de um sistema da qualidade, que sempre se inicia após uma
tomada de decisão pelos gestores. Esse processo de mudança é de fundamental
importância, uma vez que irá refletir por toda a organização, tanto para seu
crescimento como para garantia de sua sobrevivência. Entretanto, não basta o
apoio, mas os administradores da área de saúde precisam estar capacitados e
desenvolverem planos para implementar ações necessárias às mudanças e
estabelecimento de sistema de medição de desempenho, para identificar o alcance
de metas e objetivos previamente definidos (SANTOS, 2000).
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Com relação a estratégias e planos, Santos (2000, p. 35) afirmou que “cada
vez mais, a definição de uma estratégia e a instauração de um processo de
planejamento coerente com os objetivos da organização são fatores críticos para
vencer as dificuldades enfrentadas pelas organizações nos dias atuais.” Ressalta-se
a necessidade de envolver além das lideranças, os profissionais operacionais, a
integração para que as respostas da organização possam ir ao encontro dos seus
objetivos, alcance das metas, resultados (indicadores) satisfatórios para a eficácia
do planejamento estratégico.
Para Santos (2000, p. 39):
Existe, assim, um relacionamento das respostas que se fazem
necessárias e as medidas de desempenho que poderão identificar se
as ações implementadas estão alinhadas aos objetivos a serem
alcançados, de forma a verificar se o caminho das mudanças está
sendo trilhado de forma efetiva.

O cliente precisa ter acesso às informações sobre os serviços prestados, tipos
de serviços disponíveis, nível de qualidade e participar do processo do cuidado.
Como prática gerencial de relacionamento com os clientes, são oferecidos os meios
para fazerem, comentários, reclamações e sugestões (serviços de atendimento aos
clientes, ouvidoria, sistemas “0800”, caixas de sugestões, outros).
O Critério Sociedade aborda os processos gerenciais relativos ao respeito e

ao tratamento das demandas da sociedade e do meio ambiente, e ao
desenvolvimento social das comunidades mais influenciadas pela organização.
No que diz respeito a Informações e Conhecimento, a gestão das informações
espelha-se na estrutura organizacional e pode ser dividida em seus aspectos
clínicos e administrativos, assim como também pode ser segmentada por seus
aspectos relacionados à assistência, ao ensino e à pesquisa. A gestão das
informações institucionais está apoiada no fluxo de documentos e registros
existentes, assim como no uso da tecnologia da informação como instrumento
eletrônico para otimização dos processos de forma informatizada.
O critério Pessoas aborda os processos gerenciais relativos à formação de
equipes de alto desempenho, ao desenvolvimento de competências das pessoas e à
manutenção do bem-estar destas pessoas.
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Os processos sistemáticos são usados para atingir níveis crescentes de
qualidade e desempenho operacional. É importante que sejam examinados os
elementos-chave da gestão de processos, abrangendo projeto, pesquisa e
desenvolvimento, gestão da qualidade de processos, para todos os setores e
fornecedores, melhoria sistemática e avaliação da qualidade. É também importante
alinhar os processos a serem melhorados e os objetivos organizacionais, para o
alcance dos mesmos.
Quanto aos resultados, em qualquer tipo de organização, os gestores
precisam de informações que os habilitem a realizar julgamentos e tomar decisões,
conhecer e avaliar as melhorias alcançadas, por intermédio do acompanhamento
dos resultados e das análises do sistema de gestão de avaliação de desempenho.
Os gestores devem ainda conhecer os resultados das auditorias internas
implementadas (por exemplo: pastas funcionais, normatização, prontuários, pastas
dos equipamentos, termos de compromisso, controles de qualidade laboratoriais
internos e externos) e utilizando estes para a retroalimentação das ações de
melhoria. A aplicação do roteiro de avaliação das práticas de melhorias previstas no
regulamento sanitário vigente servirá efetivamente para medir o desempenho, bem
como o atendimento as metas e aplicação da ferramenta gerencial PDCA.

3.2.1 Categorias e indicadores
As categorias empregadas para a elaboração do instrumento tomaram por
base os critérios de avaliação da Fundação Nacional da Qualidade (2011), e
encontram-se relacionadas no Quadro 2.
Quadro 2 – Categorias de Avaliação e respectivos conceitos
Categorias
Liderança

Estratégias e
Planos

Conceito
Aborda os processos gerenciais relativos à orientação filosófica da
organização e controle externo sobre sua direção; engajamento pelas
lideranças, pessoas e partes interessadas e controle de resultados pela
direção.
Aborda os processos gerenciais relativos à concepção e à execução das
estratégias, inclusive aqueles referentes ao estabelecimento de metas e à
definição e ao acompanhamento de planos necessários para o êxito das
estratégias.

(Continuação)
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(Conclusão)
Categorias
Clientes

Sociedade

Informações e
Conhecimento

Pessoas

Processos

Resultados

Conceito
Aborda os processos gerenciais relativos ao tratamento de informações de
clientes e mercado e à comunicação com o mercado e clientes atuais e
potenciais.
Aborda os processos gerenciais relativos ao respeito e tratamento das
demandas da sociedade e do meio ambiente e ao desenvolvimento social
das comunidades mais influenciadas pela organização.
Aborda os processos gerenciais relativos ao tratamento organizado da
demanda por informações na organização e ao desenvolvimento
controlado dos ativos intangíveis geradores de diferenciais competitivos,
especialmente os de conhecimento.
Aborda processos gerencias relativos à configuração de equipes de auto
desempenho, ao desenvolvimento de competências das pessoas e à
manutenção do seu bem estar.
Aborda os processos gerenciais relativos aos processos principais do
negócio e aos de apoio, tratando separadamente os relativos a
fornecedores e os econômico-financeiros.
Aborda os resultados da organização na forma de séries históricas e
acompanhados de referenciais comparativos pertinentes, para avaliar o
nível alcançado, e de níveis de desempenho associados aos principais
requisitos de partes interessadas, para verificar o atendimento.

Fonte: Fundação Nacional da Qualidade (2011).

Os indicadores adotados pela autora, após análise e aprovação por
especialistas na área de Avaliação, de Gestão, de Hemoterapia e Hematologia,
foram usados para definir as características de implementação de qualidade de uma
gestão bem-sucedida, apresentadas no Quadro 3.
Quadro 3 – Categorias e Indicadores
Categorias

Conceito
Aumento do número de profissionais com curso na área de gestão.
Avaliação de desempenho sistematizada dos serviços do hemocentro
pela direção e lideranças.
3) Avaliação regular e sistemática das lideranças pela alta direção na
busca de melhorias.
4) Acompanhamento e implementação do Planejamento Estratégico.
5) Planos de ações de melhorias implementados e avaliados.
6) Sistema de qualidade implantado.
7) Intercâmbio com outros Hemocentros e/ou universidades.
8) Estadualização do PNQH.
9) Reconhecimento externo deste Hemocentro por meio de premiações
ou certificações ou acreditações a partir de 2008.
10) Levantamento regular quanto às necessidades dos clientes internos
(profissionais de saúde).
11) Levantamento periódico quanto as necessidades dos seus clientes
externos (pacientes, doadores, fornecedores, órgãos financiadores).
12) Monitoramento periódico das reclamações e sugestões dos clientes
para melhoria dos processos.
1)
2)

Liderança

Estratégias e
planos

Clientes

(Continuação)
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(Conclusão)
Categorias
13)
Sociedade

14)
15)
16)

Informações e
conhecimentos

17)
18)
19)
20)
21)

Pessoas
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
Processos
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
Resultados

36)
37)

