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RESUMO 

 
Introdução: A Vigilância Sanitária do Sangue exerce o controle dos riscos 

transfusionais relacionados aos serviços de hemoterapia e tem como finalidade 

minimizar os riscos à saúde decorrentes da prestação desses serviços, da produção 

e uso de hemocomponentes (processo hemoterápico), buscando a proteção da 

saúde coletiva. A legislação sanitária vigente determina que tais serviços disponham 

de políticas e ações que assegurem a qualidade dos produtos e serviços, garantindo 

que os procedimentos e processos ocorram sob condições controladas e define o 

sistema de qualidade como uma estrutura organizacional, com responsabilidades, 

políticas, processos, procedimentos e recursos estabelecidos pela diretoria-

executiva da instituição para atingir a política de qualidade.  

Objetivo: realizar um ciclo externo de melhoria da qualidade voltado ao 

desenvolvimento de atividades de gestão da qualidade nos Serviços de Hemoterapia 

do interior do estado do Rio Grande do Norte, a partir da avaliação e atuação da 

Subcoordenadora de Vigilância Sanitária Estadual (SUVISA), em conformidade ao 

que determina a legislação vigente.  

Metodologia: O estudo de natureza quantitativa realizado no biênio 2017-2018 foi do 

tipo quase experimental, antes e depois, sem grupo controle, com a elaboração e 

avaliação de treze critérios de qualidade, a partir de causas classificadas como 

modificáveis, sendo observados os preceitos de validades de face, de conteúdo e de 

critério. A intervenção nos oito serviços de hemoterapia do interior do RN, dentre os 

quais dois hemocentros regionais, duas unidades de coleta e transfusão e quatro 

agências transfusionais, ocorreu no período de 06/07 a 01/09/2017. Após essa 

etapa, foi realizada a reavaliação dos critérios de qualidade, de 11 a 24/10/2017, a 

fim de visualizar o efeito do ciclo de melhoria epriorizar as oportunidades 

remanescentes.  

Resultados: Os resultados se referiram aos níveis de cumprimentos e não 

cumprimentos dos treze critérios, a partir de suas frequências absolutas, relativas e 

acumuladas, os quais demonstraram que os cumprimentos passaram de 44 (42,3%) 

a 66 (63,5%), havendo consequente diminuição de não cumprimentos ou defeitos de 

qualidade de 60 para 38, após a intervenção nos serviços de hemoterapia avaliados. 

Os critérios 1, 2, 3, 4 e 11 mantiveram o mesmo nível de atendimento após as 

intervenções do ciclo de melhoria, e apresentaram cumprimento superior a 60%. No 
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entanto, observou-se um maior percentual de cumprimento no critério 6, referente 

aos “procedimentos estabelecidos e registrados para o tratamento de não 

conformidades e medidas corretivas”, passando de 12,5% para 75%, revelando uma 

melhoria de 62,5%. De modo semelhante houve aumento no cumprimento dos 

critérios 5, 7, 10, 13 (37,5%), critérios 8 e 9 (25%) e no critério 12 (12,5%), entre os 

quais se encontravam os correspondentes às principais falhas de qualidade 

identificadas na 1ª avaliação e que foram priorizadas nas ações de intervenção e de 

melhoria da qualidade nos serviços de hemoterapia do estudo. Paralelamente, foi 

avaliado o desempenho individual de cada serviço frente ao ciclo de melhoria e a 

análise da distribuição espacial dos níveis de cumprimentos e de não cumprimentos, 

de acordo com a localização dos serviços nas regiões de saúde do estado. 

Conclusões: Ao comparar os resultados das duas avaliações, evidenciou-se a 

efetividade do ciclo de melhoria na maioria dos oito serviços de hemoterapia do 

interior do RN e demonstrou que a utilização das estratégias e ferramentas da 

gestão da qualidade foi útil para identificar prioridades de atuação e melhorar 

problemas específicos, com vistas à qualidade dos produtos e processos 

hemoterápicos, além da segurança transfusional. A iniciativa da Vigilância Sanitária 

como órgão regulador e de fiscalização nos serviços de hemoterapia foi fundamental 

para impulsionar e acompanhar os processos de melhoria, compreendendo que a 

gestão e a avaliação da qualidade são requisitos obrigatórios que devem ser 

atendidos por tais serviços, conforme determina a legislação sanitária vigente. 

 

 

Descritores: Hemoterapia; Gestão da Qualidade; Vigilância Sanitária 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The Blood Sanitary Surveillance exercises the control of transfusion 

risks related to hemotherapy services and aims to minimize the health risks arising 

from the provision of these services, the production and use of blood components 

(hemotherapy), seeking the protection of collective health . Existing health legislation 

requires that such services have policies and actions that ensure the quality of 

products and services, ensuring that procedures and processes take place under 

controlled conditions and define the quality system as an organizational structure 

with responsibilities, policies, processes, procedures and resources established by 

the institution's executive board to achieve the quality policy. 

Objective: to carry out an external quality improvement cycle aimed at the 

development of quality management activities in the Hemotherapy Services of the 

interior of the State of Rio Grande do Norte, based on the evaluation and 

performance of the Sub-Coordinator of State Sanitary Surveillance (SUVISA), in 

accordance with current legislation. 

Methodology: The quantitative study conducted in the biennium 2017-2018 was 

almost experimental, before and after, without a control group, with the elaboration 

and evaluation of thirteen quality criteria, from causes classified as modifiable, 

observing the precepts of face, content and criterion validities. The intervention in the 

eight hemotherapy services in the interior of the NB, including two regional blood 

centers, two collection and transfusion units and four transfusion agencies, occurred 

in the period from 06/07 to 01/09/2017. After this stage, the reassessment of the 

quality criteria was carried out, from 11 to 10/24/2017, in order to visualize the effect 

of the improvement cycle and to enhance the remaining opportunities. 

Results: The results referred to the compliance and non-compliance levels of the 

thirteen criteria, based on their relative and accumulated absolute frequencies, which 

showed that the compliments increased from 44 (42.3%) to 66 (63.5% ), resulting in 

a decrease in non-compliances or quality defects from 60 to 38, after intervention in 

the hemotherapy services evaluated. Criteria 1, 2, 3, 4 and 11 maintained the same 

level of care after interventions in the improvement cycle, and presented compliance 

of more than 60%. However, a higher percentage of compliance was observed in 

criterion 6, referring to "established procedures and registered for the treatment of 

nonconformities and corrective measures", from 12.5% to 75%, showing an 
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improvement of 62.5 %. Similarly, there was an increase in compliance with criteria 5, 

7, 10, 13 (37.5%), criteria 8 and 9 (25%) and criterion 12 (12.5%), among which 

corresponding to the main quality defects identified in the 1st evaluation and which 

were prioritized in intervention actions and quality improvement in the hemotherapy 

services of the study. At the same time, the individual performance of each service 

was evaluated against the improvement cycle and the analysis of the spatial 

distribution of compliance and compliance levels according to the location of the 

services in the health regions of the state. 

Conclusions: When comparing the results of the two evaluations, the effectiveness of 

the improvement cycle in the eight hemotherapy services in the interior of the NB 

was demonstrated and demonstrated that the use of quality management strategies 

and tools was useful to identify priorities for improvement and improvement specific 

problems, with a view to the quality of hemotherapy products and processes, as well 

as transfusion safety. The Health Surveillance initiative as a regulatory and 

supervisory body in the hemotherapy services was fundamental to boost and monitor 

improvement processes, understanding that quality management and evaluation are 

mandatory requirements that must be met by such services, as determined by 

legislation sanitary legislation. 

 

 

Keywords: Hemotherapy; Quality management; Health Surveillance 
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RESUMEN 

 

La Vigilancia Sanitaria de la Sangre ejerce el control de los riesgos transfusionales 

relacionados a los servicios de hemoterapia y tiene como finalidad minimizar los 

riesgos a la salud derivados de la prestación de esos servicios, de la producción y 

uso de hemocomponentes (proceso hemoterápico), buscando la protección de la 

salud colectiva. La legislación sanitaria vigente determina que tales servicios 

dispongan de políticas y acciones que aseguren la calidad de los productos y 

servicios, garantizando que los procedimientos y procesos ocurran bajo condiciones 

controladas y define el sistema de calidad como una estructura organizacional, con 

responsabilidades, políticas, procesos, procedimientos y recursos establecidos por la 

directiva ejecutiva de la institución para alcanzar la política de calidad. 

Objetivo: realizar un ciclo externo de mejora de la calidad orientado al desarrollo de 

actividades de gestión de la calidad en los Servicios de Hemoterapia del interior del 

estado de Rio Grande do Norte, a partir de la evaluación y actuación de la 

Subcoordinadora de Vigilancia Sanitaria Estadual (SUVISA), en de conformidad con 

lo que determina la legislación vigente. 

Metodología: El estudio de naturaleza cuantitativa realizado en el bienio 2017-2018 

fue del tipo casi experimental, antes y después, sin grupo control, con la elaboración 

y evaluación de trece criterios de calidad, a partir de causas clasificadas como 

modificables, siendo observados los preceptos de validez de cara, de contenido y de 

criterio. La intervención en los ocho servicios de hemoterapia del interior del RN, 

entre los cuales dos hemocentros regionales, dos unidades de recolección y 

transfusión y cuatro agencias transfusionales, ocurrió en el período de 06/07 a 

01/09/2017. Después de esa etapa, se realizó la reevaluación de los criterios de 

calidad, de 11 a 24/10/2017, a fin de visualizar el efecto del ciclo de mejora e 

priorizar las oportunidades remanentes. 

Resultados: Los resultados se refirieron a los niveles de salud y no saludos de los 

trece criterios, a partir de sus frecuencias absolutas, relativas y acumuladas, los 

cuales demostraron que los saludos pasaron de 44 (42,3%) a 66 (63,5%), habiendo 

consecuente disminución de no cumplimientos o defectos de calidad de 60 a 38, 

después de la intervención en los servicios de hemoterapia evaluados. Los criterios 

1, 2, 3, 4 y 11 mantuvieron el mismo nivel de atención después de las intervenciones 

del ciclo de mejora, y presentaron un cumplimiento superior al 60%. Sin embargo, se 
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observó un mayor porcentaje de cumplimiento en el criterio 6, referente a los 

"procedimientos establecidos y registrados para el tratamiento de no conformidades 

y medidas correctivas", pasando del 12,5% al 75%, revelando una mejora de 62,5 %. 

De igual modo, se observó un aumento en el cumplimiento de los criterios 5, 7, 10, 

13 (37,5%), criterios 8 y 9 (25%) y en el criterio 12 (12,5%), entre los que se 

encontraban correspondientes a las principales fallas de calidad identificadas en la 

1ª evaluación y que fueron priorizadas en las acciones de intervención y de mejora 

de la calidad en los servicios de hemoterapia del estudio. Paralelamente, se evaluó 

el desempeño individual de cada servicio frente al ciclo de mejora y el análisis de la 

distribución espacial de los niveles de salud y de no saludos, de acuerdo con la 

localización de los servicios en las regiones de salud del estado. 

Conclusiones: Al comparar los resultados de las dos evaluaciones, se evidenció la 

efectividad del ciclo de mejora en los ocho servicios de hemoterapia del interior del 

RN y demostró que la utilización de las estrategias y herramientas de la gestión de la 

calidad fue útil para identificar prioridades de actuación y mejorar problemas 

específicos, con miras a la calidad de los productos y procesos hemoterápicos, 

además de la seguridad transfusional. La iniciativa de la Vigilancia Sanitaria como 

órgano regulador y de fiscalización en los servicios de hemoterapia fue fundamental 

para impulsar y acompañar los procesos de mejora, comprendiendo que la gestión y 

la evaluación de la calidad son requisitos obligatorios que deben ser atendidos por 

tales servicios, conforme determina la legislación sanitaria vigente. 

 

 

Descriptores: Hemoterapia; Gestión de la Calidad; Vigilancia sanitaria 
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APRESENTAÇÃO 

 

 
 A estrutura do presente trabalho para Defesa de Mestrado segue um modelo 

próprio de disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (PPGQualiSaúde/UFRN). Além dos elementos pré-

textuais e pós-textuais, o conteúdo principal do trabalho está em formato de um 

artigo científico que segue as normas do SQUIRE e as referências bibliográficas 

encontram-se dispostas de acordo com as normas de Vancouver.  

