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RESUMO 
 

As organizações em geral têm se preocupado com o alcance das estratégias e dos objetivos 
traçados, e partindo dessa premissa, a Gestão da Qualidade adentra para otimizar ainda mais os 
resultados bem como a satisfação e a expectativa dos clientes. Em meio a isso, a NBR ISO 
9001:2015, uma das ferramentas de certificação da qualidade de caráter genérico, possibilita 
que qualquer empresa possa adotar padrões e sistemas de gestão da qualidade de acordo com 
as condições da norma, a fim de padronizar os seus processos aos requisitos requeridos pelos 
clientes. Aliado ao interesse de certificação e da inserção de práticas que gerem por meio da 
pesquisa, do ensino e da extensão, a melhoria nos serviços prestados, o Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (LAIS), referência em pesquisa e tecnologia no Rio Grande do Norte, 
almejou que tais procedimentos fossem adotados. Dessa forma, o objeto de estudo é o LAIS, 
que trabalha com o tripé da educação e com vistas a entrega de soluções tecnológicas para o 
Sistema Único de Saúde (SUS). O estudo é conduzido por meio de uma pesquisa-ação, norteado 
pelos princípios da NBR ISO 9001:2015 e sua análise é de caráter qualitativo. Desse modo, tem 
como finalidade o mapeamento do macroprocesso da unidade de negócio de Sistemas de 
Informação em Saúde e posteriormente a sua modelagem, utilizando o método BPMN com o 
direcionamento à adequação dos princípios da NBR ISO 9001:2015. Quanto ao planejamento, 
optou-se pela revisão bibliográfica e pelo estudo de caso. A condução da pesquisa é de suma 
importância, uma vez que verificou e preconizou a melhoria dos processos de inovação, além 
de servir como base para outras organizações e pesquisas na área. Os resultados do trabalho 
podem ser considerados para maiores contribuições e relevância sobre o tema estudado. 

 
Palavras-chaves: Gestão da Qualidade; Modelagem de Processos; NBR ISO 9001:2015; 
Inovação tecnológica em saúde. 
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ABSTRACT 
 

The organizations in general have been concerned about the scope of the strategies and goals 
set and, based on this premise, the Quality Management enters to further optimize the results, 
satisfaction and expectations of the customers. Among that, the NBR ISO 9001:2015, one of 
the quality tools of generic character, enables any company to adopt standards and quality 
management systems according to the requirements of the standard, in order to standardize its 
processes to the requirements of customers. Coupled with the interest in the certification and 
the inclusion of practices that generate an improvement in the services offered, through 
research, education and extension, the Innovation Lab in Health (LAIS), a reference in research 
and technology in Rio Grande do Norte, aims for such procedures to be adopted. Thus, the 
object of the study is the LAIS, working with the tripod of education and with a goal to deliver 
technology solutions for the Brazil's Unified Health System (SUS). The study is conducted by 
means of an action research, guided by the requirements of the NBR ISO 9001:2015, and its 
analysis is qualitative and quantitative. Furthermore, it has the purpose of mapping the process 
of the business unit of the LAIS, the Systems of Health Information (SIS), and later modeling 
the process using the BPMN method guided by the principles of the NBR:ISO 9001:2015. As 
for the planning, the literature review and the case study were chosen. The conduct of this 
research is very important, as it promotes the improvement of the innovation processes and the 
credibility of the institution and serves as the basis for other organizations and researches in the 
area. The results of the work may be considered for major contributions and relevance of the 
studied subject. 
 
Keywords: Quality Management; Process Modeling; NBR ISO 9001: 2015; Technological 
innovation in health. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem como finalidade a proposta de modelagem de processo 

norteados pelos princípios da NBR ISO 9001:2015 a fim de que o Laboratório de Inovação 

Tecnológica em Saúde – LAIS/HUOL, situado em Natal-RN, localizado no Hospital 

Universitário Onofre Lopes e ligado diretamente à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte possa adequar-se aos parâmetros requeridos para uma futura certificação. 

No capítulo inicial, será abordado a contextualização sobre a necessidade da certificação 

do LAIS/HUOL, suas particularidades, o problema da pesquisa, os objetivos, principal e 

secundários, assim como a justificativa do estudo. 

 

1.1 EXPOSIÇÃO DO TEMA 

A crescente demanda por avanços na área de ensino, pesquisa e extensão tem motivado 

as instituições de educação a procurarem técnicas que possibilitem a orientação para tomada de 

decisão de forma estratégica e precisa, a fim de minimizar custos e alcançar resultados cada vez 

mais satisfatórios. 

Com a globalização e o aumento massivo de empresas concorrentes no mercado, o grau 

de atendimento ao cliente e a conformidade dos processos são considerados prioritários. No 

Brasil, a exigência por melhores serviços que superem as expectativas dos clientes também 

aparece de forma a impactar as atividades das empresas num geral.  

Do mesmo modo, a busca incessante pela apropriada utilização dos recursos, por meio 

da gestão eficiente, também é um dos fatores promotores para que as empresas procurem 

sistemas de gestão da qualidade assim como uma certificação que esteja alinhada à missão e à 

visão da organização a fim de garantir a qualidade dos seus processos produtivos. 

O presente estudo tem como base norteadora a NBR ISO 9000, que de acordo com 

Souza (2009), a série de normas ISO 9000, compreende um conjunto de normas e diretrizes 

internacionais para implementação de sistemas de gestão da qualidade.  

Segundo a ISO Survey (2014), o número de empresas certificadas cresce gradativamente 

ao longo dos anos. Com base no levantamento realizado em 2014, existem cerca de 1.138.155 

empresas com certificação ISO 9001 no mundo. Na América do Sul, no entanto, ocorreu uma 
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queda de 4,2%, que parte pode ser atribuída ao Brasil, cujo número de participação no survey 

foi menor, assim como organizações certificadoras relataram menos certificações no país. 

Dentro do contexto nacional, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde – LAIS, 

desenvolve junto à área de saúde, a promoção da pesquisa, do ensino e da extensão, a entrega 

de soluções tecnológicas para o Sistema Único de Saúde – SUS.  

Igualmente, para posicionar-se perante ao mercado e às tendências globais como 

instituição dirigida à qualidade dos serviços prestados, sejam eles internos ou externos, o 

LAIS/HUOL pretende galgar novos patamares por meio da implementação de práticas baseadas 

nos sistemas de gestão da qualidade e também pelos princípios adotados pela NBR ISO 

9001:2015. 

Somando-se a isso, é imprescindível que a organização se baseie em métodos, estudos 

e práticas que dirijam a instituição ao pleno sucesso da adoção de um sistema de gestão da 

qualidade e que aproveitem ao máximo as vantagens que eles podem contribuir, como a 

melhoria contínua, a abordagem por processos, diminuição de falhas, aumento da eficiência e 

da eficácia, dentre outras. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A exigência por melhoria nos serviços da área de saúde é algo recorrente nas instituições 

públicas e privadas. Pesquisas e trabalhos desenvolvidos ganham cada vez mais destaques por 

impactarem diretamente o bem-estar da população.  

O foco na qualidade como estratégia de planejamento e resultados, possibilita o gestor 

de diferentes instituições, a alcançar e trazer por meio de métodos, impactos econômicos, 

sociais e ambientais mais satisfatórios. 

Nesse sentido, é importante relacionar a estratégia de atuação da instituição com a da 

área de saúde, de modo que essa se dirija à qualidade de vida da população assim como a 

prestação de serviço com resolubilidade. 

Para isso, Souza et al. (2009), relata que a ISO delineia as condições necessárias para a 

adoção de um sistema de gestão da qualidade, que pode ser utilizado tanto para aplicação 

interna, para fins contratuais assim como para certificação, com o foco na eficácia do sistema 

de gestão da qualidade em atender aos requisitos dos clientes. 
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Com base nessa metodologia e nos conceitos citados, a presente pesquisa pretende 

responder a seguinte problemática: Como modelar os processos da unidade de negócio de 

Sistemas de Informação em Saúde a fim de dirigir a organização ao alcance dos princípios 

da NBR ISO 9001:2015 em um laboratório de inovação tecnológica em saúde? 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.3.1 Principal 

Elaborar uma proposta de modelagem de processos com base nos princípios da NBR 

ISO 9001:2015 para a unidade de negócio de Sistemas de Informação em Saúde do Laboratório 

de Inovação Tecnológica em Saúde – LAIS/HUOL. 