Conceito
Projetos e/ou campanhas de conscientização e educação visando à
prevenção de doenças dos seus clientes.
Monitoramento do destino dos resíduos gerados para proteção dos
clientes internos e sociedade.
Atividades de responsabilidade socioambiental implementadas.
Sistema de informações considera as necessidades dos setores e
clientes.
Sistema de informação utilizado regularmente para melhoria dos
processos e tomada de decisão.
Aprimoramento da Gestão da Tecnologia de Informação (TI).
Compartilhamento do conhecimento intersetorial e/ou entre
profissionais (relatórios, apresentação oral, fóruns, sessão clínica).
Aprimoramento na área de Gestão de Pessoas como parte do
Planejamento Estratégico do Hemocentro.
Plano de treinamento e desenvolvimento dos profissionais para dar
suporte à estrutura, processos e resultados de desempenho do
Hemocentro.
Avaliação da qualidade de vida no ambiente de trabalho de forma a
melhorar o bem estar dos funcionários.
Pesquisas regulares para medir a satisfação dos funcionários.
Avaliação dos procedimentos críticos para garantia da qualidade dos
produtos e serviços oferecidos.
Fornecedores
avaliados
e
qualificados
segundo
critérios
preestabelecidos.
Processo de aquisição com medidas preventivas para assegurar que
os fornecedores satisfazem as necessidades dos processos.
Processo de aquisição com medidas corretivas quando os
fornecedores não satisfaçam as necessidades dos processos.
Aprimoramento de procedimentos na área de Gestão de
Equipamentos.
Aprimoramento de procedimentos na área de Gestão de Suprimentos.
Aprimoramento de procedimentos na área de Gestão de Qualidade.
Aprimoramento de procedimentos na área de Gestão Financeira e de
Custos.
Aprimoramento dos procedimentos na área de Gestão de
Infraestrutura.
Aprimoramento de procedimentos na área de Gestão de Risco (GR).
Aprimoramento dos procedimentos de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS).
Indicadores de desempenho dos principais processos analisados
como base para tomada de decisão.
Sistema de avaliação de desempenho utilizando as ferramentas de
qualidade (Balanced Scorecard, ou Mapa Estratégico, ou PDCA).
Avaliação dos resultados alcançados com referenciais comparativos.

Fonte: A autora (2013).

A validação do Quadro 2, com as categorias e indicadores de avaliação de
melhorias de desempenho pela qualidade em um hemocentro coordenador, na
dimensão da gestão, foi realizada a análise dos dados dos relatórios de visitas e
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revisitas do PNQH, bem como elaborado questionário para avaliação da contribuição
do PNQH para melhoria de desempenho dos hemocentros na opinião dos diretores.

3.3 INSTRUMENTOS
Este estudo utilizou os relatórios de visitas e revisitas emitidos pelo PNQH e
questionário construído pela autora.

3.3.1 Relatório de visita
O roteiro de visita do PNQH foi elaborado por profissionais da área de
hemoterapia e hematologia que atuam na hemorrede pública nacional com base em
regulamentos técnicos e sanitários vigentes e boas práticas. Foi criado para
padronizar a avaliação diagnóstica de serviço de hemoterapia e assistência
hematológica nas áreas de hemoglobinoptias e coagulopatias, por profissionais
avaliadores externos que atuam nos órgãos do SINASAN.
O roteiro de avaliação utilizado no PNQH, disponível na Coordenação Geral
de Sangue e Hemoderivados, é composto por 23 planilhas que contempla as áreas
do ciclo produtivo do sangue, componentes e hemoderivados; de assistência
hemoterápica e hematológica; e de apoio. Possui um total de 172 itens de
verificação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).
Cada item de verificação do roteiro é qualificado como conforme (C),
parcialmente conforme (PC), não conforme (NC) e não aplicado (NA), este quando o
serviço não exerce a atividade avaliada por item de verificação.
Na Tabela 3, observa-se a distribuição do quantitativo de itens de verificação
de padrões de qualidade por planilha do roteiro de visita do PNQH.
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Tabela 3 – Distribuição de itens de verificação do roteiro de visita do PNQH 2008
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Planilha
Captação de Doadores
Cadastro de Doadores
Triagem do Doador (clínica e
hematológica)
Coleta de Doador
Aférese
Produção de
Hemocomponentes/Distribuição e
Estoque/Controle de Qualidade de
Hemocomponentes
Imunohematologia do Doador
Imunohematologia do Receptor
Sorologia
Laboratórios
Atendimento do Doador Inapto
Cadastro de Pacientes
Ambulatório
Ambulatório de Transfusão
Central de Materiais
Garantia da Qualidade
Comitê Transfusional e Hemovigilância
Recursos Humanos
Equipamentos
Almoxarifado e Aquisição
Gestão
Infraestrutura/Instalações
Tecnologia da Informação
Total

Nº de Itens de
Verificação
7
5
7
9
7
9
7
11
8
6
3
5
9
10
5
12
7
9
5
8
7
11
6
172

Fonte: A autora (2013).

Cabe ressaltar que os hemocentros coordenadores com menos de 30% de
itens avaliados como parciais conforme (PC) e não conforme (NC) na primeira visita
não foram revisitados. Para os serviços não revisitados o lançamento dos dados foi
repetido, e o acompanhamento de alteração se deu por meio de planos de ações de
melhorias encaminhados pelos diretores dos hemocentros à Assessoria Técnica do
PNQH.

3.3.2 Questionário
O instrumento elaborado para a coleta de dados do estudo está dividido em
quatro partes distintas. A primeira é composta por três perguntas abertas para
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identificação do hemocentro e a segunda por seis questões fechadas para a
caracterização do diretor do hemocentro. A terceira é composta por 37 questões
fechadas relacionadas ao grau de contribuição do PNQH com afirmativas de
avaliação elaborados a partir de oito categorias. Estas categorias foram
selecionadas considerando os Critérios Rumo a Excelência – avaliação e
diagnóstico da gestão organizacional da FNQ (2011). E seus critérios são
reconhecidos nacionalmente para avaliação de boas práticas de gestão de
organizações de saúde. A quarta parte do instrumento está constituída por três
questões abertas que buscaram propiciar aos respondentes a liberdade de opinar
sobre as mudanças ocorridas no Hemocentro a partir do PNQH, de sugerir
recomendações para o aprimoramento do Programa e opinar sobre questões não
tratadas no instrumento que considerassem pertinente.
Considerando as categorias de avaliação selecionados a partir dos Critérios
Rumo a Excelência da FNQ (2011) foram selecionados indicadores que denotam o
grau de contribuição do PNQH para a melhoria de desempenho da gestão do
Hemocentro Coordenador, na opinião dos diretores desses serviços.
As 37 questões fechadas afirmativas foram pontuadas de 0 a 10 pelo
respondente. O formato utilizado na construção dos itens para a avaliação dos
diretores sobre a relevância dos indicadores foi a escala de Likert, desenvolvida por
Rensis Likert em 1932. Nesse formato, cinco níveis de relevância foram
estabelecidos: muito relevante, relevante, parcialmente relevante, pouco relevante e
irrelevante, com valores correspondentes, conforme apresentado na Tabela 4.
Tabela 4 – Classificação do Grau de Contribuição do PNQH
Classificação
Muito relevante
Relevante
Parcialmente relevante
Pouco relevante
Irrelevante

Escala de pontos alcançados
8,1 - 10,0
6,1 - 8,0
4,1 - 6,0
2,1 - 4,0
0,0 - 2,0

Fonte: A autora (2013)

A validação do questionário destinado aos diretores de hemocentros foi feita
por especialistas nas áreas de Avaliação (3), Gestão (3), Hemoterapia e
Hematologia (3) (APÊNDICE A).
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3.4 COLETA DE DADOS
Para realizar a coleta de dados e de informações sobre as melhorias de
desempenho dos hemocentros a partir da intervenção do PNQH foram adotados
procedimentos e técnicas como análise documental de relatórios e questionário
estruturado. Esses procedimentos de coleta estão estritamente relacionados a
questão avaliativa norteadora do presente estudo e aos resultados esperados, como
pode ser verificado no Quadro 4.
Quadro 4 – Questão avaliativa, procedimentos de coleta e resultados esperados
Questão Avaliativa
Em que medida o PNQH
tem contribuído para a
melhoria de desempenho da
gestão pela qualidade em
relação a liderança,
estratégias e planos,
clientes, sociedades,
informações e
conhecimentos, pessoas,
processos e resultados nos
hemocentros coordenadores
do Brasil?