 A primeira seção, Introdução, apresenta o tema da pesquisa, sua importância, 

justificativa, bem como o objetivo desta investigação. A seguir, há o tópico 

“Objetivos”, elaborado para dar maior ênfase ao propósito do trabalho, apesar de 

estar brevemente descrito ao final da Introdução, como é habitual em artigos 

científicos.  

 A seção seguinte, intitulada Metodologia, demonstra como o projeto foi 

desenvolvido para o alcance dos seus objetivos. Na sequência, a seção Resultados 

apresenta os resultados relevantes encontrados por meio do desenvolvimento do 

trabalho, respondendo cada objetivo proposto.  

A Discussão contempla um diálogo entre os resultados do presente trabalho 

nos serviços de hemoterapia avaliados e a literatura científica. E as Conclusões 

encerram o trabalho científico, destacando o aprendizado e a aplicabilidade do 

projeto, considerando suas limitações e apontando para as novas investigações. 
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1 ANEXAÇÃO DO ARTIGO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 
Ao considerar o processo histórico da constituição da Vigilância Sanitária 

(VISA) como prática de saúde e área da Saúde Pública, observa-se um crescimento 

considerável nas últimas três décadas em relevância social, visibilidade e vulto 

impulsionados pela criação do Sistema Único de Saúde (SUS), na década de 1980 e 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 1999(1). 

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) foi criado com a Lei Nº 

9.782, de 26 de janeiro de 1999(2) e segundo seu Art. 1º, compreende o conjunto de 

atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância 

sanitária, executado por instituições da Administração Pública direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

No Rio Grande do Norte (RN) a Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária 

Estadual (SUVISA) é o órgão integrante do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS), subordinado hierarquicamente à ANVISA, que a nível local faz parte da 

Coordenadoria de Promoção a Saúde (CPS) da Secretaria de Saúde Pública do Rio 

Grande do Norte (SESAP/RN) e é responsável pelas ações da Vigilância Sanitária. 

Especificamente, o Setor de Serviços de Saúde da SUVISA/RN corresponde ao 

nível, no Sistema de Vigilância Sanitária, responsável pelas inspeções sanitárias e 

licenciamento de serviços de saúde, entre os quais se inserem os serviços de 

hemoterapia, além de realizar coletas e apreensões de amostras de produtos 

sujeitos à fiscalização, elaboração de normas complementares e pareceres técnicos, 

atividades educativas para o setor regulado e população, capacitações para 

profissionais de vigilâncias sanitárias municipais, execução de ações de maior 

complexidade e apoio técnico as Unidades Regionais de Saúde Pública (URSAP). 

A VISA é uma área da saúde pública que trata das ameaças à saúde 

resultantes do modo de vida contemporâneo, do uso e consumo de novos materiais, 

novos produtos, novas tecnologias, novas necessidades, em suma, de hábitos e de 

formas complexas da vida coletiva, que são a consequência necessária do 

desenvolvimento industrial e do consumo(3).  

Atualmente, há um arsenal de produtos e serviços que facilitam a vida e 

estendem a sobrevivência humana em níveis que ninguém poderia pensar algumas 
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décadas atrás. Mas, grande parte desse arsenal é potencialmente iatrogênico, o que 

faz com que a qualidade, a eficácia, a segurança e a racionalidade em seu uso ou 

consumo tornem-se questões críticas para a Saúde Pública, além de uma 

preocupação constante da sociedade moderna(3).  

O gerenciamento de risco é uma ação de orientação político-administrativa 

que pondera as alternativas de políticas e seleciona a ação regulatória mais 

apropriada, integrando os resultados da avaliação de risco com as preocupações 

sociais, econômicas e políticas para chegar a uma decisão; define como abordar o 

risco avaliado e se ele pode ser aceitável(3).  

Uma vez identificados os riscos, é preciso ainda empreender ações de 

controle, aplicando múltiplos instrumentos, além da legislação e da fiscalização, a 

comunicação e a educação sanitária, os sistemas de informação, o monitoramento 

da qualidade de produtos e serviços e o acompanhamento de indicadores(4). 

A Vigilância Sanitária do Sangue se insere nesse contexto ao exercer o 

controle dos riscos transfusionais relacionados aos serviços de hemoterapia. Nesse 

aspecto, tem como finalidade minimizar os riscos à saúde decorrentes da prestação 

desses serviços, da produção e uso de hemocomponentes (processo hemoterápico) 

buscando a proteção da saúde coletiva. De natureza complexa e dinâmica, as 

relações de produção e consumo de hemocomponentes são intermediadas pelo uso 

intensivo de tecnologias resultantes dos processos econômicos que permeiam as 

interações sociais. Dessa forma, a Vigilância Sanitária do Sangue também se 

relaciona na lógica do mercado como espaço de intervenção ao impor limites aos 

interesses individuais quando estes se mostram danosos à saúde ou contrários aos 

direitos da coletividade(1). 

 Em Hemoterapia, a Gestão da Qualidade integra o controle dos riscos 

transfusionais, pois a qualidade inicia-se no processo de captação de doadores e se 

estende até o receptor de sangue, processo esse denominado hemovigilância, que 

garante a rastreabilidade dos produtos derivados do sangue desde o processo 

inicial, até o processo final(5). 

A Lei N° 10.205/2001-MS(6), conhecida como Lei do Sangue, apresenta os 

princípios e diretrizes da Política Nacional de Sangue, Componentes e 

Hemoderivados e define as atividades hemoterápicas, em seu Artigo 3º, como “todo 

conjunto de ações referentes ao exercício das especialidades previstas em Normas 

Técnicas ou regulamentos do Ministério da Saúde, além da proteção específica ao 
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doador, ao receptor e aos profissionais envolvidos”; no § 1o do mesmo artigo define 

a hemoterapia como uma especialidade médica, estruturada e subsidiária de 

diversas ações médico-sanitárias corretivas e preventivas de agravo ao bem-estar 

individual e coletivo, integrando, indissoluvelmente, o processo de assistência à 

saúde. 

A Hemorrede Nacional é coordenada, no nível federal, pela Gerência Geral de 

Sangue, outros Tecidos e Órgãos da ANVISA / Ministério da Saúde, e nos estados e 

Distrito Federal pelo gestor do Sistema Único de Saúde - SUS. A Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC)/ANVISA N° 151, de 21 de agosto de 2001(7) determina a 

nomenclatura e conceituação dos serviços de hemoterapia, de acordo com os níveis 

de complexidade, a saber: hemocentro coordenador, hemocentro regional, núcleo de 

hemoterapia, unidade de coleta e transfusão, unidade de coleta, unidade de triagem 

laboratorial de doadores e agência transfusional. 

A constante ação de VISA torna-se cada vez mais evidente, tanto no sentido 

de induzir avanços na qualidade e segurança dos produtos e dos serviços de 

interesse à saúde, quanto no de manter os avanços alcançados. As flutuações 

observadas na qualidade e nos mecanismos de controle dos serviços de 

hemoterapia chamam a atenção para a necessidade de monitoramento contínuo e 

mecanismos de avaliação(8). 

 A gestão e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde há muito tempo 

vêm sendo objeto de estudos, práticas, implementações e análises. Donabedian 

(1990)(9), estudioso do tema, identifica trabalhos sobre os “sistemas de resultados 

finais” de Ernesty Amory Codman, de 1916, nos Estados Unidos, como marco inicial 

de estudos sobre a qualidade na saúde. Os trabalhos de Codman, centrados na 

“avaliação de resultados adversos e em sua elucidação como forma de propiciar a 

qualidade”, formaram as bases teóricas para o primeiro modelo de classificação dos 

hospitais(10). 

No Brasil, o movimento em prol da qualidade coordenado e global teve 

crescimento a partir de 1990 e, segundo os especialistas japoneses, o movimento 

brasileiro pela qualidade "é o segundo mais vigoroso programa em favor da 

Qualidade em todo o mundo"(11).  

 Para Donabedian (1990)(9), a qualidade da atenção à saúde é definida como o 

grau em que os meios mais desejáveis são empregados para a melhoria na saúde. 

Sangue e componentes seguros e com padrões adequados de qualidade podem ser 
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entendidos como um “meio desejável” apresentado no conceito desse autor. O 

mesmo autor destaca que nenhuma avaliação da qualidade seria possível sem a 

existência da combinação de critérios e padrões. Os critérios seriam os elementos 

da estrutura, do processo e dos resultados e os padrões de declarações 

quantitativas mais específicas que permitam avaliar a frequência e a magnitude. 

 Ao analisar a tríade (estrutura, processo e resultados) apresentada por 

Donabedian (1990)(9), no âmbito dos serviços de hemoterapia, temos na estrutura 

todos os recursos materiais, humanos, de infraestrutura e de tecnologias 

empregadas na produção de hemocomponentes, incluindo, na parte de recursos 

humanos, tanto as características quantitativas quanto as relacionadas à 

competência e à formação profissional. Na dimensão dos processos, tem-se o modo 

como as atividades são executadas, encadeadas e organizadas de forma a gerar os 

produtos. Por fim, os produtos gerados (sangue e componentes) compõem a 

dimensão dos resultados, incluindo também aqui os efeitos ou a modificação dos 

estados de saúde gerados após a prática transfusional. 

 Donabedian (1988)(12) também afirma que o enfoque de avaliação da 

qualidade só é possível porque uma boa estrutura aumenta a possibilidade de um 

bom processo e um bom processo aumenta a possibilidade de um bom resultado. 

Antes que qualquer um dos elementos dessas três dimensões seja utilizado para 

avaliação da qualidade, é necessário que as relações (causa e efeito) entre tais 

elementos sejam conhecidas e estabelecidas, o que implica tanto conhecimento das 

ciências organizacionais como também das ciências clínicas ou médicas. 

 O sangue e seus componentes são elementos essenciais na medicina 

transfusional. A disponibilidade em estoque de diferentes tipos de unidades (ABO e 

Rh) e a qualidade intrínseca de cada uma dessas unidades representam as duas 

condições básicas para que a intervenção na condição de saúde das pessoas tenha 

mais ampla possibilidade de êxito(13).  

 Nos serviços de hemoterapia, a qualidade do produto final (resultados) é 

consequência de uma complexa rede que combina estrutura e processos. Esta 

cadeia vai desde a adequada seleção do doador até a disponibilização e o 

transporte do produto para os demais pontos de atenção à saúde, onde serão 

utilizados. Apesar dos avanços nas práticas de produção e na modernização da 

gestão dos serviços, essa qualidade do produto pode ver-se comprometida em 

algumas das etapas da cadeia e, por conseguinte, ter ampliação do potencial de 
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riscos e de danos à saúde do cliente final, o que exige, portanto, que os SHH 

incorporem, em suas atividades, conceitos de qualidade e boas práticas de 

produção(14). 

 A gestão e a avaliação da qualidade nos serviços de hemoterapia foram 

incorporadas à legislação sanitária, sendo hoje compreendida como um requisito 

legal. De acordo com a RDC N° 34, de 11 de junho de 2014 – ANVISA(15), a gestão 

da qualidade corresponde a um conjunto de procedimentos adotados com o objetivo 

de garantir que os processos e produtos estejam dentro dos padrões de qualidade 

exigidos, para que possam atingir os fins propostos. 

A Portaria N° 158, de 04 de fevereiro de 2016 – Ministério da Saúde(16) 

determina que os serviços de hemoterapia devam dispor de políticas e ações que 

assegurem a qualidade dos produtos e serviços garantindo que os procedimentos e 

processos ocorram sob condições controladas e define o sistema de qualidade como 

sendo uma estrutura organizacional, com responsabilidades, políticas, processos, 

procedimentos e recursos estabelecidos pela diretoria-executiva da instituição para 

atingir a política de qualidade. O conteúdo da Portaria supracitada foi incluído na 

Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017 - Ministério da Saúde(17), 

sendo uma das legislações atualmente vigentes e que consolida as normas sobre as 

ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. 

Nesse aspecto, a Gestão da Qualidade Total envolve ações de planejamento, 

controle e aprimoramento contínuo de cada processo, tendo como foco central o 

atendimento das necessidades e satisfação dos clientes. Assim, "Gerenciar a 

qualidade total é agir de forma planejada e sistemática para implantar e implementar 

um ambiente no qual, em todas as relações fornecedor-cliente da organização, 

sejam elas internas ou externas, exista a satisfação mútua"(18). 

 A qualidade nas organizações de saúde é cada vez mais discutida e 

compartilhada entre os profissionais, em busca da excelência dos serviços 

prestados. Além disso, nas últimas décadas, os usuários vêm se apropriando de 

seus direitos e do exercício da cidadania, o que requer, desse modo, maior 

comprometimento dos prestadores de serviços(19). 

