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O QUE É QUALIDADE? 
 
 
 
 
 
 

COMO ALCANÇÁ-LA, BUSCÁ-LA? 
 
 



Qualidade: 
 

Um termo subjetivo, para o qual cada pessoa, ou setor, 
tem a sua própria definição.  Em sua utilização técnica, 
a qualidade pode ter dois significados: 

1 – As características de um produto ou serviço, que 
dão suporte (ou sustentação), à sua habilidade em 
satisfazer requisitos especificados ou necessidades 
implícitas e; 

2 – Um produto ou serviço livre de deficiências. 

 
American Society for Quality (ASQ)– Sociedade Americana para a Qualidade  



Qualidade na FH 

Atendimento das legislações 



Qualidade na FH 

Descrição do manual, procedimentos, normas, rotinas, 
instruções de trabalho, etc. 



Qualidade na FH 

Controles e registros 









Ferramentas da Qualidade 



O que são? 

 

 

São técnicas que utilizamos com a finalidade de 
definir, mensurar, analisar e propor soluções 
para os problemas que interferem no bom 
desempenho dos processos de trabalho. 

 



 
Brainstorming 

 



PDCA 



5W2H 
 



5W2H 
 



5 Por quês 



Sistema de Gestão da Qualidade 



PROGRAMA 5S 



Programa 5S 

• Surgiu no Japão em meados de 1950; 

• Criado por Kaoru Ischikawa; 

• Inicialmente para organização do estado. 

O que é? 



Benefícios 

• Melhorar as condições de trabalho; 

• Criar um ambiente harmonioso; 

• Aumentar a produtividade dos serviços; 

• Estimular o trabalho em equipe; 

• Melhorar a auto-estima; 

• Evitar acidentes; 

• Reduzir custos operacionais e desnecessários. 





Como se aplica! 

• Materiais, equipamentos e ferramentas úteis; 

• Materiais sem utilidade; 

• Descartar materiais sem serventia. 

1° - Senso de Utilização... 

Resultados!   

• Liberação do espaço físico; 

• Reutilização de recursos; 

• Diminuição dos custos de manutenção. 



2° - Senso de Organização... 

Resultados! 

• Melhor disposição do ambiente de trabalho; 

• Mais espaço; 

• Fácil identificação e localização. 

Como se aplica! 

• Cada coisa em seu lugar; 

• Todos os lugares e objetos identificados; 

• Utilização e guarda imediata. 



Como se aplica! 

• Limpar e manter limpo o ambiente; 

• Evitar sujar; 

• Limpar ambiente de trabalho todos os dias pela manhã. 

3° - Senso de Limpeza... 

Resultados! 

• Aumento de vida útil dos equipamentos; 

• Ambiente de trabalho agradável; 

• Conscientização que limpeza é trabalho de todos.  



Como se aplica! 

• Estar atento aos equipamentos do 

ambiente; 

• Cuidar da saúde e higiene pessoal; 

• Cuidar com a ergometria.  

4° - Senso de Saúde... 

Resultados! 

• Melhoria nas condições de higiene; 

• Diminuição de absenteísmo; 

• Melhoria na saúde dos colaboradores. 



Como se aplica! 

• Tornar a prática dos “S” anteriores uma rotina a ser cumprida 

constantemente; 

• Reconhecer a importância da existência e cumprimento de regras; 

• Saber criticar e receber críticas; 

• Buscar o auto-desenvolvimento. 

5° - Senso de Autodisciplina... 

Resultados! 

• Melhora do relacionamento entre colaboradores; 

• Facilita a execução das tarefas; 

• Possibilidade de obtenção de resultados de acordo 

com o planejado; 

•Possibilita auto-desenvolvimento.  



Acreditações e Certificações 





ONA 



ISO 



Joint Comission Internacional 



Padrões JCI 

• Seleção adequada de medicamentos, 

materiais e insumos armazenados ou 

prontamente disponíveis. 