Procedimentos de Coleta
Relatórios Questionários
X

-

-

X

X

X

-

X

Resultados Esperados
Identificar as áreas dos
hemocentros com melhorias de
desempenho identificadas na
revisita do PNQH
Identificar as categorias de
avaliação com maior e menor
relevância no grau de
contribuição do PNQH para o
hemocentro.
Identificar necessidades de
aprimoramento do PNQH na
busca de melhoria contínua dos
hemocentros.
Identificar mudanças nos
hemocentros a partir do PNQH na
visão dos gestores.

Fonte: A autora (2013).

A autora encaminhou o questionário, por meio eletrônico, ao Coordenador da
Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, para dar ciência do conteúdo e
obter autorização de envio aos 32 diretores de hemocentros coordenadores do país
para participarem do estudo (APÊNDICE B).
Em seguida, a carta e o questionário foram encaminhados ao Coordenador
Estadual da Hemorrede de São Paulo da Secretaria de Estado de Saúde, tendo em
vista que este estado possui seis hemocentros com atuação regional. Esta
Coordenação, por sua vez, encaminhou aos diretores dos hemocentros do Estado
de São Paulo para ciência.
No dia 27 de março de 2013, a autora encaminhou e, em 4 de abril de 2013
reencaminhou a carta e o questionário, por e-mail, aos diretores dos hemocentros
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coordenadores. Foram realizados contatos por telefone, nem sempre com êxito.
O retorno dos questionários ocorreu durante o mês de abril de 2013. Dos 32
diretores contactados, 14 responderam, por e-mail, e retornaram dentro do prazo
solicitado pela autora.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram analisados por estatística descritiva, no período de fevereiro
a abril de 2013, por meio de análise qualitativa e quantitativa.
Segundo Neves (1996), as diferenças entre a abordagem qualitativa e
quantitativa, como instrumento de análise, se complementam e podem contribuir, em
um mesmo estudo, para um melhor entendimento do fenômeno estudado.
Para a análise quantitativa dos dados dos relatórios e do questionário
aplicado aos diretores, utilizou-se a estatística descritiva, com elaboração de tabelas
e o cálculo de medidas para análise e interpretação da frequência dos dados.
A análise qualitativa dos dados dos relatórios e das questões fechadas e
abertas do questionário aplicado aos diretores foi realizada utilizando-se como
referência a análise de conteúdo proposta que descreve como sendo “um conjunto
de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2000, p. 38).
Para análise dos dados contidos nos relatórios de avaliação, foi utilizado o
teste Qui quadrado para verificar se a frequência observada das variáveis são
significativamente diferentes das frequências esperadas de conformidade (C),
parcialmente conforme (PC), não conforme (NC) e não se aplica (NA) dos relatórios
de visitas e revisitas do PNQH, aplicados aos 32 hemocentros coordenadores.

4 RESULTADOS
Este capítulo apresenta os resultados da avaliação obtidos por meio dos
procedimentos de coleta de dados, já descritos, depois de análise, com auxílio do
Quadro 7 (Questão avaliativa, procedimentos de coleta e resultados esperados) e do
Quadro 5 (Categorias e Indicadores), seguindo uma ordenação definida em função
da questão avaliativa. Os resultados da coleta de dados constituem a base para as
conclusões da avaliação, bem como para a emissão das recomendações.
A seguir estão apresentados os resultados da análise documental e aplicação
do questionário com opiniões emitidas pelos diretores dos HC, participantes da
pesquisa.

4.1 ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE VISITAS E REVISITAS
Com o objetivo de verificar se os resultados obtidos apresentam uma
distribuição uniforme esperada, foi aplicado o teste Qui-Quadrado. Os resultados
obtidos se encontram na Tabela 5.
Tabela 5 – Resultados do teste Qui-Quadrado
Capítulos
Captação de doadores
Cadastro de doadores
Triagem clínica do doador
Triagem hematológica do doador
Coleta
Aférese
Produção de
hemocomponentes/distribuição e
estoque/controle de qualidade de
hemocomponentes
Imunohematologia do doador
Imunohematologia do receptor
Sorologia
Laboratórios
Atendimento do doador inapto
Cadastro de pacientes
Ambulatório
Ambulatório - transfusão

Qui Quadrado
Calculado

Qui Quadrado
Tabelado

Decisão

2,018
31,711
3,333
1,390
32,121
26,963

3,841
3,841
3,841
3,841
3,841
3,841

Aceita H0
Rejeita H0
Aceita H0
Aceita H0
Rejeita H0
Rejeita H0

0,450

3,841

Aceita H0

50,165
53,451
36,283
3,464
8,177
0,014
8,549
19,780

3,841
3,841
3,841
3,841
3,841
3,841
3,841
3,841

Rejeita H0
Rejeita H0
Rejeita H0
Aceita H0
Rejeita H0
Aceita H0
Rejeita H0
Rejeita H0

(Continuação)
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(Conclusão)
Capítulos

Qui Quadrado
Calculado

Qui Quadrado
Tabelado

0,673
16,298

3,841
3,841

8,503

3,841

7,543

3,841

0,013
0,008
0,646
1,055
0,346

3,841
3,841
3,841
3,841
3,841

Central de materiais
Garantia da qualidade
Comitê transfusional /
hemovigilância
Recursos humanos (pessoal e
educação)
Equipamentos
Almoxarifado/aquisição
Gestão
Infraestrutura/instalações
Tecnologia da informação

Decisão
Aceita H0
Rejeita H0
Rejeita H0
Rejeita H0
Aceita H0
Aceita H0
Aceita H0
Aceita H0
Aceita H0

Fonte: A autora (2013).

O teste Qui Quadrado mostrou que do conjunto de capítulos do Roteiro do
PNQH, 12 apresentaram a frequência observada significativamente diferente da
frequência esperada, sendo que 9 capítulos (cadastro, doador, coleta, aférese,
imunohematologia doador, imunohematologia receptor, sorologia, doador inapto,
ambulatórios e transfusão) apresentaram um total de conformidades superior ao
número

de

não

conformidades

e

3

capítulos

(qualidade,

comitê

transfusional/hemovigilância e recursos humanos) apresentaram um total de não
conformidades superior ao de conformidade. Os demais se mantiveram dentro da
distribuição estatística esperada.
Tabela 6 – Total de visitas, revisitas e plano de ação do PNQH
Regiões

Nº de
Visitas

Nº de Planos
de Ação

Nº de
Revisitas

Nº de Planos de
Ação atualizados

7
9
4
9
3
32

7
8
4
8
3
30

6
9
4
3
2
24

1
1
0
4
0
6

Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Brasil
Fonte: A autora (2013).

Dada a dinâmica estabelecida pelo PNQH, 8 hemocentros não foram
revisitados e, portanto, não possuem relatório. Das 32 visitas realizadas aos
hemocentros coordenadores, 30 geraram planos de ação e foram necessárias
24 revisitas que geraram realinhamento de 6 planos de ação.
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Os relatórios de visita apresentaram 1.930 itens mensuráveis (Tabela 7) e 28
itens não aplicáveis, que passaram a ser avaliados e mensurados durante a revisita,
totalizando 1.958 itens avaliados (Tabela 8).