 Assim, a busca pela qualidade esteve presente em diversos momentos na 

história dos serviços públicos de saúde brasileiros. Nesse sentido, desde o ano 2008 

o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede 

(PNQH), mas apenas a partir de 2017 o referido Programa foi iniciado no estado do 
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Rio Grande do Norte. O Programa prevê a realização de visitas para avaliação “in 

loco”, a fim de verificar a situação dos serviços diante dos padrões de boas práticas 

de produção e das normas vigentes e cujo lema adotado consiste em “Avaliar para 

conhecer, conhecer para ajudar, ajudar para melhorar”(13). 

 Um programa de Gestão da Qualidade (GQ) é o conjunto de elementos 

estruturais e de atividades que tem como fim específico a melhoria contínua da 

qualidade(20).  

Existem vários modelos para representar as atividades de um programa de 

GQ como: 

- a Trilogia de Juran, elaborada por Joseph Moses Juran, considerado o pai da 

qualidade: planejamento (atividade de desenvolver produtos e processos 

necessários para satisfazer as necessidades dos clientes), controle (avaliar o 

desempenho e atuar sobre as divergências) e melhoria (meio de elevar o 

desempenho de qualidade a níveis sem precedentes: inovação)(20); 

- os Ciclos de Garantia de Qualidade, que representam quase perfeitamente as 

atividades dos ciclos de melhoria, mas são difíceis de entender quando o problema 

de qualidade não é do tipo clínico(20); e 

- o Ciclo de Shewart, que William Edwards Deming (considerado o pai do controle de 

qualidade moderno) popularizou no Japão, em 1989 e que atualmente se conhece 

como PDCA (Plan-Do-Check-Act) ou Ciclo de Deming. Os Ciclos de Deming 

também são conhecidos nos serviços de saúde como PDSA (Planejar-fazer-estudar-

agir), termo popularizado pelo IHI dos EUA, e foi baseado fundamentalmente no 

desenho de inovações (Plan, planejar), que depois se deve implantar em uma 

pequena escala (Do, fazer) e medir seus efeitos (Check, comprovar ou estudar) para 

depois incorporar os pontos positivos na rotina da produção desse produto ou 

serviço (Act, agir)(20). 

Há três grandes grupos de atividades nos programas de gestão da qualidade, 

os quais foram adaptados para os serviços de saúde a partir da teoria criada por 

Joseph Moses Juran, a Trilogia de Juran (planejamento, implementação e 

monitoramento da qualidade)(21): planejamento da qualidade, monitoramento da 

qualidade e os ciclos de melhoria. Todos estes grupos estão inter-relacionados, 

mas, teoricamente, é possível começar as atividades de GQ por qualquer um dos 

três. No entanto, iniciar por um ciclo de melhoria tem suas vantagens, pois é a 

atividade mais fácil de realizar e de compreender, e ainda possibilita a obtenção de 
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resultados relativamente em curto prazo, servindo de motivação para continuar as 

outras atividades(20). 

Os ciclos PDSA fornecem uma estrutura para o teste interativo de mudanças 

para melhorar a qualidade dos sistemas e é amplamente aceito na melhoria da 

saúde, no entanto, há pouca avaliação abrangente de como o método é aplicado. 

Até bem pouco tempo atrás não havia critérios formais de avaliação da aplicação ou 

o relato de ciclos PDSA. Somente nos últimos anos, por meio de orientações do 

Standards for Quality Improvement Reporting Excellence (Squire)(22)(23)que os 

quadros de orientações para a publicação consideram explicitamente a descrição da 

aplicação dos ciclos PDSA e outras intervenções estruturadas de melhoria da 

qualidade. Esses critérios são necessários para apoiar e avaliar a aplicação efetiva 

de ciclos PDSA e aumentar a sua legitimidade como um método científico para a 

melhoria(24). 

 As atividades que compõem o processo de melhoria contínua da qualidade 

são agrupadas em 3 componentes, de acordo com a Trilogia de Juran(21): 

 
1. Melhoria da qualidade: objetiva solucionar problemas ou aproveitar oportunidades 

de melhoria; 

2. Controle da qualidade: objetiva identificar problemas ou oportunidades de 

melhoria; e 

3. Planejamento da qualidade: objetiva prevenir problemas de qualidade. 

 
Esses três pontos de partida correspondem a três áreas de atividades 

diferentes dentro do Programa de GQ adaptado aos serviços de saúde: ciclos de 

melhoria, monitoramento e planejamento da qualidade, respectivamente(21). 

Os Ciclos de Melhoria da qualidade começam com a identificação de uma 

oportunidade de melhoria em algum aspecto dos serviços oferecidos (o denominado 

“problema” de qualidade). A partir do momento em que o tema estudado 

(“oportunidade de melhoria” ou “problema” de qualidade) é identificado e definido, o 

objetivo das atividades consequentes deve ser elevar o nível de qualidade do 

aspecto avaliado até os níveis máximos permitidos pelo contexto do centro que 

presta os serviços. Ou seja, deve-se “aproveitar” a oportunidade de melhoria ou 

“solucionar” o problema identificado(21). 
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O ciclo de melhoria é uma atividade imprescindível nos Programas de GQ. De 

forma simplificada, a sequência cíclica das atividades para um Ciclo de Melhoria da 

Qualidade é composta pelos seguintes passos (figura 1): identificação e priorização 

da oportunidade de melhoria, análise do problema de qualidade, avaliação da 

qualidade, intervenção para melhorar e reavaliação e registro da melhoria 

conseguida(21). 

Depois da reavaliação, pode-se decidir monitorar, reanalisar o problema, nos 

casos em que não foi possível melhorar, ou aplicar outros ciclos de melhoria sobre 

um aspecto ou um serviço diferente. 

 
Figura  1- Fases de um Ciclo de Melhoria da Qualidade 

 

Fonte: Adaptado de Saturno (2008) e Gama (2015). 

 

Diante do exposto, considerando que as avaliações de risco dos serviços de 

hemoterapia do interior do Rio Grande do Norte realizadas pela Subcoordenadoria 

de Vigilância Sanitária Estadual (SUVISA/RN), durante as inspeções sanitárias de 

rotina realizadas até o ano 2016, demonstraram que a gestão da qualidade não se 

encontrava implantada em tais serviços, o objetivo deste trabalho consistiu em 
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realizar um ciclo de melhoria da qualidade voltado ao desenvolvimento de atividades 

de Gestão da Qualidade nos referidos estabelecimentos hemoterápicos. 

Com base nesses requisitos, foi iniciado o ciclo de melhoria no primeiro 

semestre do ano 2017, cujas ações de intervenção objetivaram avaliar as atividades 

de gestão da qualidade, testar o efeito de uma intervenção de melhoria da qualidade 

sobre as ações desenvolvidas pelos serviços de hemoterapia e identificar novas 

oportunidades de melhoria para a continuidade das atividades, de modo a 

resultarem na melhoria da qualidade dos processos e produtos hemoterápicos, 

redução dos riscos sanitários e na segurança transfusional. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Realizar um ciclo externo de melhoria da qualidade voltado ao 

desenvolvimento de atividades de gestão da qualidade nos Serviços de Hemoterapia 

do interior do estado do Rio Grande do Norte, a partir da avaliação e atuação da 

Subcoordenadora de Vigilância Sanitária Estadual (SUVISA), em conformidade ao 

que determina a legislação vigente. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Avaliar os Serviços de Hemoterapia por meio de critérios constantes do 

Método da Avaliação de Risco Potencial em Serviços de Hemoterapia 

(MARPSH), utilizado comumente durante as inspeções sanitárias, e a partir 

de causas modificáveis, a fim de identificar oportunidades para realização do 

ciclo de melhoria;  

2. Identificar as ações prioritárias para melhoria da qualidade; 

3. Propor intervenções com base nas oportunidades identificadas; 

4. Realizar o ciclo de melhoria da qualidade;  

5. Monitorar os resultados das intervenções realizadas durante o ciclo de 

melhoria. 
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1.3 METODOLOGIA 

 

 Foram seguidas as diretrizes SQUIRE(25) para o relato deste trabalho. Estas 

diretrizes fornecem um padrão para relatar novos conhecimentos sobre como 

melhorar a qualidade da assistência à saúde. 

 
1.3.1 Desenho do estudo 

 

Estudo de natureza quantitativa do tipo quase experimental sem grupo 

controle, antes e depois, para a melhoria da qualidade que foi desenvolvido no ano 

2017 e concluído em 2018. Foi realizado nos serviços de hemoterapia do interior do 

estado do Rio Grande do Norte, que são inspecionados pela SUVISA/RN e consta 

da realização de um ciclo de melhoria(26) acerca da gestão da qualidade. 

Os estudos do tipo Projetos de Melhoria da Qualidade estão configurados 

como um esforço de melhoria para saber o que funciona em um contexto local, 

geralmente é motivado por um problema bem definido e orientado para um objetivo 

focado. Assim, os ciclos de melhoria são aplicados permitindo testar ciclicamente 

alterações implementadas que são monitoradas por meio do controle estatístico(27). 

 

1.3.2 Antecedentes 

 

O trabalho objetivou ampliar a consciência sobre questões de qualidade e a 

necessidade de uma abordagem para melhorar problemas específicos relacionados 

ao tema, seguindo os passos e ferramentas de um ciclo de melhoria da qualidade. 

Estes incluíram a identificação de problemas de qualidade e sua avaliação com base 

em critérios previamente definidos, a concepção e implementação de intervenções 

de melhoria focados nos casos de não cumprimentos mais relevantes e frequentes, 

e reavaliação da situação para documentar a melhora ou eventual necessidade de 

melhorias. 

 
1.3.3 Desenvolvimento de critérios de qualidade 

 

Os critérios de qualidade dos serviços incluídos neste estudo foram 

construídos com base nas exigências previstas na legislação sanitária vigente, que 

estabelece a gestão da qualidade aplicada aos serviços de hemoterapia. Tais 
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critérios foram obtidos a partir da identificação das não conformidades registradas no 

ano 2016 pela SUVISA/RN, constantes do instrumento de avaliação de risco 

denominado MARPSH, bem como por meio da classificação das causas que podem 

influenciar no problema de qualidade “Inexistência de Programa de Gestão da 

Qualidade implantado nos serviços de hemoterapia do interior do RN”. Desse modo 

foram elaborados individualmente 13 critérios de avaliação da qualidade, suas 

exceções e esclarecimentos, conforme consta no Apêndice 2. A partir desses 

critérios foram coletados os dados que subsidiaram a avaliação dos serviços de 

hemoterapia, com vistas à gestão da qualidade. 

Para construção dos critérios foram utilizadas causas classificadas como 

modificáveis, sendo observados os preceitos de validades de face (relevância lógica 

ou aparente), de conteúdo (relacionado com alguma dimensão da qualidade, 

necessidades e expectativas dos profissionais) e de critério (referência bibliográfica 

que respalde a evidência científica do critério). 

 
1.3.4 Cenário 

 

Os serviços de hemoterapia são estabelecimentos de saúde com 

características complexas que integram processos similares à indústria de produtos 

biológicos, uma vez que produzem hemocomponentes e são prestadores de 

serviços de assistência à saúde nos âmbitos hospitalar, ambulatorial e domiciliar. 

Desta forma, um método avaliativo para estes serviços deve atentar para requisitos 

relacionados à eficácia e qualidade dos produtos, bem como à segurança do 

paciente na qualificação dos procedimentos terapêuticos, o que torna essas 

avaliações de VISA muito específicas(8). 

A população do estudo foi composta por oito serviços de hemoterapia da 

Hemorrede Pública do Rio Grande do Norte, localizados em municípios do 

interior(figura 2)e que desenvolvem as atividades relacionadas ao ciclo do sangue, 

fornecendo suporte hemoterápico em praticamente todas as regiões de saúde do 

estado do RN. 

Dentre os serviços objetos do estudo, têm-se dois Hemocentros Regionais 

(HR), localizados em Mossoró/RN e Caicó/RN, duas Unidades de Coleta e 

Transfusão (UCT), sendo uma em Currais Novos/RN e outra em Pau dos Ferros/RN, 

além de quatro Agências Transfusionais (AT) dos hospitais públicos de abrangência 
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regional, localizados nos municípios de Parnamirim/RN, Santa Cruz/RN, Santo 

Antônio/RN e Apodi/RN. Os serviços localizados na capital do estado não foram 

incluídos no estudo, visto que não são objetos de inspeção da SUVISA/RN, mas sim 

da equipe de vigilância sanitária do município de Natal/RN. 