1.3.2 Secundários 

 Analisar os requisitos e princípios normativos da NBR ISO 9001:2015; 

 Mapear o macroprocesso dos projetos da unidade de negócio de Sistemas de 

Informação em Saúde do LAIS/HUOL; 

 Elaborar a modelagem do macroprocesso da unidade, tendo em vista os princípios 

da NBR ISO 9001:2015; 

 Estabelecer um conjunto de boas práticas e recomendações para a implementação 

da modelagem de processos com base nos princípios da NBR ISO 9001:2015. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO  

As organizações em geral têm procurado inovar, satisfazer às expectativas dos clientes 

e o atender aos objetivos propostos pelos stakeholders.  

Nesse sentido, o estudo justifica-se pela necessidade do Laboratório de Inovação 

Tecnológica adequar os seus processos dos projetos de pesquisa, de ensino e de extensão a um 

sistema de gestão da qualidade que atenda aos parâmetros para a implementação do processo 

de certificação da NBR ISO 9001:2015. 

Assim como em obter vantagem competitiva no mercado nacional e internacional por 

meio da padronização dos seus processos, do registro de documentos e da melhoria contínua, o 

que possibilitará uma maior credibilidade como instituição de fomento à inovação dentro do 

âmbito acadêmico. 
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Igualmente, a pesquisadora possui interesse tanto na área de saúde como na de qualidade 

e estratégia, o que viabiliza o pleno consenso em desenvolver uma pesquisa voltada para os 

objetivos do LAIS/HUOL bem como pessoal e acadêmico. 

Por fim, após a formulação da proposta da modelagem dos processos dos Sistemas de 

Informação em Saúde, outras instituições poderão utilizar a pesquisa como ferramenta de 

estudo comparativa para adoção da modelagem de processo como forma de adequação aos 

princípios da NBR ISO 9001:2015. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está alicerçado em 5 (cinco) capítulos. No capítulo 1 é apresentada a 

exposição do tema, juntamente com a contextualização e a definição do problema; os objetivos, 

a justificativa e a estrutura da pesquisa.  

O capítulo 2 aborda a revisão da literatura, que consiste na evolução dos conceitos e 

contribuições acerca da gestão da qualidade, sistemas de gestão da qualidade, a norma ISO, 

inovação tecnológica em saúde e os trabalhos relacionados. A pesquisa foi realizada com base 

nos autores de maior relevância na literatura e os trabalhos relacionados no período dos últimos 

5 anos através da plataforma do Periódico da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

Pessoal de Nível Superior). 

O capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos desta pesquisa, a caracterização 

da pesquisa, a população e amostra, os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos de 

análise dos dados.  

Já o capítulo 4, expõe o estudo de caso, por meio da sua contextualização, o mapeamento 

dos processos da unidade de negócio de sistemas de informação em saúde do LAIS/HUOL, a 

proposta de modelagem desses processos assim como a análise dos resultados 

O capítulo 5 trata da análise dos resultados alcançados. 

A estrutura da dissertação está demonstrada na Figura 1. 
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Figura 1 - Estrutura e apresentação do projeto 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo, serão abordados os conceitos acerca da gestão da qualidade, as 

ferramentas da qualidade bem como da família ISO 9000, a inovação tecnológica em saúde, e 

por fim, os trabalhos relacionados com o tema da pesquisa.  

 

2.1 EVOLUÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE 

O conceito de gestão da qualidade é abordado por diversos autores e se fortaleceu em 

meados da década de cinquenta, com as contribuições de Juran (1990), Deming (1990), 

Feigenbaum (1994), e posteriormente Ishikawa (1990). 

De acordo com Paladini (2008), a gestão da qualidade está alicerçada em como as 

organizações escolhem viabilizar a qualidade em seus processos, serviços e produtos. Ainda 

segundo o autor, a sua avaliação é expressa por uma relação de consumo, ou seja, em como as 

organizações atendem sua demanda de mercado. 

Carpinetti (2010) complementa que a gestão da qualidade é vista tanto na academia 

como na área empresarial, como um fator estratégico para a avanço da competitividade e 

produtividade.  

Em termos de sistemas de gestão da qualidade, Paladini (2008), discorre que eles são 

formados pelos seguintes elementos básicos: entradas e saídas; uma série de diretrizes de 

operação: interação entre as partes; princípios básicos de funcionamento; busca de objetivos 

comuns e uma propriedade que caracteriza a dimensão evolutiva da estrutura: a realimentação. 

Dessa forma, não existe uma padronização no que diz respeito à gestão da qualidade, 

mas sim uma evolução direcionada a conjuntura do mercado e ao tempo em que ela está 

inserida. 

 

2.1.1 Contribuições de Juran 

Para Juran (1990), a qualidade está baseada em dois fatores:  

 Desempenho do produto: dever ter a qualidade igual ou superior a de seus concorrentes; 

 Ausência de deficiências: as deficiências resultam em reclamações, devoluções, 

retrabalho, dentre outros problemas. A longo prazo, deve-se buscar a perfeição. 
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Ainda segundo Juran (1990), a trilogia do planejamento da qualidade é formada pelos 

processos de planejamento, controle e aperfeiçoamento, os quais são responsáveis em conjunto 

pela qualidade nas organizações. Elas se compõem da seguinte maneira:  

 Planejamento da qualidade: orçamento e planejamento de negócios; 

 Controle da qualidade: controle de custos, controle de despesas e controle de estoques; 

 Desenvolvimento da qualidade: redução de custos e aumento dos lucros. 

O autor afirma que o alcance do planejamento da qualidade consiste no 

desenvolvimento dos produtos e processos requeridos para atender às necessidades e demandas 

dos clientes. O roteiro desse processo de planejamento compreende as etapas a seguir: 

1. Identificar quem são os clientes; 

2. Determinar as necessidades dos clientes; 

3. Traduzir essas necessidades à nossa linguagem; 

4. Desenvolver um produto que possa responder a essas necessidades; 

5. Otimizar as características do produto de modo a atender tanto as nossas necessidades 

quanto as dos clientes; 

6. Desenvolver um processo que possa fabricar o produto; 

7. Otimizar o processo; 

8. Provar que o processo pode fabricar o produto em condições normais de operação; 

9. Transferir o processo aos meios de produção. 

A sequência acima elencada é baseada por vários pontos em comum, cuja saída de 

qualquer etapa se torna a entrada da etapa seguinte; o conceito de tripla ação é norteado pelo 

cliente, pelo processador e pelo fornecedor; a avaliação da qualidade é realizada através do 

estabelecimento de unidades comuns de medida; por fim, são estabelecidos meios de avaliação 

da qualidade com base nessas unidades de medida (JURAN, 1990). 

Juran (1990) publicou o Manual de Controle da Qualidade em meados de 1950, que 

propiciou maior destaque as atividades do ciclo produtivo ao pós-venda e apoiou a inserção da 

qualidade em todos os processos de produção, diretos e indiretos, desde que direcionados às 

expectativas do cliente. 
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2.1.2 Contribuição de Feigenbaum 

De acordo com Carvalho e Paladini (2012), Armand Feigenbaum foi o primeiro autor 

nos Estados Unidos a utilizar o Controle da Qualidade Total, denominado de TQC.  

O sistema foi tido como eficaz, segundo a visão do autor Feingenbaum, uma vez que 

integra a manutenção da qualidade bem como a sua melhoria dentro os diversos grupos de uma 

organização, pois todos os departamentos têm de certo modo alguma responsabilidade para o 

alcance da qualidade (CARVALHO; PALADINI, 2012). 

 Carpinetti (2010), complementa que Feigenbaum contribuiu de forma similar aos 

conceitos de Juran, através da sua obra Controle da Qualidade Total, o qual definiu as atividades 

de controle de qualidade como: 

 Controle do projeto: vender produtos de qualidade, projetar produtos de qualidade e 

planejar processos de qualidade; 

 Controle do material recebido: comprar material de qualidade, receber e inspecionar 

material de qualidade; 

 Controle do produto: fabricar produtos de qualidade, inspecionar e testar, distribuir com 

qualidade e instalar e manter; 

 Controle de processos especiais: abrange todos os controles, seja de projeto, de material 

recebido ou de produto. 

 

2.1.3 Contribuições de Deming 

W. Edward Deming deu origem aos 14 princípios transformadores da indústria norte-

americana, cuja adoção era um indicativo de que a administração pretendia manter a empresa 

em funcionamento bem como proteger os investidores e empregos.  