Tabela 7 - Total de conformidade nas planilhas referentes às áreas gerenciais do relatório
do PNQH, por região e Brasil - visitas 2009/2010
Região
Norte
Nordeste
Centro Oeste
Sudeste
Sul
Brasil

Conforme
199
147
73
391
75
885

47,6%
27,0%
32,1%
69,9%
41,2%
45,8%

Parcialmente
Conforme
93
22,2%
174
31,9%
75
33,0%
92
16,4%
51
28,0%
485
25,1%

Não Conforme

Total

126
223
79
76
56
560

418
544
227
559
182
1930

30,2%
41,1%
34,9%
13,7%
30,8%
29,1%

Fonte: Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados (2011).

Observasse

que

os

relatórios

de

visitas

que

apresentaram

mais

conformidades com as normas técnicas e boas práticas concentraram-se na Região
Sudeste (69,9%). A Região que apresentou menor conformidade foi a Região
Nordeste (27%), o que mostra iniquidade entre as regiões do país.
Tabela 8 – Total de conformidade nas planilhas referentes às áreas gerenciais do relatório
do PNQH, por região e Brasil - revisitas 2010/2011
Região
Norte
Nordeste
Centro Oeste
Sudeste
Sul
Brasil

Conforme
243
197
96
406
82
1024

57,9%
35,3%
41,2%
71,8%
44,5%
52,2%

Parcialmente
Conforme
109
26,0%
202
36,2%
81
34,7%
100
17,6%
64
34,7%
556
28,3%

Não Conforme
67
158
56
59
38
378

16,1%
28,5%
24,1%
10,6%
20,8%
19,5%

Total
419
557
233
565
184
1958

Fonte: Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados (2011).

Merecem destaque as regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste que
apresentaram um decréscimo nos índices de não conformidades na revisita,
conforme Tabelas 7 e 8.
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Tabela 9 - Dados comparativos dos resultados do relatório do PNQH, visitas (2008/2009) e
revisitas (2009/2010)
Resultados

Visita

Revisita

Evolução da conformidade

Conforme

45,8%

52,2%

6,4%

Parcial Conforme

25,1%

28,3%

3,2%

Não Conforme

29,1%

19,5%

-9,6%

Fonte: A autora (2013).

Pela categoria das avaliações gerais – Brasil, contidas nas Tabelas 7 e 8,
observou-se uma evolução positiva relativa à avaliação das conformidades após as
revisitas quando houve um decréscimo de 9,6% nas não conformidades como visto
na Tabela 9.
Tabela 10 - Total de itens parcialmente conforme e não conforme nos capítulos das áreas
gerenciais dos relatórios de visitas aos hemocentros do Brasil - 2008 – 2009
Roteiro de Visita
Comitê transfusional/hemovigilância
Garantia da qualidade
Recursos humanos (pessoal e educação)
Infraestrutura/instalações
Equipamentos
Almoxarifado/aquisição
Tecnologia da informação
Gestão
Total

PC

NC

43
105
64
82
27
74
38
52
485

66
126
74
99
53
53
52
37
560

Total
109
231
138
181
80
127
90
89
1045

Fonte: A autora (2013).
Legenda: Parcialmente Conforme (PC), Não Conforme (NC)

Dos oito capítulos do relatório de visita referentes às áreas gerenciais, 485
corresponderam a itens que necessitam de melhorias (parcialmente conforme) e 560
apresentaram

necessidade

de

correções

(não

conforme).

Os

elementos

relacionados à garantia da qualidade (231) foram os que apresentaram mais
inadequações em relação ao comprimento das normas vigentes e boas práticas
(Tabela 10).
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Tabela 11 - Total de itens parcialmente conforme e não conforme dos capítulos das áreas
gerenciais dos relatórios de revisitas aos hemocentros do Brasil – 2010
Roteiro de Revisita
Garantia da qualidade
Comitê transfusional/hemovigilância
Recursos humanos (pessoal e educação)
Infraestrutura/instalações
Equipamentos
Gestão
Almoxarifado/aquisição
Tecnologia da informação
Total

PC

NC

Total

47
121
75
95
41
76
49
52
556

50
93
54
67
28
23
34
29
378

97
214
129
162
69
99
83
81
934

Fonte: A autora (2013).

Dos 8 capítulos do relatório de revisita referentes as áreas gerenciais, 556
itens de verificação corresponderam à necessidade de melhorias (parcialmente
conforme) e 378 apresentaram necessidades de correções (não conforme). O
cumprimento das normas vigentes e boas práticas, na revisita, foi o comitê
transfusional/hemovigilância (214), o que aponta para as questões relacionadas à
gestão de risco, entre outros, erros e eventos adversos, não conformidades,
notificações.
Dentre os capítulos do Roteiro de Visita e Revisita, os relacionados à área
gerencial foram os que obtiveram os menores índices de melhorias de desempenho.
São

eles:

Gestão

de

Transfusional/Hemovigilância),

Equipamentos,
Gestão

de

Gestão

de

Infraestrutura,

Risco

Gestão

(Comitê

Estratégica,

Garantia da Qualidade e Gestão de Pessoas, variando entre 6,5% a 13,7% de itens
parciais conformes (PC) e não conformes (NC).

4.2 RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO
4.2.1 Respostas aos indicadores de avaliação
Dos questionários encaminhados aos 32 hemocentros coordenadores,
14 responderam. Todos os hemocentros são de personalidade jurídica pública e
quatro possuem mecanismos de apoio à captação de recursos.
O perfil dos gestores dos hemocentros coordenadores apresentou as
seguintes características: 10 eram do sexo feminino e metade encontra-se na faixa
de idade entre 40 e 49 anos. Dos diretores respondentes, 7 tem 1 a 3 anos de
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atuação na direção do Hemocentro, 13 são médicos, 7 possuem especialidade em
Hematologia e Hemoterapia, 10 têm curso de especialização na área técnica e 9
curso de especialização na área de gestão.
Foram atribuídos pontos de 0 a 10 a cada afirmativa/indicador e em seguida
foram atribuídas classes para 5 níveis.
A média de cada categoria atribuída pelos gestores está apresentada na
Tabela 12.
Tabela 12 – Grau de contribuição por categoria
Categoria
Estratégias e Planos
Informações e conhecimentos
Liderança
Sociedade
Clientes
Resultados
Processos
Pessoas
Média Geral

Média de Grau de Contribuição do
pontuação
PNQH
7,7
7,6
7,4
7,4
7,0
6,8
6,6
6,3
7,2

Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante

Fonte: A autora (2013).

Todas as categorias de avaliação apresentaram resultados que denotam um
grau de relevância na contribuição do PNQH para o hemocentro. A categoria que
apresentou a maior média do total das notas foi Estratégias e Planos, com
7,7 pontos. Já a categoria que obteve menor média foi Pessoas com 6,3 pontos.
Tabela 13 – Grau de contribuição por indicador

Liderança

Categoria

Total

Média

Grau de
Contribuição
do PNQH

1) Aumento do número de profissionais
com curso na área de gestão.

96

6,9

Relevante

2) Avaliação de desempenho
sistematizada dos serviços do
hemocentro pela direção e lideranças.

108

7,7

Relevante

3) Avaliação regular e sistemática das
lideranças pela alta direção na busca
de melhorias.

109

7,8

Relevante

Indicador

(Continuação)
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(Continuação)

Sociedade

Clientes

Estratégias e Planos

Categoria

Indicador

Total

Média

Grau de
Contribuição
do PNQH

4)

Acompanhamento e implementação
do Planejamento Estratégico.

102

7,3

Relevante

5)

Planos de ações de melhorias
implementados e avaliados.

112

8,0

Relevante

6)

Sistema de qualidade implantado.

114

8,1

Muito
Relevante

7)

Intercâmbio com outros
Hemocentros e/ou universidades.

118

8,4

Muito
Relevante

8)
9)

Estadualização do PNQH.
Reconhecimento externo deste
Hemocentro por meio de premiações
ou certificações ou acreditações a
partir de 2008.