 
Figura  2 - Localização Geográfica dos Serviços de Hemoterapia do RN por Regiões 

de Saúde 

 

Extraído de: Plano Diretor da Política de Sangue do RN/2015(28) 

 
Apesar dos serviços acima mencionados possuírem classificação e níveis de 

complexidades distintos, conforme determina a RDC N° 151/2001 – ANVISA(7), a 

gestão da qualidade corresponde a um aspecto geral e comum a todos e que deve 

ser implantada nos serviços, a fim de garantir a qualidade dos produtos e processos 

e a segurança transfusional.  

 

1.3.5 Critérios de inclusão dos serviços de hemoterapia no estudo 

 

Os critérios de inclusão dos serviços de hemoterapia no presente estudo 

foram: 

1- Ser um serviço de hemoterapia do interior do estado do Rio Grande do Norte; 

2- Ser um serviço de hemoterapia sob a responsabilidade de fiscalização da 

SUVISA/RN. 
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1.3.6 Critérios de Exclusão dos serviços de hemoterapia no estudo 

 

Os critérios de exclusão dos serviços de hemoterapia no presente estudo 

foram: 

1- Ser um serviço de hemoterapia localizado na capital do estado do Rio Grande 

do Norte - Natal/RN; 

2- Ser um serviço de hemoterapia cuja fiscalização sanitária não esteja na 

responsabilidade da Vigilância Sanitária Estadual - SUVISA/RN. 

1.3.7 Universo 

 

Os serviços de hemoterapia que estão sob a responsabilidade de fiscalização 

da SUVISA/RN, localizados em cinco regiões de saúde do Rio Grande do Norte, 

compõem o universo do presente estudo, totalizando oito estabelecimentos de 

saúde que foram codificados (Apêndice 1), com o objetivo de permitir a 

confidencialidade dos mesmos frente aos resultados obtidos neste trabalho. 

De acordo com a RDC N°151/2001-ANVISA(7), o Hemocentro Regional é a 

entidade de âmbito regional, de natureza pública, para atuação macrorregional na 

área hemoterápica e/ou hematológica. Deverá coordenar e desenvolver as ações 

estabelecidas na Política de Sangue e Hemoderivados do estado para uma 

macrorregião de saúde, de forma hierarquizada. Ainda segundo a legislação 

supracitada, as Unidades de Coleta e Transfusão correspondem a entidades de 

âmbito local, de natureza pública ou privada, que realiza coleta de sangue total e 

transfusão, localizada em hospitais ou pequenos municípios, onde a demanda de 

serviços não justifique a instalação de uma estrutura mais complexa de hemoterapia. 

Poderá ou não processar o sangue total e realizar os testes imuno-hematológicos 

dos doadores. Deverá encaminhar para a realização da triagem laboratorial dos 

marcadores para as doenças infecciosas a um Serviço de Hemoterapia de 

referência. E ainda, Agências Transfusionais com 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 é realizado pelos Serviços de Hemoterapia de maior 

complexidade. 

 



35 

 

1.3.8 Coleta de dados 

 

As avaliações da qualidade ocorreram inicialmente de forma retrospectiva, por 

meio dos critérios selecionados e elaborados a partir de evidência científica, 

coletados a partir do MARPSH das inspeções ocorridas no ano de 2016. Nesta 

etapa e nas reavaliações, utilizaram-se as seguintes fontes de dados, a saber: 

Instrumento de Avaliação de Risco MARPSH; planilhas de controle interno de 

qualidade das técnicas empregadas em imunohematologia, comprovantes de 

participação em Programa de Avaliação Externa da Qualidade; registros de 

Treinamento e Capacitação Pessoal; Manual de Procedimentos Operacionais (POs) 

para as atividades do ciclo do sangue; Cronogramas e registros de manutenções 

preventivas e corretivas dos equipamentos e instrumentos, bem como demais 

documentos pertinentes à avaliação. 

Os dados baseados nos critérios de qualidade foram utilizados como subsídio 

para o planejamento participativo de intervenção focada nos defeitos de qualidade 

mais freqüentes nos serviços de hemoterapia selecionados. Após as intervenções 

do ciclo de melhoria, os serviços foram reavaliados de forma concorrente no 

decorrer do mês de outubro de 2017, quando foram coletados novos dados, 

conforme previsto em cronograma (Apêndice 3). As avaliações e reavaliações foram 

executadas pela mestranda, em conjunto com uma Auditora Fiscal da equipe da 

SUVISA/RN devidamente capacitada para o exercício da ação fiscalizatória, durante 

as inspeções sanitárias de rotina e outras visitas aos estabelecimentos, 

programadas especificamente para as coletas de dados.  

 

1.3.9 Intervenção  

 

Foi realizado um ciclo de melhoria da qualidade nos serviços de hemoterapia 

do interior do estado do RN, voltado ao desenvolvimento de atividades de gestão da 

qualidade por parte de tais estabelecimentos. O ciclo de melhoria da qualidade 

realizado teve basicamente cinco fases, conforme consta na figura 1 e em cada uma 

dessas fases foram utilizados conhecimentos da ciência da melhoria, gestão da 

mudança, ferramentas da gestão da qualidade, entre outros. 
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Fase 1: Identificação e priorização da oportunidade de melhoria 

Em janeiro de 2017, foi identificada e priorizada a oportunidade de melhoria 

nos serviços de hemoterapia do interior do RN, a ser objeto de intervenção da 

SUVISA/RN por meio de um Ciclo de Melhoria da qualidade. Cinco técnicos do setor 

de Serviços de Saúde da instituição (uma farmacêutica, duas odontólogas, uma 

enfermeira e uma bióloga), envolvidos direta ou indiretamente nas inspeções 

sanitárias na área de hemoterapia, foram convidados para participarem 

voluntariamente desta Fase e das demais etapas. Estes utilizaram a combinação da 

chuva de ideias, técnica de grupo nominal e matriz de priorização sem critérios 

hierárquicos para identificar e priorizar as oportunidades de melhoria nos serviços de 

hemoterapia do estudo, e chegaram ao consenso acerca da seguinte priorização: 

“Inexistência de Programa de Gestão da Qualidade implantado nos serviços de 

hemoterapia”. 

 
Fase 2: Análise da oportunidade de melhoria 

 A oportunidade de melhoria priorizada foi analisada pelos supracitados 

técnicos de forma qualitativa, no decorrer do mês de fevereiro de 2017, utilizando a 

ferramenta da qualidade denominada Diagrama de Causa e Efeito ou Diagrama de 

Ishikawa. Posteriormente, as causas da oportunidade de melhoria foram 

classificadas em imodificáveis e modificáveis (hipotéticas ou com evidência científica 

prévia), para qualificar a tomada de decisão em relação a intervenções diretas ou a 

necessidade de avaliação sobre as causas do problema. 

 
Fase 3: Avaliação da qualidade  

 Nesta fase foram elaborados os 13 critérios de avaliação da qualidade dos 

serviços de hemoterapia, suas exceções e esclarecimentos, bem como foi realizado 

o desenho e a execução do estudo proposto no presente trabalho, sendo avaliadas 

as dimensões da qualidade (prioritariamente a qualidade técnico-científica, além das 

dimensões relacionadas à segurança, efetividade, adequação e continuidade), os 

tipos de dados (estrutura, processo, resultado) e validade dos critérios, dispensando-

se o estudo de confiabilidade dos critérios e o planejamento de causas hipotéticas, 

por se tratar de um ciclo de avaliação externo exclusivo acerca do nível de qualidade 

(avaliação sobre o nível de adequação de uma lista de critérios de qualidade) nos 

serviços de hemoterapia do RN. 
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Fase 4: Intervenção para melhorar  

As intervenções para melhoria da qualidade consistiram em iniciativa externa, 

visto que a mestranda é Auditora Fiscal da Vigilância Sanitária Estadual 

(SUVISA/RN) e as ações foram realizadas nos serviços de hemoterapia 

inspecionados pelo referido órgão.  

Essa fase consistiu inicialmente no desenho de um plano, a partir dos 

resultados da avaliação da qualidade da fase anterior do projeto (fase 3), cujos 

critérios de qualidade prioritários foram apresentados em um Diagrama de Pareto, a 

partir dos dados das inspeções realizadas no ano de 2016. Para elaboração do 

plano foi ainda utilizado o Diagrama de Gantt, contendo ações previstas para 

melhorar, o tempo necessário para que sejam realizadas, a sequência de sua 

execução e os responsáveis por cada atividade, possibilitando o acompanhamento 

explícito de sua implementação. O Diagrama de Gantt apresenta as ações que 

foram realizadas dentro do prazo previsto (Apêndice 4) e outras que ainda se 

encontravam programadas. 

A intervenção consistiu em capacitações, realizadas pela mestranda nos oito 

serviços de hemoterapia, acerca do conteúdo sobre gestão da qualidade, em 

particular sobre os critérios selecionados no trabalho. Foram executadas em 

aproximadamente dois meses, no período de 06 de julho a 01 de setembro de 2017, 

e contemplou cerca de 30 profissionais das áreas técnicas e administrativas 

(Apêndice 5).  

No decorrer desse período, foram ainda realizadas atividades de orientações 

aos serviços referentes ao andamento das providências a serem executadas pelos 

mesmos, esclarecimentos de dúvidas, divulgação de conteúdo sobre o tema da 

qualidade e a participação do pessoal dos serviços de hemoterapia envolvido neste 

trabalho em um curso sobre o Programa de Qualificação da Hemorrede Pública 

Estadual, realizado no período de 25 a 27 de julho de 2017, no Hemocentro 

Coordenador Dalton Barbosa Cunha, localizado em Natal/RN, com técnicos do 

Ministério da Saúde e técnicos da área de hemoterapia de outros estados da União.  

A iniciativa do referido Programa corrobora com os objetivos do presente 

trabalho, tendo em vista que é fundamentado nos conceitos e nos pressupostos da 

gestão da qualidade apresentados na legislação sanitária vigente, bem como na 
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avaliação normativa de serviços, constituindo-se em prática que tem como ênfase a 

melhoria contínua. 

 
Fase 5: Reavaliação e registro da melhoria conseguida. 

Esta fase de reavaliação ocorreu no período de 11 a 24 de outubro de 2017 e 

seguiu a mesma metodologia utilizada na 1ª avaliação, quando os treze critérios de 

qualidade foram novamente avaliados. Teve por objetivo analisar o efeito do projeto 

de intervenção com o intuito de demonstrar a ocorrência de mudanças positivas que 

demonstrassem melhorias na implantação de atividades de gestão da qualidade nos 

serviços de hemoterapia, com vistas à qualidade dos produtos e processos, além da 

segurança transfusional, mediante a comparação dos dados da 1ª avaliação, antes 

da intervenção, com os da 2ª avaliação, depois da intervenção.  

 
1.3.10 Análise de Dados 

 

 Considerando tratar-se de um censo de casos, onde foi avaliado todo o 

universo dos serviços de hemoterapia existentes no interior do RN, não foram 

elaborados nível de cumprimento pontual (P), erro padrão e intervalo de confiança 

(i). Desse modo, o nível de cumprimento “real” de cada critério foi elaborado 

utilizando-se a fórmula C = Nc / N, onde Nc é o número de serviços de hemoterapia 

que cumprem o critério e N é o número total de serviços, conforme os dados que 

serão apresentados adiante. 

 Para analisar o efeito das intervenções, o nível de não cumprimento dos 

critérios foi calculado de maneira similar, onde foram estimados os valores das 

frequências absoluta e relativa (ordenadas do maior para o menor) e a frequência 

acumulada dos não cumprimentos dos critérios de qualidade nos serviços de 

hemoterapia do interior do Rio Grande do Norte, antes (ano 2016) e após a 

intervenção (ano 2017). 

 Desse modo, a partir dos dados obtidos foram elaboradas representações 

gráficas que demonstrassem os principais problemas de qualidade identificados na 

1ª e 2ª avaliações. Para este efeito utilizou-se o Gráfico de Pareto, por ser uma 

representação completa e informativa que facilita a priorização de estratégias de 

intervenção.  

 Estes Diagramas baseiam-se no Princípio de Pareto, proposto por Vilfredo 

Pareto em 1941, o qual define que 80% dos problemas são causados por 20% das 
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causas, por isso o Princípio de Pareto também é conhecido como a regra do 80-20 

ou a Lei dos poucos vitais. O diagrama de Pareto é um gráfico de colunas que 

ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a 

priorização dos problemas, já que há muitos problemas sem importância diante de 

outros mais graves. Sua maior utilidade é a de permitir uma fácil visualização e 

identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a 

concentração de esforços sobre os mesmos(20). 