• Método de revisão da lista estabelecido. 

 



Padrões JCI 

• Proteção dos medicamentos contra perda e 

roubo; 

• Critérios estabelecidos para inclusão ou 

remoção de medicamentos da lista de 

padronização; 

 



Padrões JCI 

• Proteção dos medicamentos contra perda e 

roubo; 

• Critérios estabelecidos para inclusão ou 

remoção de medicamentos da lista de 

padronização; 

 



Padrões JCI 

• Obtenção prontamente de medicamentos não 

estocados ou não disponíveis normalmente na 

instituição ou ainda em horários em que a 

Farmácia esteja fechada. 

 



Padrões JCI 

• Eletrólitos concentrados não armazenados em 

unidades de cuidado, a não ser que exista uma 

indicação clínica; e quando isto ocorre, estão 

protegidos contra a administração inadvertida. 

 



Padrões JCI 

• Quando armazenados fora da Farmácia, os 

medicamentos de emergência estão 

disponíveis, monitorados e em segurança. 

 



Padrões JCI 

• A instituição dispõe de um sistema de 

recolhimento de medicamentos. 

Procedimentos definem a conduta e 

destruição de quaisquer medicamentos com 

prazo de validade vencido ou fora de uso. 

 



Metas Internacionais 
de Segurança do 

Paciente 



Meta 1. Identificar os pacientes 
corretamente 
 
Utilizar pelo menos duas formas 
de identificação do paciente 
antes de administrar 
medicamentos, sangue ou 
hemoderivados;  antes de coletar 
amostras para realização de 
exames e antes de realizar 
quaisquer tratamentos ou 
procedimentos. 
 
**o número do quarto não pode 
ser utilizado para identificar o 
paciente.  



Meta 2. Melhorar a comunicação 
efetiva 
 
Instituir um processo para 
recebimento de 
ordens/prescrições verbais e 
telefônicas ou para informar 
resultados de exames.  
 
Este processo deve preconizar 
que a ordem recebida seja 
anotada e  "lida de volta" pela 
pessoa que está recebendo a 
informação e confirmada pela 
pessoa que emitiu a informação. 



 

Meta 3. Melhorar a segurança 
de medicamentos de alta-
vigilância 
 
 

Remover eletrólitos 
concentrados das unidades de 

cuidado ao paciente.  
 
 
Importante: inclui, mas não se 
restringe a:  
- cloreto de potássio; 
- fosfato de potássio; 
- cloreto de sódio > 0,9%. 



Meta 4. Assegurar cirurgias com local de intervenção 
correto , procedimento correto e paciente correto. 
 
1. Utilizar um check-list, incluindo uma revisão 
imediatamente antes do início do procedimento 
cirúrgico, para garantir que se trata do paciente 
certo, cirurgia certa e parte do corpo certa. 
 
2. Desenvolver um processo ou check-list para 
verificar, antes de iniciar a cirurgia, se todos os 
recursos e equipamentos necessários para a cirurgia 
estão disponíveis, se são os requeridos e se estão 
funcionando adequadamente. 
 
3. Marcar precisamente a parte do corpo onde a 
cirurgia será realizada. Utilizar uma marcação 
claramente compreensível e envolver, sempre que 
possível, o paciente nesse processo. 
 



Meta 5. Reduzir o risco de infecções 
associadas aos cuidados de saúde. 
 
Estar em conformidade com as 
diretrizes de higiene publicadas e 
aceitas. 
 
Implementar um programa efetivo 
para a higiene das mãos. 
 



Meta 6. Reduzir o risco de lesões 
ao paciente,   
decorrentes de quedas 
 
 

Avaliar e reavaliar 

periodicamente o risco de 

queda para cada paciente, 

incluindo o risco potencial 

associado ao uso de 

medicamentos e implantar 

ações para reduzir ou eliminar 

os riscos identificados. 
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“Transportai um punhado de terra todos os 
dias e farás uma montanha”. 

Confúcio  