83

6,9

Relevante

88

6,3

Relevante

92

6,6

Relevante

102

7,3

Relevante

106

7,6

Relevante

91

6,5

Relevante

112

8,0

Relevante

106

7,6

Relevante

111

7,9

Relevante

10) Levantamento regular quanto as
necessidades dos seus clientes
internos (profissionais de saúde).
11) Levantamento periódico quanto as
necessidades dos seus clientes
externos (pacientes, doadores,
fornecedores, órgãos financiadores
etc).
12) Monitoramento periódico das
reclamações e sugestões dos
clientes para melhoria dos
processos.
13) Projetos e/ou campanhas de
conscientização e educação visando
à prevenção de doenças dos seus
clientes.
14) Monitoramento do destino dos
resíduos gerados para proteção dos
clientes internos e sociedade.
15) Atividades de responsabilidade sócio
ambiental implementadas.
16) Sistema de informações considera
as necessidades dos setores e
clientes.

(Continuação)

57

(Continuação)

Pessoas

Informações e
Conhecimentos

Categoria

Total

Média

Grau de
Contribuição
do PNQH

112

8,0

Relevante

102

7,3

Relevante

100

7,1

Relevante

97

6,9

Relevante

102

7,3

Relevante

83

5,9

Parcialmente
Relevante

68

5,2

Parcialmente
Relevante

109

7,8

Relevante

97

6,9

Relevante

90

6,4

Relevante

88

6,3

Relevante

101

7,2

Relevante

29) Aprimoramento de procedimentos na
área de Gestão de Suprimentos.

85

6,1

Relevante

30) Aprimoramento de procedimentos na
área de Gestão de Qualidade.

106

7,6

Relevante

Indicador
17) Sistema de informação utilizado
regularmente para melhoria dos
processos e tomada de decisão.
18) Aprimoramento da Gestão da
Tecnologia de Informação (TI).
19) Compartilhamento do conhecimento
intersetorial e/ou entre profissionais
(relatórios, apresentação oral, fóruns,
sessão clínica etc).
20) Aprimoramento na área de Gestão
de Pessoas como parte do
Planejamento Estratégico do
Hemocentro.
21) Plano de treinamento e
desenvolvimento dos profissionais
para dar suporte à estrutura,
processos e resultados de
desempenho do Hemocentro.
22) Avaliação da qualidade de vida no
ambiente de trabalho de forma a
melhorar o bem estar dos
funcionários.
23) Pesquisas regulares para medir a
satisfação dos funcionários.

Processos

24) Avaliação dos procedimentos críticos
para garantia da qualidade dos
produtos e serviços oferecidos.
25) Fornecedores avaliados e
qualificados segundo critérios
preestabelecidos.
26) Processo de aquisição com medidas
preventivas para assegurar que os
fornecedores satisfazem as
necessidades dos processos.
27) Processo de aquisição com medidas
corretivas quando os fornecedores
não satisfaçam as necessidades dos
processos.
28) Aprimoramento de procedimentos na
área de Gestão de Equipamentos.

(Continuação)
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(Conclusão)
Total

Média

Grau de
Contribuição
do PNQH

76

5,4

Parcialmente
Relevante

78

5,6

Parcialmente
Relevante

33) Aprimoramento de procedimentos na
área de Gestão de Risco (GR).

89

6,4

Relevante

34) Aprimoramento dos procedimentos
de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS).

103

7,4

Relevante

35) Indicadores de desempenho dos
principais processos analisados
como base para tomada de decisão.

107

7,6

Relevante

89

6,4

Relevante

89

6,4

Relevante

Resultados

Processos

Categoria

Indicador
31) Aprimoramento de procedimentos na
área de Gestão Financeira e de
Custos.
32) Aprimoramento dos procedimentos
na área de Gestão de Infraestrutura.

36) Sistema de avaliação de
desempenho utilizando as
ferramentas de qualidade (Balanced
Scorecard (BSC) ou Mapa
Estratégico ou PDCA).
37) Avaliação dos resultados alcançados
com referenciais comparativos.

Fonte: A autora (2013).

Considerando que foram respondidos 14 questionários onde cada indicador
pode ser avaliado de 0 a 10 pontos, o grau máximo que pode ser alcançado por
cada um dos indicadores é de 140 pontos.
A categoria Liderança apresentou uma média de 7,4 (contribuição relevante)
sendo o indicador - avaliação regular e sistemática das lideranças pela alta direção
na busca de melhorias, o item melhor avaliado com média de 7,8.
Com relação à categoria Estratégias e Planos, os indicadores de
planejamento estratégico, alcançaram a média de 7,7. Foi o critério onde dois itens
foram considerados de contribuição muito relevante, são eles: sistema de qualidade
implantado com média de 8,1 e intercâmbio com outros hemocentros e/ou
universidades com média de 8,4.
No que se refere à categoria Cliente, apresentou média 7,0. A maior evidência
de melhoria de desempenho foi o item monitoramento periódico das reclamações e
sugestões dos clientes para melhoria dos processos, com média 7,6.
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A categoria Sociedade apresentou uma média de 7,4 com destaque para o
item monitoramento do destino dos resíduos gerados para proteção dos clientes
internos e sociedade com média 8,0.
A categoria Informações e Conhecimentos obteve média de 7,6. O indicador
que apresentou maior média foi sistema de informação utilizado regularmente para
melhoria dos processos e tomada de decisão, com média de 8,0.
A categoria Pessoas, com média de 6,3 foi a primeira a apresentar itens
considerados parcialmente relevantes. O item avaliação da qualidade de vida no
ambiente de trabalho de forma a melhorar o bem estar dos funcionários obteve a
média 5,9 e o item pesquisas regulares para medir a satisfação dos funcionários,
média 5,2.
Os outros dois itens que apresentam avaliação parcialmente relevante são
aprimoramento de procedimentos na área de gestão financeira e de custos com
média 5,4 e aprimoramento dos procedimentos na área de gestão de infraestrutura
com média 5,6, ambos estão no critério Processos que alcançou a média de 6,6.
A última categoria avaliada foi Resultados, que alcançou média 6,8, tendo
como item mais bem avaliado - indicadores de desempenho dos principais
processos analisados como base para tomada de decisão, com média de 7,6.
A categoria Estratégias e planos apresentou maior grau de contribuição,
sendo os indicadores pontuados como muito relevante, segundo os respondentes
foram: intercâmbio com outros hemocentros e/ou universidades e sistema de
qualidade implantado.
Os 31 indicadores que apresentaram grau de contribuição relevante na
opinião dos diretores, corresponderam a todas as 8 categorias.
Os 4 indicadores que obtiveram menor soma de pontos e foram considerados
como grau de contribuição parcialmente relevante foram: avaliação da qualidade de
vida no ambiente de trabalho de forma a melhorar o bem estar dos funcionários,
pesquisas regulares para medir a satisfação dos funcionários, aprimoramento de
procedimentos na área de gestão financeira e de custos e aprimoramento dos
procedimentos na área de gestão de infraestrutura.
A análise sintetizada da Tabela 9 apresenta uma média geral de 7,2, o que
corresponde a um grau de contribuição do PNQH relevante com relação às notas
atribuídas pelos gestores, significando um expressivo número de indicadores, em
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relação aos quais foram detectadas evidências no contexto da melhoria de
desempenho dos hemocentros coordenadores.
Um número bem menor de indicadores aponta para a existência de certas
fragilidades com médias variando de 5,9 a 5,2. São indicadores que se referem a
critérios com baixo índice de melhoria (Tabela 13).
O Gráfico 1 apresenta a frequência total de escolha do nível de contribuição
de cada um dos indicadores, por parte dos 14 respondentes.
Gráfico 1 - Frequência de escolha dos níveis de relevância dos indicadores nas categorias,
na dimensão da gestão

Fonte: A autora (2013).