A avaliação promovida pelo Gráfico de Pareto para os resultados de não 

conformidade utiliza dois eixos verticais (da esquerda para o número absoluto de 

casos de não cumprimentos e o da direita para as freqüências relativas 

correspondentes, que são calculados como percentual em relação ao número total 

de casos de não conformidades na avaliação), enquanto que o eixo horizontal foi 

usado para um gráfico de barras dos diferentes critérios avaliados, ordenados a 

partir do número mais para menos frequente de não conformidades. As curvas 

desenhadas nas paradas representam a frequência acumulada de falhas de 

qualidade e foram usadas como referência para apontar os critérios responsáveis 

pela maioria dos casos de cumprimentos, que foram priorizados no projeto da 

intervenção de melhoria. Esta é uma das sete ferramentas da qualidade que são: 

fluxograma, diagrama de controle, diagramas de causa-efeito (espinha de peixe ou 

diagrama de Ishikawa), folhas de verificação, histogramas, gráficos de dispersão e o 

Diagrama de Pareto(20). 

Por fim, objetivando melhor representar espacialmente a distribuição dos 

serviços de hemoterapia em estudo e demonstrar suas performances, os resultados 

obtidos nos dois momentos foram plotados nos polígonos dos municípios onde tais 

serviços estão sediados. Para isso foi usado o aplicativo gratuito TABWIN (29)Versão 

4.1.3 do DATASUS/MS(30), a partir do qual foram elaborados cartogramas que 

representaram os cumprimentos e os não cumprimentos, com respectivo delta, dos 

critérios avaliados. Optou-se por intervalos nas legendas que permitissem uma 

melhor distribuição dos serviços entre três classes no primeiro momento analisado, 

duas dessas incluindo pelo menos três serviços e uma classe que incluísse dois 

serviços, totalizando os oito analisados. Dessa maneira, no segundo momento ao se 

espacializar o número de cumprimentos e de não cumprimentos, foi possível 

representar de maneira mais evidente a redistribuição dos serviços entre as classes. 
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1.3.11 Aspectos Éticos 

 

Tomando por base as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos descritas na Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

Nº 466/12(31) e complementares, o trabalho foi realizado com a isenção de obtenção 

de TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), pelo abaixo exposto: 

- Os dados da Pesquisa não incluem a identificação de usuários dos serviços de 

hemoterapia ou de profissionais envolvidos nos ciclos de melhoria;  

- Por se tratar de estudo observacional, analítico ou descritivo (retrospectivo e 

prospectivo) que contempla o uso de informações disponíveis em fontes de dados e 

informações disponíveis na instituição e que os dados serão analisados de forma 

anônima e os resultados apresentados de forma agregada, não permite a 

identificação dos profissionais participantes de pesquisa; 

- Por se tratar de um Mestrado Profissional, o estudo se enquadra naqueles que não 

necessitam ser registrados e/ou avaliados pelo Sistema CEP/CONEP, de acordo 

com o constante no inciso VII do artigo 2º, da Resolução Nº 510, de 07 de abril de 

2016(32): “Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que 

emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não 

revelem danos”.  

 Os resultados do trabalho são públicos, serão divulgados para todos os 

serviços participantes e a utilização dos dados para análise e realização do estudo 

foi devidamente autorizada pela direção da Hemorrede Estadual/RN, conforme 

consta na Carta de Anuência emitida pelo Hemocentro Coordenador Dalton Cunha 

(Anexo 1).  

Ainda assim, o projeto do estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes - Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (HUOL/UFRN), conforme o Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) 78732117.5.0000.5292 e foi emitido pelo respectivo CEP o 

Parecer 2.364.028 (Anexo 2), concluso para retirada, tendo em vista que foi 

considerado não necessitar de aprovação junto ao CEP/CONEP. 

 

 
 
 

 



41 

 

1.4 RESULTADOS 

 
 Os resultados referem-se aos níveis de cumprimentos e não cumprimentos 

dos treze critérios de qualidade aplicados aos oito serviços de hemoterapia do 

interior do RN. A coleta de dados correspondeu a dois momentos, o primeiro, 

referente ao ano de 2016, considerado como primeira avaliação, utilizou os 

resultados do instrumento denominado Método de Avaliação de Risco Potencial em 

Serviços de Hemoterapia(MARPSH) obtido a partir das inspeções sanitárias daquele 

ano; o segundo, no ano de 2017, considerado monitoramento, ocorreu após a 

intervenção do ciclo de melhoria externo, em que os mesmos critérios foram 

reavaliados, conforme os dados constantes do quadro 1: 
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Quadro 1- Avaliação e reavaliação dos níveis de cumprimento dos critérios de 
qualidade nos serviços de hemoterapia do interior do Rio Grande do Norte - 
2016/2017. 

 

 Objetivando uma melhor visualização dos resultados comparativos entre as 

porcentagens de cumprimentos de todos os critérios de qualidade nos serviços de 

hemoterapia em estudo, na 1ª (2016) e 2ª (2017) avaliações, estes foram 

representados na figura 3: 
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C X X X X X X X X X X X X X X 7 7 87,50% 87,50%

NC X X 1 1 12,50% 12,50%

C X X X X X X X X X X X X X X X X 8 8 100,0% 100,00%

NC 0 0 0,00% 0,00%

C X X X X X X X X X X 5 5 62,50% 62,50%

NC X X X X X X 3 3 37,50% 37,50%

C X X X X X X X X X X X X 6 6 75,00% 75,00%

NC X X X X 2 2 25,00% 25,00%

C X X X 0 3 0,00% 37,50%

NC X X X X X X X X X X X X X 8 5 100,00% 62,50%

C X X X X X X X 1 6 12,50% 75,00%

NC X X X X X X X X X 7 2 87,50% 25,00%

C X X X X X 1 4 12,50% 50,00%

NC X X X X X X X X X X X 7 4 87,50% 50,00%

C X X X X 1 3 12,50% 37,50%

NC X X X X X X X X X X X X 7 5 87,50% 62,50%

C X X X X 1 3 12,50% 37,50%

NC X X X X X X X X X X X X 7 5 87,50% 62,50%

C X X X X X X X X X 3 6 37,50% 75,00%

NC X X X X X X X 5 2 62,50% 25,00%

C X X X X X X X X X X X X X X 7 7 87,50% 87,50%

NC X X 1 1 12,50% 12,50%

C X X X X X X X X X 4 5 50,00% 62,50%

NC X X X X X X X 4 3 50,00% 37,50%

C X X X 0 3 0,00% 37,50%

NC X X X X X X X X X X X X X 8 5 100,00% 62,50%

Fonte: Autoria Própria

Legenda: C = Cumpre ; NC = Não Cumpre
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SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA INTERIOR DO RN

Critério de Qualidade (Definição) A
T

 A

A
T

 B

A
T

 C

A
T

 D

U
C

T
 E

U
C

T
 F

3-            Existência de Programa de Treinamento 

e Capacitação Pessoal, incluindo as

atividades de gestão da qualidade.

2-            Existência de pessoal qualificado /

capacitado para as atividades no serviço de

hemoterapia

1-            O serviço de hemoterapia deve possuir

estrutura organizacional com

responsabilidade definida para cada setor do

serviço.

H
R

 G

H
R

 H

8-            Existência de procedimentos

estabelecidos e registrados em casos de

produtos não conformes.

7-            Existência de procedimentos

estabelecidos e registrados para lidar com as

reclamações. 

6-            Existência de procedimentos

estabelecidos e registrados para tratamento

de não conformidades e medidas corretivas

5-            O Serviço de hemoterapia deve possuir

processos de Auditoria interna

4-            O serviço de hemoterapia deve dispor

de Manual de Procedimentos Operacionais

(POs) para todas as atividades do ciclo do

sangue, elaborados de acordo com as

normas técnicas vigentes (aprovados, datados 

e assinados por pessoal apropriado e

autorizado; revisados anualmente ou em caso

de alteração de processo)

13-            Existência de indicadores e definição

de metas que avaliem a qualidade do serviço

de hemoterapia

12-            Existência de Cronograma com

registros de manutenções preventivas e

corretivas dos equipamentos e instrumentos

11-            O serviço participa de Avaliação

Externa da Qualidade (AEQ)

10-            O serviço realiza controle de qualidade

interno das técnicas empregadas

9-            Procedimentos para identificar e

notificar ao Sistema Nacional de Vigilância

Sanitária não conformidades relacionadas à

qualidade e segurança de produtos
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Figura  3 - Comparativo entre as porcentagens de cumprimento de todos os critérios 
de qualidade em todos os serviços de hemoterapia do interior do Rio Grande do 

Norte na 1ª (2016) e 2ª (2017) avaliações. 

 

Fonte: Autoria Própria 

 
 De acordo com os dados apresentados no quadro 1e figura 3, a 1ª avaliação 

(2016) revelou que os critérios 1, 2, 3, 4 e 11 apresentaram cumprimento superior a 

60%, mantendo o mesmo nível de atendimento após as intervenções do ciclo de 

melhoria. No entanto, observou-se um maior percentual de cumprimento no critério 

6, referente aos “procedimentos estabelecidos e registrados para o tratamento de 

não conformidades e medidas corretivas”, passando de 12,5% para 75%, revelando 

uma melhoria de 62,5%. De modo semelhante houve aumento no cumprimento dos 

critérios 5, 7, 10, 13 (37,5%), critérios 8 e 9 (25%) e no critério 12 (12,5%), entre os 

quais se encontravam os correspondentes às principais falhas de qualidade 

identificadas na 1ª avaliação e que foram priorizadas nas ações de intervenção e de 

melhoria da qualidade nos serviços de hemoterapia do estudo. 

 Os critérios 5 e 13 se destacam no gráfico da figura 3, tendo em vista que 

eram critérios sem cumprimento algum na avaliação inicial, passando cada um a ser 

atendido por três serviços, o que representou uma melhoria de 37,5%. Tais critérios 

representam aspectos importantes da gestão da qualidade nos serviços de 

hemoterapia, consistindo respectivamente nos processos de auditoria interna e na 

existência de indicadores com definição de metas que avaliem a qualidade de tais 

serviços. 
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 O critério 12 “Existência de cronograma com registros de manutenções 

preventivas e corretivas dos equipamentos e instrumentos” foi o que apresentou o 

menor percentual de cumprimento após a reavaliação (12,5%), tendo em vista que o 

Programa de Manutenções Preventivas e Corretivas do Parque Tecnológico 

(equipamentos em uso nos serviços), atualmente vigente na Hemorrede Pública 

Estadual, ainda não contempla as Agências Transfusionais intra-hospitalares, sendo 

disponibilizado apenas para os serviços de hemoterapia onde há coleta e 

processamento de sangue.  No período compreendido entre a avaliação e a 

reavaliação desse critério, apenas uma dentre as quatro Agências Transfusionais do 

estudo, foi contemplada com tais manutenções. 

 A melhoria no nível de cumprimento real de cada um dos treze “critérios” 

também foi evidenciada pela tabela 1, que apresenta o número absoluto e relativo 

de cumprimentos de critérios de gestão da qualidade, por “serviço de hemoterapia” 

do interior do RN, em relação ao total dos 13 critérios avaliados antes e após 

intervenção de um ciclo de melhoria externo, passando de 44 (42,3%) a 66 (63,5%) 

cumprimentos após a segunda avaliação. 