Segundo Deming (1990), esse sistema se fundamentou no Japão a partir de 1950 e nos 

anos subsequentes. É aplicado desde pequenas a grandes organizações, tanto na indústria como 

em serviços: 

1. Estabeleça constância de propósitos para a melhora do produto e do serviço, objetivando 

tornar-se competitivo e manter-se em atividade, bem como criar emprego; 

2. Adote a nova filosofia. Estamos numa nova era econômica. A administração ocidental 

deve acordar para o desafio, conscientizar-se de suas responsabilidades e assumir a 

liderança no processo de transformação; 
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3. Deixe de depender da inspeção para atingir a qualidade. Elimine a necessidade de 

inspeção em massa, introduzindo a qualidade no produto desde seu primeiro estágio; 

4. Cesse a prática de aprovar orçamentos com base no preço. Ao invés disto, minimize o 

custo total. Desenvolva um único fornecedor para cada item, num relacionamento de longo 

prazo fundamentado na lealdade e na confiança; 

5. Melhore constantemente o sistema de produção e de prestação de serviços, de modo a 

melhorar a qualidade e a produtividade e, consequentemente, reduzir de forma sistemática 

os custos; 

6. Institua treinamento no local de trabalho; 

7. Institua liderança. O objetivo da chefia deve ser o de ajudar as pessoas, as máquinas e 

os dispositivos a executarem um trabalho melhor; 

8. Elimine o medo, de tal forma que todos trabalhem de modo eficaz para a empresa; 

9. Elimine as barreiras entre os departamentos. As pessoas engajadas em pesquisas, 

projetos, vendas e produção devem trabalhar em equipe, de modo a preverem problemas de 

produção e de utilização do produto ou serviço; 

10. Elimine lemas, exortações e metas para a mão de obra que exijam nível zero de falhar e 

estabeleçam novos níveis de produtividade. Tais exortações apenas geram inimizades, visto 

que o grosso das causas da baixa qualidade e da baixa produtividade encontram-se no 

sistema estando, portanto, fora do alcance dos trabalhadores; 

11. a) Elimine padrões de trabalho (quotas) na linha de produção. Substitua-os pela 

liderança;  

b) Elimine o processo de administração por objetivos. Elimine o processo de administração 

por cifras, por objetivos numéricos. Substitua-os pela administração por processos através 

do exemplo de líderes; 

12. a) Remova as barreiras que privam o operário horista de seu direito de orgulhar-se de 

seu desempenho. A responsabilidade dos chefes deve ser mudada de números absolutos 

para a qualidade;  

b) Remova as barreiras que privam as pessoas da administração e da engenharia de seu 

direito de orgulharem-se de seu desempenho. Isto significa, inter alia, a abolição da 

avaliação anual de desempenho ou de mérito, bem como da administração por objetivos; 

13. Institua um forte programa de educação e auto aprimoramento; 

14. Engaje todos da empresa no processo de realizar a transformação. A transformação é da 

competência de todo mundo. 
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Somando-se aos conceitos citados, Carpinetti (2010) destaca outra fundamental 

contribuição de Deming (1990), o ciclo PDCA, mais conhecido como Plan (planejar a execução 

do trabalho), Do (fazer, colocar em prática o trabalho planejado), Check (verificar se os padrões 

foram cumpridos) e Act (corrigir ou atuar sobre a diferença encontrada). 

 

2.1.4 Contribuições de Ishikawa 

As contribuições de Ishikawa (1990) tiveram como influência os autores Deming (1990) 

e Juran (1990), sua visão trouxe a amplitude da qualidade, ênfase no lado humano, o 

desenvolvimento e o uso de ferramentas da qualidade. Para ele, a qualidade total implica na 

participação de todos, no trabalho em grupo ao invés do individual (CARPINETTI, 2010).  

Para Carpinetti (2010), uma das maiores contribuições realizadas por Ishikawa (1990) 

foi a introdução do Círculo da Qualidade, que posteriormente foi chamado de Diagrama de 

Causa e Efeito.  

Igualmente, o autor mostrou a importância das sete ferramentas da qualidade: Digrama 

de Pareto; Diagrama de causa e efeito; Histograma; Folha de verificação; Gráficos de 

dispersão/correlação; Fluxograma e Gráfico de controle. 

 

2.2 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

As ferramentas da qualidade são utilizadas para direcionar as organizações e suas ações 

às práticas de controle da qualidade como forma de resolução de problemas. Elas serão 

abordadas nos tópicos seguintes e destacam-se: Digrama de Pareto; Diagrama de causa e efeito; 

Folha de verificação; Histograma; Gráfico de dispersão; e por fim, o Fluxograma. 

 

2.2.1 Diagrama de causa e efeito 

 De acordo com Barros e Bonafini (2015), o diagrama de peixe ou de Ishikawa, é 

utilizado para verificar a relação entre causas e efeitos de um determinado processo, analisa-se 

as circunstâncias e aquilo que se convencionou de 6Ms, conforme elencado na Figura 2: 
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Fonte: Adaptado de Barros e Bonafini (2015). 

Conforme demonstra a Figura 2, os 6Ms são destrinchados da seguinte forma: 

1. Materiais: quantidade insuficiente, qualidade ruim, ausência do fornecedor, fora da 

especificação; 

2. Mão de obra: desqualificada, desmotivada, ausência de mão de obra, turn over, 

absenteísmo alto; 

3. Método: procedimentos, normas, regras, leis, instruções de trabalho; 

4. Máquina: máquina quebrada, ausência de equipamento, ausência de proteção, 

condições inseguras, falta de manutenção; 

5. Medição: ausência de verificação, processo de risco sem monitoramento, ausência 

de inspeção, ausência de indicador, dados não confiáveis; 

6. Meio ambiente: temperatura, umidade, sujeira, local desprotegido, desorganizado. 

Os diagramas de causa e efeito são muito utilizados na avaliação da qualidade, pois 

possibilitam melhorias e conhecimentos mais aprofundados acerca dos processos (SELEME; 

STADLER, 2012). 

 

2.2.2 Diagrama de Pareto 

Segundo Barros e Bonafini (2015), o Gráfico ou Diagrama de Pareto foi proposto por 

Juran (1990) a partir da teoria desenvolvida pelo sociólogo e economista italiano Vilfredo 

Pareto (1843-1923).  

Figura 2 - Diagrama de Causa e Efeito 
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Carpinetti (2010) elenca as etapas para a construção de um Gráfico de Pareto são: 

1. Selecione os tipos de problemas ou causas que se deseje comparar, frequência de 

ocorrência de diferentes tipos de defeitos resultantes de um processo, ou causas para 

ocorrência de um problema.  

2. Selecione a unidade de comparação; 

3. Defina o período de tempo sobre o qual dados serão coletos, oito horas, cinco dias 

ou quatro semanas; 

4. Colete os dados no local; defeito A ocorreu 55 vezes, defeito B, 75 vezes, defeito C, 

30 vezes, etc.; 

5. Liste as categorias da esquerda para a direita no eixo horizontal na ordem de 

frequência de ocorrência; 

6. Acima de cada categoria, desenhe um retângulo cuja altura represente a frequência 

ou custo para aquela categoria; 

7. Do topo do mais alto triângulo, uma linha pode ser adicionada para representar a 

frequência cumulativa das categorias. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Assim, o gráfico de Pareto, pondera que 80% dos defeitos advém de 20% das causas e 

também é chamado como princípio 80/20 (ACADEMIA PEARSON, 2012). 

 

Figura 3 - Diagrama de Pareto 
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2.2.3 Folha de verificação 

De acordo com Academia Pearson (2012), a folha de verificação está relacionada à 

análise de conformidade ou não conformidade de um produto ou serviço e a partir dessa 

ferramenta, é possível verificar diversos problemas existentes bem como defeitos apontados 

neles.  

Desse modo, segue no Quadro 1, um exemplo de como pode ser utilizada a folha de 

verificação: 

Quadro 1 - Folha de verificação 

TIPO DE 

DEFEITO 

LOTE 01 LOTE 02 LOTE 03 LOTE 04 LOTE 05 

QUEBRADO X X  X  

MANCHADO  X X  X 

TRINCADO    X  

 Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

2.2.4 Gráfico de dispersão 

Os diagramas de dispersão/correlação podem mostrar se realmente uma variável tem a 

ver com a outra, conforme estão elencadas as relações abaixo (ACADEMIA PEARSON, 2012): 

 Relação positiva: o aumento de uma variável leva a um aumento da outra; 

 Relação negativa: o aumento de uma variável leva à diminuição de outa variável; 

 Relação inexistente: a variação de uma variável não leva à uma variável sistemática da 

outra variável. 

 

 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Figura 4 - Gráfico de Dispersão 
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Segundo Seleme e Stadler (2012), o digrama ou gráfico de dispersão é uma ferramenta 

utilizada para compreender a relação de duas ou mais variáveis de acordo com o padrão de 

qualidade definido. 

 

2.2.5 Histogramas 

De acordo com Carpinetti (2010, pág. 88), “o histograma dispõe as informações de 

modo que seja possível a visualização da forma de distribuição de um conjunto de dados e 

também a percepção da localização do valor central e da dispersão dos dados em torno desse 

valor”. 