4.2.2 Respostas as questões abertas
Visando oportunizar aos diretores expressar livremente suas opiniões sobre
as mudanças ocasionadas no hemocentro a partir do PNQH e as recomendações
para o aprimoramento do referido programa, foram incluídas duas questões abertas
no questionário de coleta de dados: 1. Você poderia dar exemplos de mudanças
neste Hemocentro a partir do PNQH? e 2. Você teria algumas recomendações para
o aprimoramento do PNQH?
Com relação à primeira questão aberta do questionário, observou-se que
todas as opiniões dos diretores foram relacionadas a elementos do sistema da
qualidade, sendo as mudanças informadas pelos gestores relativos ao nível
Estratégico (16), as mudanças relacionadas ao nível Tático (20) e as relacionadas
ao nível operacional (2), visualizadas no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Exemplos de mudanças no Hemocentro a partir do PNQH

Fonte: A autora (2013).

Dentre as mudanças apontadas nas respostas, as que mais se destacaram
no nível estratégico foram: implantação e/ou implementação do sistema de gestão
pela qualidade, oportunidade de autoavaliação e auditorias internas, visão gerencial
e estratégia da gestão pela qualidade, implantação de indicadores, referencial
comparativo e benchmarking, elaboração e acompanhamento de Plano de Ação e
intercâmbio com outros profissionais.
Com relação ao nível gerencial, as mudanças apontadas foram em: gestão e
validação de processo, gestão de pessoas, gestão de equipamentos, elaboração de
plano em caso de sinistro e implementação de qualificação de fornecedores.
No nível operacional, as mudanças apontadas foram: melhor monitoramento
da cadeia de frios e sistematização das ações de biosegurança.
A segunda questão aberta do questionário foi respondida por 8, dos
14 respondentes, que apresentaram dois tipos de recomendações: diretamente
relacionadas aos elementos constitutivos e de funcionamento do Programa
(estrutura e dinâmica) e relacionados à função diagnóstica junto a Coordenação
Geral do Sangue e Hemoderivados.
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Gráfico 3 – Recomendações dos gestores para o aprimoramento do PNQH

Fonte: A autora (2013).

São recomendações voltadas à estrutura do Programa: sistematizar as
recomendações com mais esclarecimentos nos relatórios enviados ao hemocentro
para facilitar as medidas corretivas a serem tomadas, ampliar o grupo de avaliadores
para aumentar a frequência de visitas e revisitas, aperfeiçoar o roteiro de visita de
avaliação do PNQH, qualificação dos avaliadores.
Nas recomendações relativas à dinâmica estão: manter e aprimorar
continuamente o PNQH como instrumento importante para a melhoria da
Hemoterapia e visitas mais sistematizadas.
Nas

recomendações

referentes

à

função

diagnóstica,

encontram-se:

estabelecer processo de consultoria por meio da Coordenação Geral do Sangue e
Hemoderivados em áreas críticas identificadas nos hemocentros, contribuir para
formação de banco de fornecedores qualificados na hemorrede nacional, viabilizar
recursos financeiros que possibilitem ações de implantação do sistema de gestão da
qualidade e certificações, proporcionar pela Coordenação Geral do Sangue e
Hemoderivados os treinamentos recomendados pelo PNQH.

5 CONSIDERAÇÕES, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Este capítulo apresenta as conclusões, recomendações e considerações
finais oriundas da presente avaliação.

5.1 CONCLUSÕES
A participação efetiva do Ministério da Saúde na formulação da Política e da
gestão da hemoterapia nacional, ao longo dos anos até os dias atuais é evidenciada,
entre outros, pela série de ordenamentos técnicos e sanitários, bem como a
implementação de inúmeros Programas voltados para qualidade e autossuficiência
do sangue, componentes e hemoderivados e para garantir assistência hematológica,
em especial as pessoas com diagnóstico de coagulopatias e hemoglobinopatias.
Esta avaliação teve como objeto de estudo, os hemocentros coordenadores e
suas mudanças voltadas para melhoria de desempenho, com foco na gestão, a partir
da contribuição do PNQH – um Programa atual, implementado por meio da
Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados, criado para subsidiar o gestor de
uma organização pública de prestação de serviço de saúde com informações que
permitam uma análise global para a tomada de decisão sobre seus processos,
produtos e serviços oferecidos à população.
Uma questão norteou o estudo avaliativo: Em que medida o Programa
Nacional de Qualificação da Hemorrede contribuiu para a melhoria de desempenho
de qualidade na gestão dos hemocentros coordenadores?
A avaliação foi realizada a partir de dois instrumentos, primeiramente análise
dos resultados dos relatórios de visitas e revisitas do PNQH realizadas nos
hemocentros coordenadores do país, no período de 2008 a 2010, seguido da análise
das respostas dos questionários estruturados aplicados aos diretores de
hemocentros para conhecer a opinião dos mesmos sobre o PNQH.
Na dimensão da gestão, categorias e indicadores relacionados a garantia da
qualidade foram utilizados como base para a elaboração do instrumento de coleta de
dados.
Os resultados obtidos permitiram à autora responder a questão avaliativa do
estudo, de forma a atestar que o Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede
é capaz de propiciar contribuições relevantes na melhoria de desempenho da gestão
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pela qualidade e, consequentemente, subsidiar o gestor no nível macro e micro da
Política de Sangue e Hemoderivados na tomada de decisão.
Tal conclusão foi baseada na análise dos resultados das respostas dos
diretores às perguntas fechadas do instrumento de coleta de dados. Nas perguntas,
os diretores avaliaram o grau de relevância de contribuição do PNQH, a partir de
categorias e indicadores selecionados pela autora, baseados nos critérios de
avaliação rumo à excelência da Fundação Nacional da Qualidade (2011). A análise
apontou um expressivo quantitativo de indicadores avaliados como muito relevantes
(31) conforme apresentado no Gráfico 1.
Na visão dos diretores dos hemocentros, dentre as categorias de avaliação, a
que apresentou grau de contribuição de maior relevância foi “Estratégias e Planos” e
a categoria com menor relevância foi “Pessoas”.
Dentre os indicadores, o que apresentou contribuição de maior relevância foi
“Intercâmbio com outros hemocentros e/ou universidades” e “sistema de qualidade
implantado”. E os indicadores considerados como de parcial contribuição para os
hemocentros foram: na categoria – Pessoas, “Pesquisa de satisfação dos
funcionários” e “Avaliação da qualidade de vida no ambiente de trabalho de forma a
melhorar o bem estar dos funcionários” e na categoria – Processos, “Aprimoramento
de procedimentos na área de gestão financeira de custos” e “Aprimoramento dos
procedimentos na área de gestão de infraestrutura”.
Em relação ao indicador “Intercâmbio com outros hemocentros e/ou
universidades” ter obtido um maior grau de relevância entre os demais, entende-se
que o fato está diretamente relacionado às parcerias e intercâmbios nacionais e
internacionais estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Coordenação Geral do
Sangue e Hemoderivados com a OMS, a OPAS e alianças com a França, Portugal e
países da África visando à segurança transfusional e qualidade na assistência
hematológica.
Os diretores identificaram mudanças na dimensão da gestão com vistas à
melhoria de desempenho nos níveis estratégicos e táticos na organização.
Visando o aprimoramento do PNQH, os diretores recomendaram quanto aos
elementos constitutivos e de funcionamento do Programa (estrutura e dinâmica),
manter e aprimorar continuamente o roteiro de avaliação, a qualificação dos
avaliadores e a sistematização das visitas com aumento do número de avaliadores e
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de revisitas e utilização de recomendações descritas nos relatórios de forma a
facilitar a elaboração do plano de ação de melhorias.
Quanto à função diagnóstica junto a Coordenação Geral do Sangue e
Hemoderivados, os diretores recomendaram manter as consultorias nos processos
críticos identificados nos hemocentros, formação de banco de fornecedores
qualificados na hemorrede nacional e a viabilização de recursos financeiros que
possibilitassem ações de implantação e implementação do sistema de gestão da
qualidade e certificações e treinamentos específicos a partir das recomendações dos
avaliadores.
Diante dos resultados, a autora afirma que o objetivo do estudo - avaliar a
relevância da contribuição do PNQH na melhoria de desempenho dos hemocentros
coordenadores, na dimensão da gestão, foi atingido. A afirmação está amparada
pelos resultados do estudo avaliativo, os quais apontam que:
1) Houve um crescimento de 10% de conformidades nos relatórios de
revisitas em relação às visitas aos hemocentros coordenadores.
2) A média geral de pontuação do grau de contribuição do PNQH foi
considerada relevante em relação às afirmativas que traduziam os indicadores de
avaliação.
3) Diretores de hemocentros identificaram mudanças de melhorias para o
desempenho a partir do PNQH
4) Diretores de hemocentros sugeriram o aprimoramento do PNQH, entre
outros a manutenção do PNQH de forma sistematizada.