 

Tabela 1 - Número absoluto e relativo de cumprimento de critérios de gestão da 
qualidade por serviço de hemoterapia do interior do RN, em relação ao total dos 13 
critérios avaliados antes e após intervenção de um ciclo de melhoria externo – 2016 / 
2017 

Serviços de 
Hemoterapia 

Número 
Absoluto 

de Critérios 
Cumpridos 

na 1ª 
avaliação 

(A1) 

Número Relativo 
de Critérios 

Cumpridos na 1ª 
avaliação(%A1) 

Número 
Absoluto de 

Critérios 
Cumpridos 

na 
Reavaliação 

(A2) 

Número 
Relativo de 

Critérios 
Cumpridos 

na 
Reavaliação 

(%A2) 

Melhoria 
absoluta 

alcançada 
(A2 - A1) 

Melhoria 
Relativa 

alcançada 
(%A2 - 
%A1) 

AT A 02 15,4 04 30,8 02 15,4 
AT B 03 23,1 09 69,2 06 46,1 
AT C 04 30,8 02 15,4 -02 -15,4 
AT D 09 69,2 12 92,3 03 23,1 

UCT E 08 61,5 13 100 05 38,5 
UCT F 06 46,1 07 53,8 01 7,7 
HR G 05 38,5 08 61,5 03 23,0 
HR H 07 53,8 11 84,6 04 30,8 

Total de 
cumprimentos 

44 42,3 66 63,5 22 21,2 

Fonte: Autoria Própria 
Nota 1: Cada serviço de hemoterapia avaliado deverá cumprir o total correspondente a 13 critérios 
(100%); 
Nota 2: As informações desta tabela foram obtidas a partir das informações constantes do quadro 1 – 
Avaliação e Reavaliação níveis de cumprimento dos critérios de qualidade nos serviços de 
hemoterapia do interior do Rio Grande do Norte – 2016 / 2017. 
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 Os dados da tabela 1 nos revelou que após a realização do ciclo de melhoria, 

a Agência Transfusional (AT) que obteve a maior melhoria relativa, quando 

comparada ao percentual da primeira avaliação realizada, foi a Agência 

Transfusional AT B. Apesar disso, percebeu-se que a Agência Transfusional AT D 

foi a que atendeu ao maior número de critérios acerca da gestão da qualidade, 

totalizando cumprimento de 12 dos 13 critérios após a segunda avaliação, o que 

correspondeu a 92,3% de cumprimentos. Ainda entre as Agências, destacou-se a 

AT C que obteve uma avaliação negativa (-15,4%), pois deixou de cumprir dois dos 

quatro critérios anteriormente atendidos, sem haver melhoria no cumprimento dos 

demais critérios avaliados. Aponta-se como ponto crítico do resultado obtido na AT 

C, o fato de ter havido no período da intervenção deste estudo uma mudança no 

quadro de recursos humanos do serviço, aliado ao pouco empenho de profissionais 

recém-lotados naquele serviço. 

 Ainda com relação à análise da tabela 1, observou-se que entre as duas 

Unidades de Coleta e Transfusão (UCT), a UCT E foi a que obteve a maior melhoria, 

passando a atender 100% dos treze critérios avaliados, sendo inclusive, o único 

serviço de hemoterapia que alcançou o referido resultado. O envolvimento e 

comprometimento dos profissionais com as questões da qualidade foi ponto 

essencial para o alcance da melhoria, aliado ao fato deste serviço possuir uma 

estrutura física relativamente adequada e de já ser um serviço que contava com um 

atendimento de 61,5% nos cumprimentos dos critérios, antes da realização do ciclo 

de melhoria. A UCT F foi o segundo estabelecimento com a menor melhoria relativa 

(7,7) em relação aos serviços avaliados, depois da Agência AT C (-15,4%). 

 Nos Hemocentros Regionais, HR G e HR H, houve acréscimo de 23% e 

30,8%, respectivamente, no atendimento aos critérios de qualidade nesses serviços. 

O HR H passou a atender 11 dos 13 critérios avaliados e já apresentava avanços no 

sentido de implantação de um Núcleo da Qualidade, dispondo inclusive de Portaria 

Interna que designou a composição dos recursos humanos e atribuições dos 

mesmos no referido Núcleo. 

 Os números absolutos de cumprimentos dos critérios de gestão da qualidade 

obtidos pelos serviços de hemoterapia, conforme consta da tabela 1, foram 

distribuídos no mapa do Rio Grande do Norte (figura 4), de acordo com a seguinte 

escala de cumprimento: 0 a 3, 4 a 6 e 7 a 13. 
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.  

Figura  4- Distribuição espacial dos números absolutos de cumprimentos dos 
critérios de gestão da qualidade nas duas avaliações dos serviços de hemoterapia 

do RN. 

 

 
 Observa-se que de maneira geral houve um aumento no cumprimento dos 

critérios após a realização do ciclo de melhoria nos serviços do estudo, em que na 

primeira avaliação havia três estabelecimentos com atendimentos entre 7 a 13 

cumprimentos, passando a seis serviços com o mesmo nível na reavaliação. O 

serviço AT A também apresentou uma mudança positiva, passando de 0 a 3 para 4 

a 6 cumprimentos. Nesta avaliação, merece destaque a inversão ou retrocesso 

observado no serviço AT C, que obteve atendimento compreendido entre 4 a 6 

cumprimentos na primeira avaliação e passou a atender apenas 0 a 3 cumprimentos 

após o ciclo. 

 Os números de não cumprimentos dos critérios de gestão da qualidade nos 

serviços do estudo foram apresentados nas tabelas 2 e 3, de maneira ordenada, do 

maior para o menor, e correspondem a valores absolutos, relativos e acumulados, 

obtidos respectivamente na primeira avaliação e na reavaliação dos serviços, após a 

realização do ciclo de melhoria. 
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Tabela 2 - Avaliação da frequência absoluta, relativa (ordenadas) e acumulada dos 
não cumprimentos dos critérios de qualidade nos serviços de hemoterapia do interior 
do Rio Grande do Norte – ano 2016 

Critério de Qualidade (Definição) Frequência 
Absoluta (Fa) 

de não 
cumprimentos 

Frequência 
Relativa de 

não   
cumprimentos

(%Fr) 

Frequência 
Acumulada 
(%FAc) de 

não 
cumprimentos 

5- O Serviço de hemoterapia deve possuir 
processos de Auditoria interna 

08 13,3 13,3 

13- Existência de indicadores e definição de 
metas que avaliem a qualidade do serviço de 
hemoterapia 

08 13,3 26,6 

6- Existência de procedimentos estabelecidos e 
registrados para tratamento de não 
conformidades e medidas corretivas 

07 11,7 38,3 

7- Existência de procedimentos estabelecidos e 
registrados para lidar com as reclamações.  

07 11,7 50,0 

8- Existência de procedimentos estabelecidos e 
registrados em casos de produtos não 
conformes. 

07 11,7 61,7 

9- Procedimentos para identificar e notificar ao 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não 
conformidades relacionadas à qualidade e 
segurança de produtos 

07 11,7 73,4 

10- O serviço realiza controle de qualidade 
interno das técnicas empregadas 

05 8,3 81,7 

12- Existência de Cronograma com registros de 
manutenções preventivas e corretivas dos 
equipamentos e instrumentos 

04 6,6 88,3 

3- Existência de Programa de Treinamento e 
Capacitação Pessoal, incluindo as atividades de 
gestão da qualidade. 

03 5,0 93,3 

4- O serviço de hemoterapia deve dispor de 
Manual de Procedimentos Operacionais (POs) 
para todas as atividades do ciclo do sangue, 
elaborados de acordo com as normas técnicas 
vigentes (aprovados, datados e assinados por 
pessoal apropriado e autorizado; revisados 
anualmente ou em caso de alteração de 
processo) 

02 3,3 96,6 

11- O serviço participa de Avaliação Externa da 
Qualidade (AEQ) 

01 1,7 98,3 

1- O serviço de hemoterapia deve possuir 
estrutura organizacional com responsabilidade 
definida para cada setor do serviço. 

01 1,7 100,0 

2- Existência de pessoal qualificado / capacitado 
para as atividades no serviço de hemoterapia 

00 0,0 100,0 

Total 60 100 - 

Fonte: MARPSH/ANVISA 
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 De acordo com a tabela 2, a frequência dos critérios não cumpridos na 

primeira avaliação apresentou a seguinte ordem: 5, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3, 4, 11, 1 

e 2, passando a 5, 13, 8, 9, 7, 3, 12, 6, 10, 4, 11, 1 e 2 na reavaliação (tabela 3) 

 
Tabela 3 - Reavaliação da frequência absoluta, relativa (ordenadas) e acumulada 
dos não cumprimentos dos critérios de qualidade nos serviços de hemoterapia do 
interior do Rio Grande do Norte – ano 2017 

Critério de Qualidade (Definição) Frequência 
Absoluta (Fa) 

de não 
cumprimentos 

Frequência 
Relativa de não 
cumprimentos 

(%Fr) 

Frequência 
Acumulada 

(%FAc) de não 
cumprimentos 

5- O Serviço de hemoterapia deve possuir processos 
de Auditoria interna 

05 13,1 13,1 

13- Existência de indicadores e definição de metas 
que avaliem a qualidade do serviço de hemoterapia 

05 13,1 26,2 

8- Existência de procedimentos estabelecidos e 
registrados em casos de produtos não conformes. 

05 13,1 39,3 

9- Procedimentos para identificar e notificar ao 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não 
conformidades relacionadas à qualidade e segurança 
de produtos 

05 13,1 52,4 

7- Existência de procedimentos estabelecidos e 
registrados para lidar com as reclamações.  

04 10,5 62,9 

3- Existência de Programa de Treinamento e 
Capacitação Pessoal, incluindo as atividades de 
gestão da qualidade. 

03 7,9 70,8 

12- Existência de Cronograma com registros de 
manutenções preventivas e corretivas dos 
equipamentos e instrumentos 

03 7,9 78,7 

6- Existência de procedimentos estabelecidos e 
registrados para tratamento de não conformidades e 
medidas corretivas 

02 5,3 84,0 

10- O serviço realiza controle de qualidade interno 
das técnicas empregadas 

02 5,3 89,3 

4- O serviço de hemoterapia deve dispor de Manual 
de Procedimentos Operacionais (POs) para todas as 
atividades do ciclo do sangue, elaborados de acordo 
com as normas técnicas vigentes (aprovados, 
datados e assinados por pessoal apropriado e 
autorizado; revisados anualmente ou em caso de 
alteração de processo) 

02 5,3 94,6 

11- O serviço participa de Avaliação Externa da 
Qualidade (AEQ) 

01 2,65 97,25 

1- O serviço de hemoterapia deve possuir estrutura 
organizacional com responsabilidade definida para 
cada setor do serviço. 

01 2,65 100,00 

2- Existência de pessoal qualificado / capacitado para 
as atividades no serviço de hemoterapia 

00 0,0 100,00 

Total 38 100 - 

Fonte: Autoria Própria 
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 As tabelas 2 e 3 nos revelou que o número absoluto de não cumprimentos ou 

defeitos de qualidade diminuiu de 60 para 38 após a intervenção nos oito serviços 

de hemoterapia avaliados. O decréscimo de não cumprimentos pode ser visualizado 

na figura 5, onde os não cumprimentos foram distribuídos no mapa do Rio Grande 

do Norte, de acordo com a seguinte escala: 0 a 6, 7 a 8 e 9 a 13. 

 
Figura  5- Distribuição espacial dos números absolutos de não cumprimentos dos 
critérios de gestão da qualidade nas duas avaliações dos serviços de hemoterapia 

do RN. 

 

 Na figura 5, a melhoria nos serviços pode ser observada pela maior 

predominância de serviços com número de não cumprimentos compreendidos entre 

0 e 6, passando de três para seis serviços nesta condição, após o ciclo de melhoria. 

Pode-se observar ainda a permanência dos serviços AT A e AT C na mesma classe 

de 9 a 13 não cumprimentos. 

 A figura 6 apresenta a análise do delta, que corresponde à diferença dos 

cumprimentos dos critérios de gestão da qualidade, de acordo com a seguinte 

escala: 0 até -2, 1 a 3 e 4 a 6, obtidos na primeira avaliação e na reavaliação. Esse 

resultado mostra onde houve maior variação positiva (ou negativa), a partir dos 

dados de melhoria absoluta demonstrados na tabela 1. 
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Figura  6 - Distribuição espacial da diferença dos cumprimentos dos critérios de 
gestão da qualidade obtidos na primeira avaliação e na reavaliação, após o ciclo de 

melhoria nos serviços de hemoterapia do RN. 

 

 

 De acordo com a figura 6 os serviços que demonstraram maior número de 

critérios cumpridos, em relação à avaliação inicial foram a agência transfusional AT 

B, unidade de coleta e transfusão UCT E, e o hemocentro regional HR H., que 

obtiveram um incremento de 4 a 6 critérios após o ciclo de melhoria. Estes três 

serviços apresentam classificação e níveis de complexidades distintos, segundo a 

RDC 151/2001- ANVISA, e se localizam em diferentes regiões de saúde do estado, 

podendo demonstrar que essas condições não interferem diretamente no 

cumprimento ou não dos critérios de gestão da qualidade.  