Os histogramas permitem o reconhecimento de padrões de uma determinada amostra 

que é representativa de toda a população (SELEME; STADLER, 2012). A Figura 5 representa 

como se apresentam esses padrões. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Fluxogramas 

 O fluxograma é uma das ferramentas mais aplicadas no que concerne à sequência e 

interação de processos, os símbolos utilizados são padronizados, para que qualquer pessoa ao 

compreender tal simbologia, entenda o funcionamento do processo. 

Figura 5 - Histograma 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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 Assim, a Figura 6 demonstra quais são os símbolos mais aplicados no fluxograma: 

 

                                      Fonte: Adaptado de Barros e Bonafini (2015). 

 

2.3 OUTRAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

Além das ferramentas citadas por Ishikawa (1990), existem outros tipos de controle da 

qualidade, os quais serão explicitados nos tópicos a seguir. 

 

2.3.1 Cinco sensos – 5 S s 

 Segundo Seleme e Stadler (2012), os cincos sensos ou mais comumente chamados de 

5Ss, tiveram origem no Japão e são aplicados desde indústrias, escritórios e em outros sistemas 

produtivos. Os significados são elencados no Quadro 2: 

Quadro 2 - Os cinco sensos 

Senso Significado 

1º - seiri Senso de descarte ou liberação de áreas. 

2º - seiton Senso de organização. 

3º - seiso Senso de limpeza. 

Figura 6 - Principais símbolos do fluxograma 
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 Fonte: Adaptado de Seleme e Stadler (2012). 

 O autor afirma que para que os sensos sejam implantados em determinada organização, 

se faz necessário seguir a ordem citada acima. O sucesso da sua implantação deve ser 

acompanhado por um programa de ação e manutenção bem como do apoio dos níveis mais altos 

da organização (SELEME; STADLER, 2012). 

 

2.3.2 Mapeamento de processos 

 O mapeamento de processos está atrelado à representação lógica do funcionamento de 

determinada organização, seja por meio de uma formalização descritiva ou por modelos 

propostos (CARPINETTI, 2010). 

 Complementa o autor que a modelagem dos processos pode ser desenhada pelas 

variáveis de entrada e saída, as operações, os fluxos e os responsáveis, conforme demonstrado 

na Figura 7: 

 

O diagrama input-output (SIPOC) explicita de forma clara todas as entradas do 

processo, seus fornecedores bem como as atividades/operações realizadas no processo; e todas 

as saídas e os clientes desse resultado (CARPINETTI, 2010). 

 

4º - seiketsu Senso de higiene, arrumação, padrão. 

5º - shitsuke Senso de ordem ou disciplina. 

FORNECEDORES

ENTRADAS

PROCESSO

SAÍDAS

CLIENTES

Figura 7 - Exemplo de mapeamento de processos 

Fonte: Adaptado de Carpinetti (2010). 



28 
 

2.3.3 Modelagem de processos 

 De acordo com a Association of Business Process Management Professionals - ABPMP 

(2013), a modelagem de processos deve fornecer o suporte à abordagem de desenho “de fora 

para dentro” (outside in) da organização, considerando os novos moldes com que os clientes se 

relacionam com produtos e serviços de tecnologia. 

 Ainda segundo a ABPMN (2013), a modelagem de processos irá conectar melhor a 

estratégia à execução em tempo real para melhorar a capacidade de resposta.  

A Figura 8 relaciona vários tipos de modelagem de processos existentes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.4 FAMÍLIA ISO 9000 

Para Mello et al. (2009, pág. 01), “a série de normas ISO 9000 é um conjunto de normas 

e diretrizes internacionais para sistemas de gestão da qualidade. Desde sua primeira publicação, 

em 1987, ela tem obtido reputação mundial como a base para o estabelecimento de sistemas de 

gestão da qualidade”.  

Fonte: ABPMP (2013). 

Figura 8 – Métodos de modelagem de processos 
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Ainda segundo o autor, sistemas de gestão estão relacionados a tudo que a organização 

realiza para gerir os seus processos e atividades. 

Em termos de certificação, o sistema ISO 9001 se consolidou como uma importante 

ferramenta facilitadora para as organizações que estão interessadas em obtê-la (CARPINETTI, 

2010). 

No Quadro 3, constatam-se as principais normas e diretrizes da ISO bem como os seus 

propósitos: 

Quadro 3 - Normas e diretrizes da Família ISO 

Normas e diretrizes Propósito 

ISO 9000 – Sistemas de 

gestão da qualidade – 

fundamentos e 

vocabulários 

Estabelece termos e definições fundamentais usados nas 

normas da família ISO 9000, necessários para evitar 

interpretações errôneas durante o seu uso. 

ISO 9001 – Sistemas de 

gestão da qualidade - 

requisitos 

É a norma para fins contratuais usada para avaliar a capacidade 

de uma organização em atingir os requisitos dos clientes e os 

regulamentos aplicáveis, para, assim, satisfazer esses clientes. 

ISO 9004 – Gestão para o 

sucesso sustentável de uma 

organização – uma 

abordagem para sistema de 

gestão 

Fornece orientação para atingir sucesso sustentado para 

qualquer organização em um ambiente complexo, exigente e 

de constante mudança, provendo um foco mais amplo sobre a 

gestão da qualidade do que a norma ISO 9001. Ela contempla 

as necessidades e expectativas de todas as partes interessadas 

e sua satisfação, por meio da melhoria contínua e sistemática 

do desempenho da organização. Não se destina ao uso para 

certificação, regulamentar ou contratual. 

ISO 19011 – Diretrizes para 

auditoria de sistemas de 

gestão da qualidade e/ou 

ambiental 

Fornece diretrizes para a verificação da capacidade do sistema 

em atingir os objetivos da qualidade definidos. Ela pode ser 

usada internamente, na auditoria de fornecedores ou nas 

auditorias de terceira parte (certificação do sistema de gestão). 

          Fonte: Adaptado de Mello et al. (2009). 

 

 Além das ISO elencadas no Quadro 3, também há a família ISO/IEC 29.110 que 
apresenta como público-alvo pequenas instituições fornecedoras de software, as VSE (Very 
Small Entity). Essas normas estabelecem referências para os processos de desenvolvimento e 
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fornecimento de software e são explicitamente elaboradas para atender às necessidades e 
características das VSE que são organizações com até 25 pessoas envolvidas com 
desenvolvimento de software (ABNT, 2016). 

É recomendável que a organização obtenha dados de várias fontes, tanto internas quanto 

externas, para avaliar a adaptação das metas e dos objetivos do seu sistema de gestão da 

qualidade. Com tais informações, as organizações podem melhorar ainda mais o desempenho 

dos seus processos (MELLO et al., 2009). 

 

2.4.1 Evolução da certificação ISO 9001 

 Conforme visto na seção anterior, a família ISO é formada por diversas normas que 

abrangem desde sistemas de gestão da qualidade, como também para gestão sustentável das 

organizações. 

 A seguir, no Quadro 4, segue um breve histórico das normas ISO 9001, desde sua 

publicação inicial a revisão atual de 2015: 

Quadro 4 - Revisão da ISO 9001 

ISO 9001 Abordagem 

ISO 9001:1994 Garantia da qualidade como alicerce para 

certificação, mais burocracia do que 

práticas de qualidade. 

ISO 9001: 2000 Principal alteração da norma foi a 

introdução do foco no cliente como parte 

integrante da organização. 

ISO 9001: 2008 Inserção das exclusões que devem ser 

justificadas. Amplitude da norma para 

qualquer tipo de organização e maior 

compatibilidade com a ISO 14000. 

ISO 9001: 2015 Maior ênfase na geração de valor; 

avaliação de resultados; avaliação de 

riscos; consideração do feedback dos 

stakeholders; maior flexibilidade acerca 
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das exigências; o manual da qualidade 

deixa de ser obrigatório. 

 Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

2.4.2 Desdobramento da ISO 9001:2015 

 A NBR ISO 9001:2015 publicada em meados de setembro pela ABNT no Brasil, 

cancela e substitui a quarta edição (ISO 9001:2008).  

 De acordo com a NBR ISO 9001:2015, a implantação de um sistema de gestão da 

qualidade é uma decisão estratégica para uma organização que pode tanto melhorar como ajudar 

o seu desempenho global bem como prover uma base sólida para iniciativas de 

desenvolvimento sustentável (ABNT, 2015). 

 Dessa forma, as vantagens em potencial da norma são: 

1. Capacidade de fornecer consistentemente produtos e serviços que atendam aos 

requisitos do cliente e a regulamentação aplicável; 

2. Oportunidade de melhoria da satisfação do cliente; 

3. Abordagem dos riscos e das oportunidades associadas ao seu contexto e objetivos; 

4. Conformidade com os requisitos específicos do sistema de gestão da qualidade. 

 A presente norma utiliza a abordagem de processo, a qual incorpora a implementação 

do clico PDCA e o pensamento baseado em risco. 