5.2 RECOMENDAÇÕES
Com o intuito de contribuir com os gestores das organizações que compõem
o SINASAN e órgãos de apoio, os responsáveis pela Política Nacional de Sangue e
Hemoderivados, bem como os demais interessados em obter informações que os
subsidiem na tomada de decisão, a autora apresenta algumas recomendações que
podem ser adotadas, resultantes do presente estudo avaliativo:
- Manter o PNQH como Programa de Governo, reconhecido por meio de
Portaria, como ferramenta de gestão voltada para o contínuo monitoramento e
aprimoramento técnico e gerencial da hemorrede pública nacional visando ações e
investimentos com base em evidências, por meio de avaliação externa.
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- Aprimorar o roteiro de avaliação do PNQH, por meio de licitação de
empresas com expertise em avaliação externa, com vistas a premiações,
certificações, acreditações nacionais e internacionais, para melhor compreensão dos
padrões e itens de verificação e consequente uniformização.
- Definir indicadores de monitoramento de efetividade da implementação do
PNQH no Brasil.
- Definir indicadores de monitoramento de eficácia e efetividade dos
treinamentos e capacitações realizadas para profissionais da hemorrede, pela área
de Gestão de Pessoas da Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados, bem
como o monitoramento de evidências de multiplicação desses para demais
profissionais no hemocentro e na hemorrede.
- Ampliar as ações de consultoria da área de Sistema de Qualidade em
Serviços de Hemoterapia e Hematologia junto aos Hemocentros Coordenadores.
- Prever investimentos da esfera federal e estadual para operacionalizar a
estadualização do PNQH com metas e indicadores devidamente pactuados e a
serem apresentados a CIB e ao CES.
- Prever pelas Secretarias Estaduais de Saúde, em seus planos e
programas, metas e ações relacionadas à estadualização do PNQH, visando um
diagnóstico situacional e melhoria contínua do ciclo do sangue, componentes e
hemoderivados e assistência hematológica à população.
- Espera-se que este estudo possa contribuir para o aprimoramento do
PNQH por meio da operacionalização das ações e o delineamento das áreas do
nível macro, que necessitam intensificar ações e de investimento para ampliar o
nível de conformidades com os padrões de qualidade e segurança, previstos
inclusive em regulamentos vigentes.

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A autora tem como expectativa que os resultados da presente avaliação
contribuam para a tomada de decisão dos gestores no nível macro quanto à
manutenção e aprimoramento contínuo do PNQH e como forma de subsidiar a
Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, bem como no nível micro,
proporcionar aos gestores e lideranças, informações que auxiliem nos processos
decisórios na busca contínua da qualidade e segurança transfusional.
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Ressalta-se que, apesar da preocupação com a validação do instrumento por
especialistas e condução ética da avaliação, estes por si só não levam as melhorias
significativas no objeto avaliado. A forma como os resultados da avaliação foram
utilizados dependerá das decisões tomadas pelos detentores do poder de mudança
em cada hemocentro.
Permanece a necessidade de apoio e comprometimento dos governos,
demonstrado por meio de políticas e planos, mecanismos financeiros integrados ao
Sistema de Saúde, bem como recursos humanos suficientes e capacitados para
prestarem esses serviços.
Outra necessidade é de uma Política Nacional de Saúde, com medidas
concretas, que de forma gradual, conduza a um alto grau de autossuficiência e
segurança para a população.
Terceira necessidade é ter serviços de qualidade do doador ao paciente,
reconhecendo que os hospitais são parceiros importantíssimos, em que a qualidade
deve ser reforçada, dando atenção devida a rastreabilidade de toda a cadeia
produtiva. A qualidade não deve ser vista como um acréscimo, mas como parte
integrante dos processos de trabalho.
A

busca

pelo

fortalecimento

do

Sistema

Nacional

de

Sangue

e

Hemoderivados aponta para a possibilidade de um novo estudo avaliativo e alimenta
o desejo da autora de, em uma nova oportunidade, realizar avaliação voltada à
segurança transfusional e aumento do acesso ao sangue e hemoderivados,
conforme diretrizes da OMS.
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APÊNDICE A - Carta para o Especialista para Qualificação do Quadro de
Critérios e Indicadores e Questionário
Rio de Janeiro, 8 de março de 2013
Prezado(a) Especialista
Professor (a) Dr (a)______________________________________
Obrigada por concordar em participar do estudo para a dissertação de Mestrado
Profissional em Avaliação, da Fundação Cesgranrio, cujo tema é “Programa Nacional de
Qualificação da Hemorrede: avaliação das contribuições no âmbito da gestão dos
Hemocentros Coordenadores”.
O estudo tem por objetivo avaliar a contribuição para o aprimoramento de
desempenho dos hemocentros coordenadores do Brasil, a partir da implantação do
Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede (PNQH) da Coordenação Geral de
Sangue e Hemoderivados (CGSH) do Ministério da Saúde. Será desenvolvido, por meio da
análise estatística dos resultados dos relatórios de visita de avaliação diagnóstica técnica e
gerencial e de revisita de acompanhamento dos hemocentros coordenadores, realizadas no
período de 2008 a 2010, bem como da análise dos resultados dos questionários aplicados
aos 32 serviços em março de 2013.
Para tanto, conto com o seu conhecimento e experiência para avaliar e opinar, na
dimensão da gestão, o Quadro de “Categorias, Indicadores e Grau de Contribuição” e o
instrumento “Questionário para o Gestor de Hemocentro Coordenador”, em anexo,
verificando sua validade, importância e viabilidade a fim de serem utilizados para reunir as
informações e responder aos indicadores e a questão avaliativa:
1) Em que medida o PNQH tem contribuído para a melhoria de desempenho da
gestão pela qualidade nos Hemocentros Coordenadores do Brasil?
Por favor, sinta-se à vontade para esclarecer suas dúvidas e/ou emitir suas opiniões
críticas e sugestões, identificar quais os itens que deverão permanecer, quais serão
realocados ou adaptados, e até mesmo eliminado, ou a necessidade de acrescentar novos
itens, visando à qualificação do instrumento.
Solicito a gentileza em responder até o dia 20/3/2013 para barrosonia@gmail.com.