 Observou-se que metade dos serviços avaliados aumentou apenas 1 a 3 

cumprimentos na reavaliação; sendo que nesses há dois serviços (HR H e AT D) 

que totalizaram 11 e 12 critérios atendidos, dentre os 13 reavaliados, o que 

demonstra que mesmo revelando uma variação pequena entre duas avaliações, 

atendem à quase totalidade dos critérios do estudo. Cabe destacar, ainda, o serviço 

AT C, que apresentou uma variação negativa (-2) por deixar de atender 2 dos 4 

critérios anteriormente cumpridos, conforme observou-se nos números absolutos de 

cumprimentos da tabela 1. 
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 Em continuidade ao estudo, as oportunidades de melhoria identificadas na 

primeira avaliação e na reavaliação podem ser visualizadas nos Gráficos de Pareto 

(figura 7), mostrando a prevalência de não cumprimentos antes (a) e após (b) a 

realização do ciclo de melhoria nos serviços de hemoterapia do interior do RN.  

 Os gráficos foram construídos a partir das frequências absolutas, relativas e 

acumuladas dos não cumprimentos, constantes das tabelas 2 e 3, e demonstraram 

diminuição do número absoluto de não cumprimentos ou defeitos de qualidade, 

passando de 60 para 38 após a intervenção nos oito serviços de hemoterapia 

avaliados. Além disso, permitiramvisualizar a melhoria alcançada de 21,2% 

(representada pela área em destaque denominada “Melhoria”) e a 

priorizaçãodaqueles critérios de qualidade que possam direcionar para uma melhoria 

ainda maior. 

 
Figura  7 - Gráficos de Pareto mostrando a prevalência de não cumprimentos antes 
(a) e após (b) a realização do ciclo de melhoria nos serviços de hemoterapia do 
interior do RN, 2016 - 2017. 

 

(a)Pareto Pré-intervenção                       (b) Pareto Pós-intervenção 

 
Fa                                                            F%     Fa                                                            F% 

     

Fonte: Autoria Própria 
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 De acordo com os Gráficos de Pareto Pré (2016) e Pós-intervenção (2017), 

apresentados na figura 7, os “pouco vitais” remanescentes após o ciclo de melhoria, 

que correspondem às causas responsáveis pela maioria dos defeitos de qualidade, 

foram os seguintes critérios: 5- o serviço de hemoterapia deve possuir processos de 

a auditoria interna, 13- existência de indicadores e definição de metas que avaliem a 

qualidade do serviço de hemoterapia, 8- existência de procedimentos estabelecidos 

e registrados em casos de produtos não conformes, 9- procedimentos para 

identificar e notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não conformidades 

relacionadas à qualidade e segurança de produtos e 7- existência de procedimentos 

estabelecidos e registrados para lidar com as reclamações; 

 Essas são as cinco oportunidades de melhoria que podem ser priorizadas em 

um novo ciclo de melhoria, semelhante ao que foi realizado no presente estudo. A 

figura 7 permite visualizar a redução dos defeitos de qualidade após o projeto de 

intervenção, o que ilustra a efetividade do estudo, representada no quadro superior 

direito do Diagrama de Pareto da 2ª avaliação, na área em destaque denominada 

“Melhoria”. 

 Os dados apresentados neste estudo demonstraram a importância de uma 

intervenção efetiva acerca da gestão da qualidade, e que foi imprescindível a 

sensibilização e empenho dos profissionais das áreas técnica e administrativa dos 

serviços para o alcance dos resultados obtidos, considerando inclusive que o tempo 

compreendido entre a etapa de intervenção e a reavaliação não foi grande. 
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1.4 DISCUSSÃO 

 
 A missão das autoridades regulatórias na área de sangue e 

hemocomponentes inclui assegurar que os produtos originados do sangue possuam 

qualidade, segurança e eficácia, bem como garantir que a assistência transfusional 

seja realizada em conformidade aos critérios sanitários vigentes, com vistas à 

segurança do paciente(33). 

 Nesta perspectiva este estudo contribuiu para a compreensão da viabilidade, 

importância e utilidade dos ciclos de melhoria da qualidade em sua aplicação 

externa no contexto do sistema de saúde, particularmente nas atividades de 

regulação previstas pela Vigilância Sanitária(34). Ademais, os resultados 

demonstraram que a intervenção externa da VISA nos serviços de hemoterapia 

avaliados proporcionou uma melhoria significativa na qualidade de seus processos e 

procedimentos, apesar de terem sido os próprios serviços que se adequaram quanto 

ao cumprimento dos critérios, acordando com a afirmação de Palmer (1990)(35)“de 

fora podemos avaliar, mas só de dentro podemos avaliar e melhorar”. 

 A intervenção realizada demonstra a importância das atividades educativas, 

de orientação e de mudanças de práticas por iniciativa da Vigilância Sanitária, que 

mesmo sendo um órgão externo aos estabelecimentos avaliados, contribuiu para 

diminuir problemas de qualidade nos serviços de hemoterapia do interior do estado 

do Rio Grande do Norte, e para aumentar a qualidade dos hemocomponentes 

produzidos e, consequentemente, a segurança do paciente usuário de tais produtos. 

 Nesse sentido, cabe destacar ainda que o licenciamento de serviços de saúde 

e as atividades de inspeção são importantes estratégias de melhoria da qualidade 

desses estabelecimentos. As ações da vigilância possibilitam a verificação in loco da 

situação e a identificação de fontes potenciais de danos, além de constituir uma 

prática de observação sistemática, orientada por conhecimentos técnico-científicos, 

destinada a examinar a conformidade com padrões e os requisitos que visam à 

proteção da saúde individual e coletiva. As não conformidades encontradas nas 

inspeções reorientam o planejamento dos estabelecimentos de saúde e constituem 

uma oportunidade de implementação de medidas de melhoria da qualidade e da 

segurança do paciente(36). 

 Um estudo que avaliou a gestão da qualidade de uma agência transfusional 

localizada no município de Balneário Camboriú/SC, tendo como base o Roteiro de 
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Inspeção em Serviços de Hemoterapia definido pela regulamentação da ANVISA, 

detectou conformidades em 80% dos requisitos, destacando-se as questões de 

biossegurança, área física e de reagentes, enquanto as não conformidades foram 

observadas principalmente no item Gestão da Qualidade. Foram utilizadas as 

ferramentas da qualidade, como o ciclo PDCA e o Diagrama de Causa e Efeito ou 

Diagrama de Ishikawa e, após a execução de 11 ações de melhoria, o percentual de 

conformidades neste item passou de 55% para 100% de cumprimentos(37).  

 Esse resultado diverge dos valores obtidos no presente trabalho, quando três 

das quatro agências transfusionais avaliadas alcançaram melhorias relativas 

compreendidas entre 15,4% e 46,1%, em relação aos treze critérios de gestão da 

qualidade, ao passo que na quarta agência houve retrocesso no número de 

conformidades, passando de 30,8% de atendimento a 15,4%, após o ciclo de 

melhoria. 

 Um dos pontos que pode ter contribuído para o atendimento de 100% nos 

itens de gestão da qualidade na Agência de Balneário Camboriú/SC, foi o fato dela 

já atender percentual considerável de tais requisitos, mesmo antes das ações de 

melhoria. Outro aspecto a ser considerado é que, apesar dos dois estudos utilizarem 

instrumentos e metodologias semelhantes, o estudo supracitado que obteve 100% 

de cumprimentos da gestão da qualidade, foi realizado por profissional coordenador 

do próprio serviço de hemoterapia, estudantes e professores universitários, ao passo 

que este trabalho foi executado exclusivamente por auditores fiscais da Vigilância 

Sanitária do RN. 

 No tocante aos Boletins Anuais de Avaliação Sanitária em Serviços de 

Hemoterapia da Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos (GSTCO) da 

ANVISA, estes apresentam e discutem os dados referentes às inspeções sanitárias 

realizadas nos serviços de hemoterapia brasileiros, pelo Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária (SNVS). 

 Segundo dados do 8º Boletim Anual de Avaliação Sanitária em Serviços de 

Hemoterapia(38), 19% das não conformidades identificadas nas inspeções sanitárias 

dos serviços de hemoterapia brasileiros realizadas em 2015 se referiram a itens da 

gestão da qualidade, ao passo que este percentual aumentou para 27% nas 

inspeções de 2016, de acordo com informações do 9º Boletim(33). Estes itens 

corresponderam, respectivamente, ao terceiro e segundo maiores grupos de 

requisitos não conformes, em todo o universo dos serviços de hemoterapia 
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inspecionados no Brasil nos referidos anos. Esses dados corroboram com a 

importância do presente trabalho ter priorizado o desenvolvimento de atividades e 

procedimentos que objetivam melhorias da gestão da qualidade nos serviços de 

hemoterapia do interior do RN. 

 No 9º Boletim Anual de Avaliação Sanitária em Serviços de Hemoterapia, a 

GSTCO apresentou a avaliação dos dados de inspeções sanitárias realizadas em 

1.128 serviços de hemoterapia brasileiros, segundo informações das Vigilâncias 

Sanitárias locais, referentes às ações do ano de 2016 e o quantitativo é uma 

estimativa da cobertura nacional de inspeção para o período, a qual atingiu 53% dos 

2.126 estabelecimentos cadastrados(33). 

 O 9º boletim ainda apontou que o maior percentual de não cumprimentos na 

área de gestão da qualidade se referiu à inexistência de “Processos de Auditoria 

interna” (46%), seguido por “Procedimentos para identificar e notificar ao Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária não conformidades relacionadas à qualidade e 

segurança de produtos” (38%). No presente estudo esses também foram os itens 

com os maiores percentuais de não cumprimentos, ao lado de “Procedimentos 

estabelecidos e registrados em casos de produtos não conformes” e “Existência de 

indicadores e definição de metas que avaliem a qualidade do serviço de 

hemoterapia”, que mesmo após o ciclo de melhoria, corresponderam cada um deles 

a 62,5%. 

 Ao ser analisado o critério: “O Serviço de hemoterapia deve possuir 

processos de auditoria interna”, observou-se que apenas dois serviços, dentre os 

oito que compõem o universo avaliado no RN, realizaram a auditoria interna após o 

ciclo de melhoria. Apesar de representar somente 25% dos estabelecimentos do 

estudo, constituiu iniciativa importante, considerando que no período anterior à 

realização do ciclo de melhoria, nenhum deles executava auditoria interna.  

 Os procedimentos de auditoria permitiram observar o cenário, ou seja, 

verificar a evidência dos processos desenvolvidos e as não conformidades 

possivelmente existentes e, por meio da análise de resultados, propor mecanismos 

de ação para desencadear a garantia de qualidade nos dois serviços de 

hemoterapia. Além disso, tais serviços podem subsidiar ou auxiliar os processos de 

auditoria nos demais locais, que não atenderam tal critério, preconizado na 

legislação sanitária vigente.  
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 Neste sentido, a auditoria consiste numa ferramenta gerencial utilizada para 

avaliar, confirmar ou controlar as atividades relacionadas com a qualidade(39).  

 Segundo Santos(40), a auditoria constitui ferramenta decisiva para um contínuo 

avanço rumo à melhoria nos procedimentos realizados, de modo a incutir a cultura 

da política da qualidade nos processos de trabalho dos serviços deste estudo. 

 Ainda em relação aos dados do 9º Boletim, este não informou o percentual de 

não cumprimentos relativo ao critério “Existência de indicadores e definição de 

metas que avaliem a qualidade do serviço de hemoterapia”; no presente estudo o 

percentual deste item obtido nos serviços do RN foi de 62,5%. Segundo Ferreira et 

al (2009)(39), indicadores são recursos metodológicos capazes de gerar medidas 

quantitativas ou qualitativas a serem organizadas para captar informações 

relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. Desse modo, o 

cumprimento deste e dos demais critérios apresentados constitui ferramenta 

indispensáveis para avaliação e gestão da qualidade nos serviços de hemoterapia 

do estudo. 

 Neste sentido, a OMS(41) considera que um sistema de gestão da qualidade 

efetivo é aquele onde cada atividade do processo se encontra devidamente 

estabelecida, seja desenvolvida de forma adequada e continuamente monitorada 

para propiciar os resultados esperados. 

 Um diagnóstico situacional realizado nas agências transfusionais do município 

de Natal/RN em 2016 para implantar e implementar o Programa Estadual de 

Qualificação da Hemorrede do Estado do Rio Grande do Norte (PEQH/RN), 

apresentou como foco o fortalecimento da gestão da qualidade nos procedimentos 

técnicos executados, como também a busca contínua pelo aperfeiçoamento dos 

recursos humanos(40). Embora esta iniciativa tenha contemplado apenas as agências 

transfusionais da capital, instiga os demais serviços da hemorrede do RN a 

buscarem continuamente os conceitos e práticas da gestão da qualidade, garantindo 

o uso racional de sangue e a segurança transfusional, além da oferta de produtos e 

serviços pautados na qualidade. 