2.4.2.1 Princípios de gestão da qualidade 

 Com base nos princípios da ISO 9000, a NBR ISO 9001:2015 tem como princípios de 

gestão da qualidade: 

1. Foco no cliente; 

2. Liderança; 

3. Engajamento das pessoas; 

4. Abordagem de processo; 

5. Melhoria; 

6. Tomada de decisão baseada em evidências; 

7. Gestão de relacionamento. 
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2.4.2.2 Abordagem de processos 

 A NBR ISO 9001:2015 fornece a implantação de uma abordagem de processos para 

desenvolvimento, implementação e melhoria de um sistema de gestão da qualidade, a fim de 

promover o aumento da satisfação do cliente pelo atendimento dos seus requisitos (ABNT, 

2015).  

 A aplicação da abordagem de processos por meio de um sistema de gestão da qualidade 

possibilita: 

 Entendimento e uniformidade no atendimento aos requisitos; 

 Consideração de processos em termos de valor agregado; 

 Desempenho eficaz do processo; 

 Melhoria dos processos com base nas evidências dos dados e nas informações. 

Fonte: Adaptado da ABNT (2015). 

Figura 9 - Mapeamento de processos com base na NBR ISO 9001:2015 
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2.4.2.3 Ciclo PDCA 

 Uma das contribuições de Deming foi o ciclo PDCA, o qual foi integrado a NBR ISO 

9001:2015 como forma de conhecer os riscos e evitar resultado não esperados. A descrição do 

método pode ser explicada na Figura  

 

 Desse modo, o Ciclo PDCA ocorre da seguinte maneira: 

1. Planejar: estabelecer os objetivos e metas do sistema bem como dos processos, 

recursos necessários para o alcance dos resultados em conformidade com os requisitos 

dos clientes e políticas da organização; 

2. Fazer: colocar em prático aquilo que foi planejado; 

3. Verificar: monitorar e controlar (medir quando possível) os processos e serviços 

decorrentes das políticas, objetivos, metas, requisitos assim como registrar os 

resultados; 

4. Agir: tomar ações de melhoria em termos de desempenho. 

2.4.2.4 – Pensamento baseado em risco e relação com outras normas de sistema de 
gestão 

 De acordo com a nova norma, é essencial para alcançar um sistema de gestão da 

qualidade eficaz, o pensamento baseado em risco, ou seja, as organizações necessitam realizar 

Figura 10 - Ciclo PDCA com base na NBR ISO 9001:2015 

Fonte: Adaptado da ABNT (2015). 
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o seu planejamento de modo a visualizar os riscos e evitar possíveis situações desfavoráveis 

(ABNT, 2015). 

 Igualmente, ainda segundo a norma, ao utilizar-se da abordagem de processos, do Ciclo 

PDCA, do pensamento baseado em risco, é plausível a adoção de outras normas bem com outros 

sistemas de gestão da qualidade. 

 

2.4.2.5 Requisitos 

 A ISO 9001:2015 exige diversos requisitos para a concretização da certificação, por 

meio de uma instituição acreditadora que realizará a auditoria externa após todo o processo de 

implantação da norma. 

 Desse modo, o Quadro 5 especifica com maiores detalhes os requisitos necessários para 

o alcance da certificação da NBR ISSO 9001:2015. 

Quadro 5 - Requisitos da ISO 9001:2015 

Requisitos Itens 

1. Escopo 1.1 Necessita demonstrar sua capacidade para fornecer 

produtos e serviços que atendam ao cliente e aos 

requisitos estatuários e regulamentares aplicáveis; 

1.2 Pretende aumentar a satisfação do cliente através da 

aplicação eficaz do sistema, incluindo processos 

para melhoria do sistema e assegurar a 

conformidade com os requisitos do cliente, 

estatuários e regulamentares aplicáveis. 

2. Referências 

normativas 

2.1 ISO 9000:2015, Sistemas de Gestão da Qualidade – 

Fundamentos e Vocabulário. 

3. Termos e 

definições 

3.1 Os termos e definições dados na ISO 9000:2015 se 

aplicam. 

4. Contexto da 

Organização 

4.1 Compreensão do contexto da organização; 

4.2 Compreensão das necessidades e expectativas das 

partes interessadas; 

4.3 Determinação do escopo do SGQ; 

4.4 Estabelecer o SGQ e seus processos. 
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5. Liderança 5.1 Liderança e comprometimento; 

5.1.1 Foco no cliente; 

5.2 Política; 

5.2.1 Estabelecimento da política da qualidade; 

5.2.2 Comunicação da política da qualidade; 

5.3 Autoridades e responsabilidades nas funções 

organizacionais. 

6. Planejamento 6.1 Ações para abordar os riscos e oportunidades; 

6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para atingi-

los; 

6.3 Planejamento de mudanças. 

7. Suporte 7.1 Recursos 

7.1.2 A organização deve determinar e prover os 

recursos necessários para manter e implementar 

o SGQ; 

7.1.3 Pessoas; 

7.1.4 Infraestrutura; 

7.1.5 Ambiente para operação dos processos; 

7.1.6 Recursos para monitoramento e medição; 

7.1.7 Rastreabilidade de medição; 

7.1.8 Conhecimento organizacional; 

7.1.9 Competências necessárias; 

7.1.10 Conscientização; 

7.1.11 Comunicação; 

7.1.12 Informação documentada; 

7.1.13 Criação e atualização; 

7.1.14 Controle da informação documentada. 

8. Operação             8.1 Planejamento e controle operacional; 

            8.2 Requisitos para produtos e serviços; 

            8.2.1 Comunicação com o cliente; 

            8.2.2 Determinação de requisitos aos produtos e         

serviços; 
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            8.2.3 Análise crítica dos requisitos relacionados aos 

produtos e serviços; 

            8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços 

de forma documentada; 

            8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços; 

           8.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento; 

           8.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento; 

           8.3.3 Controle de projeto e desenvolvimento; 

           8.3.4 Saídas de projeto e desenvolvimento; 

           8.3.5 Alterações de projeto e desenvolvimento; 

           8.4 Controle de produtos e serviços fornecidos 

externamente; 

           8.4.1 Tipo e extensão do controle; 

           8.4.2 Informação para fornecedores externos; 

           8.5 Produção e prestação do serviço; 

           8.5.1 Controle da produção e prestação de serviço; 

           8.5.2 Identificação e rastreabilidade; 

           8.5.3 Propriedade pertencente aos clientes ou 

fornecedores externos; 

           8.5.4 Preservação; 

           8.5.5 Atividades pós-entrega; 

           8.5.6 Controle de alterações; 

           8.6 Controle de saídas não conformes. 

9. Avaliação de 

desempenho 

9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação; 

9.1.1 Satisfação do cliente; 
 

9.1.2 Análise e avaliação; 
 

9.2 Auditoria interna; 

9.3 Análise crítica da direção; 

9.3.1 Entradas da análise crítica da direção; 
 

9.3.2 Saídas das análises críticas da direção; 
 

10. Melhoria             10.1 Não conformidade e ação corretiva; 

            10.2 Melhoria contínua. 
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Fonte: Adaptado da ABNT (2015). 

 

2.5 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE 

De acordo com Schumpeter (1982), a inovação precede de um produto novo ou da 

melhoria de um produto já existente como também em termos de processos. 

O desenvolvimento tecnológico e a inovação são decisivos para o aumento da 

produtividade e do emprego. A necessidade de alcançar um melhor entendimento das estruturas 

que propiciam ou prejudicam o processo de inovação acarretou importantes avanços durante a 

década de 1980, desde o nível teórico ao empírico (MANUAL DE OSLO, 2005). 

Ainda segundo o Manual de Oslo (2005), a inovação ocorre tanto no nível macro, que 

está atrelada ao crescimento econômico nacional e aos padrões do comércio internacional, 

quanto a nível micro, ou seja, dentro das organizações, cuja pesquisa e desenvolvimento é visto 

como um fator de maior capacidade de absorção e utilização pela empresa de novos 

conhecimentos, não somente o conhecimento tecnológico. 

Na área da saúde não seria diferente dos demais setores, a inovação também é algo que 

se busca a todo momento a fim de melhorar procedimentos, serviços ou produtos.  

Dessa forma, Lorenzetti et al. (2012) complementam que os investimentos em avanços 

e novas descobertas tecnocientíficas na área crescem cada vez mais. Novos medicamentos, 

vacinas, próteses, exoesqueletos e equipamentos para diagnóstico e intervenção, robôs 

cirúrgicos, informação e comunicação instantânea, dentre outros, são exemplos de investimento 

e trabalho de milhares de técnicos e cientistas. 