Atenciosamente

Sonia Maria Nunes de Barros
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APÊNDICE B - Carta para o Gestor de Hemocentro Coordenador
Rio de Janeiro, 21 de março de 2013
Ilmo(a) Sr.(a)
Diretor (a) do Hemocentro Coordenador
Prezado (a) Senhor (a),
Agradeço antecipadamente pelo aceite em participar do estudo, que faz parte da
conclusão da dissertação do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação
Cesgranrio, Rio de Janeiro.
Segue em anexo o Questionário sobre a Contribuição do Programa Nacional de
Qualificação da Hemorrede para a Melhoria de Desempenho do Hemocentro Coordenador
do Brasil na visão do Gestor.
O referido instrumento deve ser respondido pela alta direção desse Hemocentro.
O instrumento consta de perguntas fechadas e abertas e o conteúdo aborda:
informações gerais sobre o Hemocentro, características do gestor, questões relacionadas
aos Critérios Rumo à Excelência – Avaliação e Diagnóstico da Gestão Organizacional da
Fundação Nacional da Qualidade (2011) utilizados como categorias de avaliação, e ainda
questões abertas onde o respondente poderá fazer outras considerações.
Ressalto que os dados informados serão tratados com total confidencialidade,
devendo-se destacar que os resultados serão apresentados de forma global, sem qualquer
possibilidade de identificação de informações específicas de cada participante. Para tanto,
cada Hemocentro será identificado por código.
Seguem as instruções para o preenchimento do questionário:
- Para responder as questões, assinale um (X) no espaço junto às opções.
- Não deixe questões em branco, pois toda informação fornecida será essencial para
o estudo.
- Algumas questões contêm instruções específicas de preenchimento.
Solicito a gentileza do envio do questionário preenchido até o dia 30 de março de
2013, por meio eletrônico, para o endereço barrosonia@gmail.com ou telefax: (21) 23328610.
Atenciosamente

Sonia Maria Nunes de Barros
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Questionário sobre a Contribuição do Programa Nacional de Qualificação da
Hemorrede para a Melhoria de Desempenho do Hemocentro Coordenador do Brasil na
visão do Gestor
Informações gerais do Hemocentro
1. Nome do Hemocentro Coordenador
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Número do CNES_________________________________________________________
3. Nome do(a) Diretor(a) do Hemocentro e responsável pelas respostas:
__________________________________________________________________________
4. Personalidade Jurídica: (

) Público

( ) Privado

(

) Outro

5. Mecanismo de apoio à captação de recursos (Fundação, Contrato de gestão etc):
( ) Sim
( ) Não
6. Número de lideranças formais com curso de especialização na área de gestão (saúde
hospitalar, gestão em saúde, qualidade, de hemocentro etc):
( ) não possui

( ) até 5

( ) de 06 a 10

( ) de 11 a 15

( ) de 16 a 20

( ) de 21 a 25

( ) de 26 a 30

( ) mais de 30

Características do(a) Diretor(a) do Hemocentro
1. Sexo? ( ) Masculino
( ) Feminino
2. Qual a sua faixa etária?
( ) até 29 anos
( ) de 50 a 59 anos

( ) de 30 a 39anos
( ) mais de 59 anos

( ) de 40 a 49 anos

3. Possui especialidade?
( ) Hemoterapeuta
( ) Hematologista
( ) Oncologista
( ) Clínico
( ) Outro. Especificar: __________________________________________________
4. Possui curso de especialização na área técnica? ( ) sim
( ) não
Em caso afirmativo, qual(is)? __________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Possui curso de especialização na área de gestão? ( ) sim
( ) não
Em caso afirmativo, qual(is)? __________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Há quanto tempo atua na direção desse Hemocentro?
( ) menos de 1 ano
( ) de 1 ano a 3 anos
( ) de 7 a 9 anos
( ) mais de 9 anos

( ) de 4 a 6 anos
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Questões relacionadas aos Critérios Rumo à Excelência – Avaliação e diagnóstico da
Gestão Organizacional da Fundação Nacional da Qualidade (2011)
Considerando as categorias selecionadas a partir dos Critérios Rumo à Excelência da
Fundação Nacional de Qualidade, marque com um “X” no espaço correspondente ao grau
de contribuição (de 0 a 10) ao lado de cada afirmação que considera que o PNQH contribui
para o aprimoramento desse Hemocentro. É importante que nenhuma afirmativa fique em
branco.

Sociedade

Clientes

Estratégias e planos

Liderança

Categorias

Afirmativas
1- Aumento do número de
profissionais com curso na área de
gestão.
2- Avaliação de desempenho
sistematizada dos serviços do
hemocentro pela direção e
lideranças.
3- Avaliação regular e sistemática
das lideranças pela alta direção na
busca de melhorias.
4- Acompanhamento e
implementação do Planejamento
Estratégico.
5- Planos de ações de melhorias
implementados e avaliados.
6- Sistema de qualidade
implantado.
7- Intercâmbio com outros
Hemocentros e/ou universidades.
8- Estadualização do PNQH.
9- Reconhecimento externo deste
Hemocentro por meio de
premiações ou certificações ou
acreditações a partir de 2008.
10- Levantamento regular quanto
as necessidades dos seus clientes
internos (profissionais de saúde).
11- Levantamento periódico quanto
as necessidades dos seus clientes
externos (pacientes, doadores,
fornecedores, órgãos financiadores
etc).
12- Monitoramento periódico das
reclamações e sugestões dos
clientes para melhoria dos
processos.
13- Projetos e/ou campanhas de
conscientização e educação
visando à prevenção de doenças
dos seus clientes.
14- Monitoramento do destino dos
resíduos gerados para proteção
dos clientes internos e sociedade.
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Pessoas

Informações e conhecimentos

15- Atividades de responsabilidade
sócio ambiental implementadas.
16- Sistema de informações
considera as necessidades dos
setores e clientes.
17- Sistema de informação
utilizado regularmente para
melhoria dos processos e tomada
de decisão.
18- Aprimoramentos da Gestão da
Tecnologia de Informação (TI).
19- Compartilhamentos do
conhecimento intersetorial e/ou
entre profissionais (relatórios,
apresentação oral, fóruns, sessão
clínica etc).
20- Aprimoramento na área de
Gestão de Pessoas como parte do
Planejamento Estratégico do
Hemocentro.
21- Plano de treinamento e
desenvolvimento dos profissionais
para dar suporte à estrutura,
processos e resultados de
desempenho do Hemocentro.
22- Avaliação da qualidade de vida
no ambiente de trabalho de forma a
melhorar o bem estar dos
funcionários.
23- Pesquisas regulares para medir
a satisfação dos funcionários.

Processos

24- Avaliação dos procedimentos
críticos para garantia da qualidade
dos produtos e serviços oferecidos.
25- Fornecedores avaliados e
qualificados segundo critérios
preestabelecidos.
26- Processo de aquisição com
medidas preventivas para
assegurar que os fornecedores
satisfazem as necessidades dos
processos.
27- Processo de aquisição com
medidas corretivas quando os
fornecedores não satisfaçam as
necessidades dos processos.
28- Aprimoramento de
procedimentos na área de Gestão
de Equipamentos.
29- Aprimoramento de
procedimentos na área de Gestão

Resultados
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de Suprimentos.
30- Aprimoramento de
procedimentos na área de Gestão
de Qualidade.
31- Aprimoramento de
procedimentos na área de Gestão
Financeira e de Custos.
32- Aprimoramento dos
procedimentos na área de Gestão
de Infraestrutura.
33- Aprimoramentos de
procedimentos na área de Gestão
de Risco (GR).
34- Aprimoramentos dos
procedimentos de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS).
35- Indicadores de desempenho
dos principais processos
analisados como base para tomada
de decisão.
36- Sistema de avaliação de
desempenho utilizando as
ferramentas de qualidade
(Balanced Scorecard (BSC) ou
Mapa Estratégico ou PDCA).
37- Avaliação dos resultados
alcançados com referenciais
comparativos.

Observações importantes do gestor
1)

Você poderia dar exemplos de mudanças neste Hemocentro a partir do PNQH?

2)

Você teria algumas recomendações para o aprimoramento do PNQH?

3)

Sinta-se a vontade para acrescentar alguma informação que considere pertinente e que
não foram abordadas neste instrumento.

Muito obrigada por sua participação e colaboração.