O Brasil ainda é altamente dependente dos demais países na área de tecnologias em 

saúde e a identificação deste problema mobilizou a recente formulação e implementação de 

uma estratégica Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (LORENZETTI 

et al., 2012). 

 

2.6 TRABALHOS RELACIONADOS 

A pesquisa acerca dos trabalhos relacionados foi realizada no Periódicos da CAPES, 

com foco em modelagem de processos na área de tecnologia da informação e com 

direcionamento à NBR ISO 9001:2015 nos últimos cinco anos. 
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No Quadro 6, estão elencados os de maior relevância e impacto bem como suas 

contribuições. 

Quadro 6 - Trabalhos relacionados 

ANO AUTORES CONTRIBUIÇÃO 
2013 Antunes et al. Criação de ferramenta WEB que 

estrutura a representação do 
conhecimento e a ferramenta 
colaborativa de apoio bem como de 
composição visual de modelos de 
processos de negócio, por meio das 
abordagens de modelagem de 
processos mecanicista e humanista. 

2015 Nouzri e Fazziki Utilizou o BPMN como forma de 
modelar os processos de 
desenvolvimento de sistemas 
multiagentes juntamente com o Agent 
Modeling Language e JADEX em um 
estudo de caso, a fim de alinhar 
complexos sistemas com as mudanças 
organizacionais e com menores custos. 

2015 Pillat et al. Propõe uma ferramenta de extensão ao 
BPMN a fim de apoiar os processos de 
softwares em cenários reais. 

2016 Arevalo et al. Propõe uma extensão à abordagem 
orientada pelo BMPN no intento de 
lidar com regras temporais de negócios 
juntamente com outras perspectivas, 
como recursos e casos. O recurso pode 
ser aplicado para banco de dados. 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 

Desse modo, verifica-se que a aplicação da modelagem de processos tem sido 

amplamente utilizada por diversos processos de tecnologia da informação, no entanto, não 

foram encontrados casos orientados à NBR ISO 9001:2015. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo serão abordados os seguintes itens: a caracterização da pesquisa, a 

população e a amostra assim como o método da análise de dados após sua aplicação prática. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa formulou uma proposta de modelagem de processo a fim de direcionar 

a instituição ao cumprimento dos princípios da NBR ISO 9001:2015 como base de conduta 

para a certificação do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde – LAIS/HUOL, a escolha 

se deu pelo fato da Instituição possuir mais de 100 colaboradores e não adentrar aos requisitos 

da NBR ISO/IEC 29110, que discorre acerca da certificação de softwares. 

Desse modo, a natureza da pesquisa pode ser classificada como aplicada, que segundo 

Silva e Menezes (2005, pág. 20), está caracterizada pelo “objetivo de gerar conhecimento para 

aplicação prática e dirigida à solução de problemas específicos”. 

Do ponto de vista do problema, a abordagem da pesquisa será qualitativa, uma vez que 

considera a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ou seja, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números 

(SILVA; MENEZES, 2005). 

Em termos de objetivos, o estudo é exploratório e descritivo, uma vez que procura 

descrever as características de determinada população ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis bem como envolve o levantamento bibliográfico e trabalhos relacionados (SILVA; 

MENEZES, 2005). 

Por fim, no que tange as técnicas utilizadas, a pesquisa adota a revisão bibliográfica, por 

meio do levantamento de materiais já publicados, como livros, artigos, dissertações e teses entre 

os últimos 10 anos, cujos os artigos foram buscados no Periódico CAPES e selecionados os de 

maior relevância e impacto; é um estudo de caso, pois aborda de forma mais aprofundada o 

objeto de pesquisa; e pesquisa-ação, uma vez que será concebida e realizada estreita relação 

com uma ação ou problema coletivo, pela participação interventiva da realidade social 

(VERGARA, 1998; SILVA; MENEZES, 2005). 
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Figura 11 - Caracterização da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde – 

LAIS/HUOL, alocado no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal/RN, cuja população 

e amostra é composta por doze projetos da unidade de negócio de Sistemas de Informação em 

Saúde, haja vista que a unidade compõe o maior número de projetos do Laboratório e que 

acarretam mais impacto para a Instituição. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 No decorrer da pesquisa, foram encontradas diversas fontes de coleta de dados, através 

de sites, normas, livros, artigos, dissertações e teses disponíveis. A partir desses documentos, 

foi selecionado o método para o mapeamento de processos, o do sistema input/output, o qual é 
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alicerçado pela NBR ISO 9001:2015 em seus princípios, especificamente na abordagem de 

processos (ABNT, 2015).  

Igualmente, foi realizada a análise do contexto atual da organização, a formulação do 

organograma do LAIS com base no organograma circular, haja vista que por ser um laboratório 

de pesquisa, de ensino e de extensão, não apresenta uma hierarquia característica das 

instituições burocráticas e sim, o andamento das atividades de modo horizontal e em grupo.  

Com base na aplicação dessa metodologia, foi possível constatar diversos gargalos 

existentes e que necessitam ser melhorados à medida que é direcionada a modelagem de seus 

processos com adequação aos princípios da ISO 9001:2015 por meio do método BPMN, o qual, 

teve origem na área de tecnologia da informação (ABPMP, 2013), motivo pelo qual se deu sua 

escolha. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 Realizou-se uma pesquisa-ação por meio do estudo de caso no Laboratório de Inovação 

Tecnológica em Saúde – LAIS/HUOL. O estudo foi estabelecido a partir da formulação do 

problema bem como pela revisão da literatura, advindo da necessidade do Laboratório em 

modelar os seus processos com base nos princípios da NBR ISO 9001:2015 com vistas a 

certificação. Dessa forma, os objetivos, primário e secundários foram delimitados. 

 Em sequência, elaborou-se uma proposta de modelagem de processos da unidade de 

negócio de sistemas de informação em saúde, a fim de direcionar os principais atores bem como 

as atividades meio e fim, à adequação de práticas de gestão da qualidade assim como a 

abordagem orientada por processos. 

De acordo com Campos (2004a), a unidade de negócio é formada por pessoas que se 

juntam para processar energia, materiais e informações (conhecimentos), advindos da 

sociedade, a fim de satisfazer às necessidades de sobrevivência das pessoas nelas inseridas. 

Assim, o Quadro 7 discorre sobre a listagem dos fornecedores, quais são os insumos 

utilizados; como é processado; e por fim, que tipo de produtos são entregues bem como quais 

clientes recebem e demandam os projetos/requisitos. 
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Quadro 7 - Exemplo de unidade de negócio 

Fonte: Adaptado de Mello et al. (2008). 

 O método escolhido descreve conforme orientações supracitadas no Quadro 7, a unidade 

de negócio de Sistemas de Informação em Saúde do LAIS/HUOL. 

Já o método adotado para a modelagem do macroprocesso, segundo o Capítulo 3 do 

estudo, é o BPMN (Business Process Model and Notation), que é uma das técnicas mais 

utilizadas para modelagem de processos de negócio e teve como ponto de partida os processos 

de tecnologia da informação (ABPMP, 2013). A descrição dos símbolos é representada na 

Figura 12 abaixo elencada. 

 

 

Missão: Adquirir serviços, componentes e matéria-prima, com economia de recurso. 

 

 
FORNECEDORES 

 
INSUMOS 

 
MACROPROCESSOS 

 
PRODUTO 

 
CLIENTE 

Engenharia de 
Produto 

 
Engenharia de 

Processo 
 

Todos os setores da 
empresa 

 
Inspeção de 
recebimento 

 
Diretoria 

Especificação de 
materiais 

 
 
 
 

Solicitação de 
compras 

 
Relatórios de 

devolução 
 

Priorização dos 
fornecedores-chaves 

Selecionar fornecedores 
 
 
 
 
 

Comprar 
 
 

Avaliar fornecedores 
 
 

Desenvolver 
fornecedores 

 
 

 
 
 
 
 

Serviço; 
matéria-
prima; 

componente 

Setor solicitante 
(serviços) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspeção de 
recebimento 

(matéria-prima e 
componentes). 
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Fonte: Adaptado da internet (2016). 

 

Os dados coletados pela pesquisa podem ser classificados como primários e 

secundários, uma vez que por meio da análise direta dos processos foram coletados os dados 

primários e os secundários retirados de artigos, livros e demais publicações. A seguir, na figura 

12, as etapas da pesquisa são sintetizadas: 

 

Figura 13 - Etapas da Pesquisa 

Figura 12 – Legenda: símbolos aplicados na metodologia BPMN. 



44 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

4. ESTUDO DE CASO 

 Neste capítulo, é realizada a análise do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde 

– LAIS/HUOL, por meio do estudo de caso. Igualmente, foram estudados os dados da 

organização bem como os projetos desenvolvidos e os seus respectivos processos. Por fim, 

foram coletadas as informações necessárias acerca dos processos dos sistemas de informação 

em saúde, que são o foco da pesquisa desenvolvida. 

 

4.1 O LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE – LAIS/HUOL 

 O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde – LAIS/HUOL, foi criado em março 

de 2011 e apresenta como base a combinação entre os saberes da Saúde, das Engenharias, das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (LAIS, 2016). 

Igualmente, o LAIS está situado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e se 

constitui o primeiro laboratório instalado em hospital universitário brasileiro com a proposta de 

promover a inovação tecnológica em saúde (LAIS, 2016). 

Desse modo, o seu objetivo é desenvolver pesquisas aplicadas à inovação tecnológica 

em saúde no intuito de cooperar com a geração de produtos e/ou serviços na área da saúde tais 

como: Equipamentos Médicos e Hospitalares, Tecnologias Assistivas, Telessaúde e 

Tecnologias Educacionais aplicadas à formação dos profissionais na área da saúde (HUOL, 

2012).  

De acordo com o seu Regimento Interno, o LAIS é um colegiado formado por 

pesquisadores, estudantes e pessoal de apoio técnico de natureza multidisciplinar, 

institucionalmente vinculado à Diretoria de Ensino, Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes – DEPE/HUOL da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e inserida no 

Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica, cujo coordenador responsável também é 

o atual coordenador do LAIS (HUOL, 2012).  
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A Figura 14 disponibiliza o organograma institucional em que o Laboratório está 

alocado: 

Fonte: HUOL (2016). 

 

4.1.1 Contextualização da organização 

Conforme preconiza a ISO 9001:2015, um dos seus requisitos é contextualização da 

organização e para isso, se faz necessário analisar como está alicerçado o LAIS. Desse modo, 

será divido nas seções a seguir a missão (razão de ser), os valores e a visão (direção a ser 

alcançada) da instituição bem como seu organograma por projetos (unidades de negócio) e as 

áreas de apoio/staff, denominadas de núcleo. 

 

4.1.1.1 Missão 

A missão do LAIS/HUOL é fazer da ciência um instrumento de amor ao próximo com 

forte vínculo na cidadania (LAIS, 2016). 

 

4.1.1.2 Valores 

Figura 14 - Organograma Gerência de Ensino e Pesquisa do HUOL 
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Os valores do Laboratório são balizados pelos seguintes princípios: humanização, ética, 

colaboração, espírito de equipe, comprometimento, qualidade, melhoria contínua, cidadania e 

amor ao próximo (LAIS, 2016). 

 

4.1.1.3 Visão 

Ser um laboratório de referência internacional, por meio da excelência do seu 

desempenho, comprometido com a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, 

desenvolvendo tecnologias de ponta que beneficiem ainda mais a área da saúde e a sociedade 

num geral (LAIS, 2016). 

 

4.1.1.4 Organograma de projetos 

 De acordo com Chinelato (1999), o organograma circular ou radial, é largamente 

utilizado em instituições modernas e flexíveis, no intento de evidenciar as atividades em grupo 

e não a hierarquia da organização. 

O organograma do LAIS foi formulado com base no conceito do organograma circular, 

dividido da seguinte forma: unidades de negócio do Laboratório: Sistemas de Informação em 

Saúde, Educação Permanente no SUS e Telessaúde; bem como os Núcleos que têm como 

finalidade o apoio/staff às unidades de negócio juntamente com a Coordenação do LAIS.  

Desse modo, a pesquisa foi realizada com base no mapeamento da unidade de negócio 

dos Sistemas de Informação em Saúde, a qual contém 12 projetos. 

Os projetos que inseridos na unidade de Sistemas de Informação em Saúde de acordo 

com o LAIS (2016) e o Ministério da Saúde (2016) são: 

1. SMART: o Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Resultados do Telessaúde tem 

como propósito o acompanhamento mensal da implantação dos novos Núcleos de 

Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica. 

2. PMAQ: o projeto tem como objetivo incentivar os gestores a melhorar a qualidade dos 

serviços de saúde oferecidos aos cidadãos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) por 

meio das equipes de Atenção Básica à Saúde. A meta é garantir um padrão de qualidade 

por meio de um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação 

do trabalho das equipes de saúde. 
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3. PACS/BIMED:  é composto de diversas ferramentas responsáveis pela gerência, 

armazenamento e aquisição de imagens oriundas de modalidades de imagens médicas, 

como a Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Angiografia, 

Ultrassonografia, Raio-X entre outros. Permitem, por exemplo, a anonimização dos 

dados da imagem de modo que as imagens podem ser utilizadas em sala de aula, sem 

ferir a privacidade do paciente ou qualquer regulamento do CFM. 

4. SUSConecta: tem como finalidade ampliar e dar visibilidade às narrativas, organizando 

o conhecimento existente e estimulando a produção de novos, a ocupação das redes, 

com narrativas relacionadas à Atenção, Formação, Gestão e Controle Social no SUS.  

5. PSBE: o Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS/OMS), oferta a todos os profissionais de saúde do Brasil bases de dados 

científicas para auxiliá-los na tomada de decisão clínica e de gestão. 

6. Plataforma Nacional de Telediagnósticos: apresenta como objetivo reduzir a fila de 

espera dos pacientes que aguardam o recebimento de um laudo; diminuir os efeitos da 

carência de médicos especialistas em diversas cidades do Brasil bem como desafogar 

os serviços de saúde das grandes cidades que possuem médicos especialistas. 

7. SIS-COAPES: é um sistema de informação que tem como objetivo apoiar os processos 

de contratualização de cada COAPES, organizando as informações do território e das 

instituições de ensino, bem como facilitando a construção do próprio contrato. O 

sistema potencializa o monitoramento dos processos de contratualização pelos Comitês 

Gestores Locais e pelo Comitê Nacional, facilitando o acompanhamento da integração 

ensino-serviço nos territórios.  

8. Cadastro Nacional de Especialistas: o projeto tem como intento, possibilitar a realização 

de consultas sobre a atuação, especialidade, distribuição e formação de médicos com 

registros no Brasil. 

9. Plataforma Força de Trabalho em Saúde: é uma plataforma que visa subsidiar 

informações e gerar conhecimento sobre recursos humanos em saúde para os gestores e 

pesquisadores da área de saúde.  

10. MERCOSUL: é um sistema de gestão que tem como objetivo a gestão do trânsito de 

profissionais de saúde dos países do Mercosul. 

11. Sistema Escola RETSUS: plataforma da Rede de Escolas Técnicas do Sistema Único 

de Saúde (RETSUS) é uma estratégia de articulação, debates coletivos e construção de 

conhecimento em Educação Profissional em Saúde. Trata-se de uma rede 
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governamental criada em 2000 para fortalecer a formação e a qualificação de 

profissionais de nível médio que atuam na área da Saúde. 

12. AVASUS: plataforma de cursos ofertados por instituições de ensino com referência em 

educação a distância, a partir das necessidades do Sistema Único de Saúde e tem 

objetivo de qualificar a formação de profissionais e trabalhadores da saúde. 

A Figura 15 representa como está estruturado o organograma com base nos projetos 

desenvolvidos assim como estão alicerçados os projetos da unidade de negócio de Sistemas de 

Informação em Saúde. 
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                                                                                                                 Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Figura 15 - Organograma do LAIS Figura 15 - Organograma do LAIS 
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4.1.2 Mapeamento de processos 

Com base nas metodologias escolhidas, foi realizado o levantamento da unidade de 

negócio de Sistemas de Informação em Saúde, com a definição da sua missão (motivo e dever 

da unidade dentro da instituição), como também o mapeamento do seu macroprocesso por meio 

da técnica SIPOC (CARPINETTI, 2010).  

 

Quadro 8 - Unidade de negócio de Sistemas de Informação em Saúde 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Unidade de negócio: Sistemas de Informação em Saúde. 
Responsável: Ricardo Valentim. 

Missão: Promover inovação e soluções tecnológicas em TI para as instituições da área de saúde, por meio de 
projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. 
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 Com o acompanhamento dos processos dos projetos elencados no organograma (Figura 

15) assim como no Quadro 8, verifica-se que o macroprocesso do desenvolvimento, alteração 

de requisitos ou incremento dos sistemas de informação em saúde, são direcionados a diversos 

clientes, sejam eles municipais, estaduais ou federais. O que demonstra claramente, é que os 

projetos são de instituições públicas para instituições públicas. 

 Igualmente, para que o entendimento acerca do macroprocesso seja melhor 

compreendido, foi elaborado um fluxograma que mapeia desde o início do recebimento da 

demanda até a entrega do sistema, o qual está elencado na Figura 16. 

                                            Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Figura 16 - Fluxograma do processo da unidade de negócios de Sistemas de 

Informação em Saúde 
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O macroprocesso, conforme aborda a Figura 16, se inicia com o recebimento da 

demanda que na maioria dos casos é designada pela Coordenação do LAIS. Em seguida, é 

definido o gerente que ficará responsável por conduzir o projeto assim como gerar as alterações, 

mudanças e incremento dos requisitos, ele também será o elo entre o cliente e a sua equipe.  

 Após o recebimento, os requisitos são levantados e é criado um documento de visão, o 

qual informa acerca dos requisitos funcionais e não funcionais do projeto bem como as 

posteriores alterações no documento. Será ele quem balizará todo o processo de documentação 

para que a equipe se respalde na questão do desenvolvimento e de suporte/documentação do 

processo e do projeto. 

 Com a definição dos requisitos, esses são analisados e distribuídos para o cumprimento 

das tarefas e alcance dos resultados. As demandas podem seguir dois caminhos, quando for 

técnica, seguirá para a equipe de desenvolvimento, quando não for, estiver relacionada a 

dúvidas, registros, será encaminhada para a equipe de suporte. Vale ressaltar, que todas as 

demandas são avaliadas e o não cumprimento da tarefa ou requisito, fará com que retorne para 

a equipe ou profissional responsável. 

 Caso a demanda tenha sido finalizada devidamente, o processo segue para a fase de 

validação e testes, o qual deverá cumprir rigorosamente os requisitos propostos, do contrário, 

voltará novamente para fase de análise de requisitos, a fim de que seja direcionado ao resultado 

pretendido. 

 Por fim, caso o sistema tenha cumprido os requisitos registrados no documento de visão 

atualizado, de acordo com as demandas e prioridades do cliente, o sistema é entregue para 

funcionamento/produção. 

 

4.1.2 Análise de resultados 

Ao realizar o mapeamento dos processos da unidade de negócio de Sistemas de 

Informação em Saúde, foram encontrados alguns gargalos, os quais seguem listados abaixo: 

1. Recebimento da demanda: não existe um padrão para o recebimento da demanda, ela 

pode ser encaminhada por diversos meios; 

2. Ferramentas de comunicação: são utilizadas diversas ferramentas de comunicação, sem 

haver a padronização do repasse das informações, ao total, foram listados 6 tipos de 

ferramentas; 
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3. Gerenciamento dos processos: a gestão segue por diferentes meios e formas, sem uma 

padronização ou metodologia específica. Dentre os sistemas utilizados, foram 

encontrados 5 tipos em que ele é realizado; 

4. Documentação dos processos: foram registradas dúvidas acerca de quais documentos 

devem ser arquivados e quais são os tipos de relatórios comprobatórios gerados para os 

contratos firmados com as instituições; 

5. Práticas de melhoria contínua: verifica-se a necessidade de divulgação dessas práticas 

ao registrar os erros ocorridos e como as soluções foram realizadas para as demais 

equipes dos projetos, se houve inovação ou apenas melhoria do processo. 

Desse modo, a fim de convergir os objetivos da organização e da pesquisa em adotar os 

princípios da ISO 9001:2015 bem como direcionar à instituição a certificação, foi elaborado a 

proposta de modelagem desse macroprocesso, no intento de diminuir/eliminar os gargalos e 

absorver práticas de gestão da qualidade preconizadas pela norma. 

Com isso, a proposta de modelagem do processo dos sistemas de informação em saúde 

segue um novo direcionamento, mas sem perder a base de conduta já adotada. Desse modo, foi 

utilizada a ferramenta on-line de BPMN da HEFLO (2016), para elaborar a proposta de 

melhoria e integração de um sistema de gestão da qualidade com base nos princípios da NBR 

ISO 9001:2015, com foco na abordagem de processos e no ciclo PDCA. 
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                                      Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

O processo tem como início o recebimento da demanda do cliente por meio da 

Coordenação do LAIS, que irá definir o gerente do projeto e encaminhará a nova demanda 

através de uma ferramenta de comunicação padrão, haja vista que foram encontrados cerca de 

6 tipos diferentes, o que pode ocasionar ruídos, mensagens atrasadas, por não haver uma prática 

frequente desse procedimento.  

Desse modo, a adoção da ferramenta de comunicação é uma das regras para que a 

próxima tarefa possa ocorrer, o que obriga o profissional a utilizar uma ferramenta única que 

Figura 17 - Modelagem do macroprocesso da unidade de negócio dos sistemas de informação 

em saúde 
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promoverá o registro de todas as solicitações assim como acompanhar o desenvolvimento e o 

cumprimento.  

Por conseguinte, o gerente recebe a demanda pela ferramenta de comunicação, realiza 

a análise dos requisitos e elabora o projeto do sistema, documentando todas as informações no 

documento de visão padrão institucional, o qual constará os requisitos funcionais e não 

funcionais, as alterações, incrementos e requisitos finais do projeto. 

Após o recebimento, o gerente fará a abertura/cadastro do projeto e enviará por meio de 

uma plataforma de gerenciamento de processos que seja integrada com a ferramenta de 

comunicação, aos demais profissionais da equipe. Caso a demanda seja técnica, será recebida 

pela equipe de desenvolvedores, do contrário, pela equipe de suporte e documentação. Se a 

tarefa não for aprovada devidamente, ela voltará para o responsável com as alterações 

necessárias a serem feitas, a fim de seguir o cumprimento do que foi requerido.  

Uma das formas de melhoria contínua dentro da organização, é documentar todos os 

erros, problemas e como eles foram solucionados, além da divulgação dessas práticas na 

plataforma de gerenciamento de processos da Unidade de Negócio de Sistemas de Informação 

em Saúde, o que possibilitará inovações em processos, adoção de novas metodologias que 

gerarão maior eficiência e eficácia. 

Com a demanda atendida, ela irá para a fase de implementação e testes e sua aprovação 

deverá seguir o plano de testes RUP (regra), que diminuirá as falhas assim como demonstrará 

os problemas do sistema, além de registrar tudo aquilo que foi realizado, o que gerará mais 

conhecimento para o LAIS bem como firmar se o sistema garante de fato a qualidade 

pretendida. Se a tarefa de implementação de testes não for aprovada, o profissional deverá 

verificar e analisar os requisitos atualizados no documento de visão, com a finalidade de 

cumprir os requisitos propostos pelo cliente. 
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5. CONCLUSÃO 

A pesquisa realizada no LAIS/HUOL foi de suma importância, mesmo que algumas 

condutas sejam direcionadas para práticas de abordagem de processos, existe também a real 

necessidade que é apoiada de forma estratégica, em melhorar e contribuir ainda mais para que 

os projetos desenvolvidos pela Instituição alcance padrões adotados internacionalmente, o que 

trará competitividade para organização além da captação de novos recursos. 

A adequação dos princípios da ISO 9001:2015 no que tange à modelagem dos 

processos, permitirá a eficiência dos processos, o maior controle das atividades, do tempo 

despendido e do desempenho das equipes, e isso refletirá na entrega final do produto, pois 

quando o cliente está satisfeito (com o cumprimento dos requisitos e excelência dos resultados), 

novos negócios podem advir dessa parceria, além de respaldar o trabalho que é desenvolvido 

pelo Laboratório. 

Assim, a pesquisa teve como êxito o entendimento dos princípios de qualidade, das 

ferramentas aplicadas assim como as metodologias mais utilizadas a fim de adequar os 

processos do LAIS aos princípios normativos da NBR ISO 9001:2015.  

Igualmente, como conjunto de boas práticas para a adoção de um instrumento de 

comunicação padrão, se sugere a ferramenta on-line Slack, que é amplamente utilizada por 

gigantes da área de tecnologia, como a NASA, Survey Monkey, Airbnb, Samsung, ebay, dentre 

outras (SLACK, 2016). A ferramenta se integra com todas as encontradas no LAIS para 

gerenciamento de processos.  

Desse modo, a implantação de um sistema de gerenciamento de processos padrão 

também é de suma importância, haja vista que todos os registros, relatórios e documentos 

poderão ser acessados de forma ágil e integrada. A sugestão é a ferramenta Redmine, já adotada 

por algumas equipes de projetos bem como a Meister Task, ambas são integradas ao Slack. 

Por fim, como sugestão para melhorias futuras do trabalho, se recomenda a validação 

do modelo proposto junto aos gerentes de projeto assim como a implementação do método nas 

demais unidades de negócio do Laboratório. Um outro item a ser aprofundado, é o cumprimento 

dos requisitos da NBR ISO 9001:2015, como forma de documentar os métodos aplicados para 

fins de publicação e geração de conhecimento. 
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