 De acordo com Santos(40), a implantação de um Sistema de Gestão da 

Qualidade no contexto da saúde pública, resulta de decisão que busca o 

aprimoramento da capacidade de assegurar maiores benefícios de saúde com o 

menor nível de risco, o qual afeta a qualidade e a segurança dos hemocomponentes 

relativos à prática transfusional”. 
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 O estudo realizado foi do tipo antes-depois, não sendo possível assegurar 

que a melhoria identificada será sustentada. Conforme Costa(34), é necessário que a 

Vigilância Sanitária repita avaliações em novos ciclos de melhoria para verificar se o 

nível de qualidade será mantido em uma série temporal. 

Segundo Schumunis(42), é necessária melhoria contínua, com a identificação 

de todos os processos críticos e de apoio, para que a qualidade seja mantida e gere 

sustentabilidade e adequada gestão". 

Como o trabalho se referiu, em sua maioria, à avaliação de critérios de 

estrutura, que apenas medem a qualidade de forma indireta, não é possível garantir 

que as melhorias obtidas com o ciclo de melhoria permaneçam nos serviços. Para 

tanto, é necessário um empenho constante dos profissionais envolvidos, 

disponibilidade de insumos básicos para funcionamento dos serviços, bem como 

acompanhamento e supervisão das atividades por parte dos responsáveis de cada 

área avaliada. 

Um aspecto que deve ser considerado acerca da melhoria alcançada nos 

serviços de hemoterapia deste trabalho foi o fato de o ciclo ter sido realizado por 

iniciativa externa da Vigilância Sanitária estadual, órgão regulador e fiscalizador, que 

pode ter despertado nos serviços o interesse pelo cumprimento dos critérios, 

temendo sofrerem alguma punição, caso não houvesse melhoria. 

De forma geral, o presente trabalho contribuiu para o desenvolvimento de 

liderança entre os profissionais dos serviços de hemoterapia, geração de informação 

útil para a tomada de decisão, estabelecimento de padrões mediante normas e 

elaboração de protocolos, bem como proporcionou um incremento na capacidade 

organizacional com estruturas básicas para a qualidade, que estão compreendidas 

entre as estratégias para melhoria de qualidade. Observou-se que não se tratou 

apenas de ações técnicas, mas provocou mudanças nas diferentes áreas e 

transformou o comportamento dos profissionais envolvidos no processo. 

 Nesse contexto, destaca-se a relevância do cumprimento aos critérios 

sanitários determinados pelos regulamentos vigentes, uma vez que se pautam nas 

boas práticas mundialmente disseminadas na área e subsidiam a estruturação de 

sistemas de gestão da qualidade robustos nos Serviços de Hemoterapia. 
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1.5 CONCLUSÕES 

 
 

O ciclo externo de melhoria foi realizado com êxito na maioria dos serviços de 

hemoterapia do interior do RN e demonstrou que a utilização das estratégias e 

ferramentas da gestão da qualidade foi útil para identificar prioridades de atuação e 

melhorar problemas específicos, com vistas à qualidade dos produtos e processos 

hemoterápicos, além da segurança transfusional. 

 A iniciativa da Vigilância Sanitária como órgão regulador e de fiscalização nos 

serviços de hemoterapia foi fundamental para impulsionar e acompanhar os 

processos de melhoria, compreendendo que a gestão e a avaliação da qualidade 

são requisitos obrigatórios que devem ser atendidos por tais serviços, conforme 

determina a legislação sanitária vigente. 

 A partir dos resultados obtidos no estudo inicial, pretende-se a realizar novas 

avaliações que possibilitem a comparação dos dados numa série temporal, visto que 

a intervenção realizada não teve um fim em si mesmo. Desse modo, o término deste 

ciclo torna‑se subsídio para o início de outro, priorizando-se novos critérios de 

qualidade que direcionem para uma melhoria ainda maior. 

 Assim, sugere-se que o uso de estratégias de gestão da qualidade, como 

ciclos de melhoria da qualidade, seja inserido na rotina de trabalho dos serviços de 

hemoterapia do interior do RN e ampliado para os serviços localizados na capital do 

estado. 

 Aponta-se, entretanto, como limitação ao estudo, o fato de o ciclo ter sido 

realizado por indução da Vigilância Sanitária estadual, o que pode ter despertado 

nos serviços o interesse pelo cumprimento dos critérios, temendo sofrerem alguma 

punição, caso não houvesse melhoria. Outros aspectos limitantes se referiram ao 

tipo de estudo antes-depois e à avaliação de critérios de estrutura, que em sua 

maioria, apenas medem a qualidade de forma indireta, de modo a não garantir que 

as melhorias obtidas com o ciclo de melhoria permaneçam nos serviços. 

Apesar da significância dos avanços obtidos, ainda persistem desafios e 

lacunas para a excelência dos processos, o que requer empenho e qualificação 

contínua dos profissionais envolvidos, intervenções durante as inspeções sanitárias 

nos serviços de hemoterapia e pactuação de melhorias entre estes e o hemocentro 

coordenador da hemorrede estadual do RN. 
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1.6 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Financiamento: 

 
O estudo foi financiado com recursos próprios, porém contou com o apoio e 

concessão de uma bolsa de iniciação científica por meio da Pró-Reitoria de 

Pesquisa (PROPESQ-UFRN) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq) à estudante do Curso de Graduação Gestão de Sistemas e 

Serviços de Saúde (CGSSS), integrado na pesquisa científica. Além disso, a 

realização das etapas de intervenção e de coleta de dados em todos os serviços 

teve o apoio logístico da Subcoordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária 

(SUVISA).  
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2 APÊNDICES 

 
APÊNDICE 1. CODIFICAÇÃO APLICADA AOS SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA DO INTERIOR DO RN 

 

Serviço de Hemoterapia por Município Código 

Agência Transfusional de Parnamirim  ATA 

Agência Transfusional de Santo Antônio  AT B 

Agência Transfusional de Apodi  AT C 

Agência Transfusional de Santa Cruz  AT D 

Unidade de Coleta e Transfusão de Currais Novos UCT E 

Unidade de Coleta e Transfusão de Pau dos Ferros  UCT F 

Hemocentro Regional de Caicó  HR G 

Hemocentro Regional de Mossoró  HR H 

Fonte: Autoria Própria 
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APÊNDICE 2.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA DO INTERIOR DO RN – 

2016/2017 

 

 
CRITÉRIO DE QUALIDADE (DEFINIÇÃO) 

 

 
EXCEÇÕES 

 

 
ESCLARECIMENTOS 

 

1- O serviço de hemoterapia deve possuir 
estrutura organizacional com 
responsabilidade definida para cada setor 
do serviço. 

--- 1.A-  Todo serviço de hemoterapia que realize 
atividades do ciclo do sangue deve ter um sistema 
de gestão da qualidade que inclua a definição da 
estrutura organizacional e das responsabilidades 
técnicas e administrativas por processos e/ou áreas 
- Art.9 RDC Nº34/2014-ANVISA; 

2- Existência de pessoal qualificado / 
capacitado para as atividades no serviço de 
hemoterapia 

--- 2.A- Conforme determina o Art.7-§1º da RDC 
Nº34/2014-ANVISA); 
 
2.B- Considera-se qualificado/capacitado o pessoal 
que, para o desempenho das atividades nos 
serviços de hemoterapia, tenham passado por 
capacitação pelo Hemocentro Coordenador ou por 
treinamento em serviço, devidamente atestado por 
meio de certificado, declaração ou outro 
comprovante;  

3- Existência de Programa de Treinamento e 
Capacitação Pessoal, incluindo as atividades de 
gestão da qualidade. 

--- 3.A- O serviço de hemoterapia possuirá programa 
de treinamento e capacitação de pessoal, 
constituído de treinamento inicial e continuado 
relacionado com as tarefas específicas que são 
realizadas pelos profissionais (Art. 242 da Portaria 
N°158/2016-MS), conforme determina o Art.7-§1º 
da RDC Nº34/2014-ANVISA) e Art. 242-§1º da 
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Portaria N°158/2016-MS; 
 
3.B- Os treinamentos e capacitações poderão ser 
realizados pelo Hemocentro Coordenador da 
Hemorrede Estadual ou pelo próprio serviço de 
hemoterapia; 

4- O serviço de hemoterapia deve dispor de 
Manual de Procedimentos Operacionais (POs) 
para todas as atividades do ciclo do sangue, 
elaborados de acordo com as normas técnicas 
vigentes (aprovados, datados e assinados por 
pessoal apropriado e autorizado; revisados 
anualmente ou em caso de alteração de 
processo) 

 
--- 

 

4.A- Procedimentos Operacionais (POs): 
documentos detalhados baseados em processos e 
procedimentos que refletem a prática atual da 
instituição e visam sua padronização, 
apresentados, geralmente, em módulos, além de 
incluírem as atividades de "Boas Práticas de 
Fabricação (BPF)" e as especificações 
necessárias, quando aplicáveis (Art.5º - XXVII e 
Art.18-§1º da Portaria N°158/2016-MS; Art.9 RDC 
Nº34/2014-ANVISA); 

5- O Serviço de hemoterapia deve possuir 
processos de Auditoria interna 

--- 5.A- A direção do serviço de hemoterapia 
implantará processos de auditorias internas com o 
objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos 
pré-definidos.  
Parágrafo único. Os resultados serão registrados e 
revisados pela direção do serviço de hemoterapia e 
pela área auditada com proposição de ações 
corretivas e preventivas (Art. 253 – Parágrafo Único 
da Portaria N°158/2016-MS) 
 

6- Existência de procedimentos 
estabelecidos e registrados para tratamento de 
não conformidades e medidas corretivas 

--- 6.A- Todo serviço de hemoterapia que realize 
atividades do ciclo do sanguedeve ter um sistema 
de gestão da qualidade que inclua o tratamento de 
não conformidades e a adoção de medidas 
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corretivas e preventivas, visando à implementação 
do gerenciamento da qualidade (Art.9 RDC 
Nº34/2014-ANVISA e Art. 240 - §1º - II da Portaria 
N°158/2016-MS); 

7- Existência de procedimentos 
estabelecidos e registrados para lidar com as 
reclamações.  
 

--- 7.A- O serviço de hemoterapia disporá de políticas 
e ações que assegurem a qualidade dos produtos e 
serviços garantindo que os procedimentos e 
processos ocorram sob condições controladas, 
incluindo ações de tratamento das reclamações e 
sugestões dos usuários (Art. 240 - §1º - III da 
Portaria N°158/2016-MS) 

8- Existência de procedimentos 
estabelecidos e registrados em casos de 
produtos não conformes. 

--- 8.A- Todo serviço de hemoterapia que realize 
atividades do ciclo do sangue deve ter um sistema 
de gestão da qualidade que inclua a qualificação de 
insumos e produtos, visando à implementação do 
gerenciamento da qualidade. (Art.9 RDC 
Nº34/2014-ANVISA) 
 
8.B- O serviço de hemoterapia manterá um sistema 
de controle e qualificação de produtos críticos, o 
que inclui a inspeção dos produtos quando do 
recebimento e da sua utilização e o monitoramento 
dos resultados obtidos com o insumo (gestão de 
insumos) (Art. 254 da Portaria N°158/2016-MS) 

9- Procedimentos para identificar e notificar 
ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não 
conformidades relacionadas à qualidade e 
segurança de produtos 

--- 9.A- Não conformidades observadas em materiais, 
insumos e reagentes, que indiquem 
comprometimento na qualidade e segurança, 
devem ser notificadas à ANVISA (Art. 13- 
Parágrafo Único da RDC N°34/2014-ANVISA) 
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10- O serviço realiza controle de qualidade 
interno das técnicas empregadas 

--- 10.A- O serviço de hemoterapia que execute testes 
laboratoriais deve realizar Controle de Qualidade 
Interno (CQI), utilizando amostras de controles 
adicionais aos fornecidos pelo fabricante do 
reagente em uso e de acordo com um plano de 
procedimentos previamente elaborado e validado, 
contendo as especificações dos critérios de 
aceitação (Art. 105 – §1º ao 4° e Art. 107 - Seção 
VII - RDC N°34/2014-ANVISA); 

11- O serviço participa de Avaliação Externa 
da Qualidade (AEQ) 

--- 11.A- O serviço de hemoterapia que realize testes 
laboratoriais deve participar regularmente de 
programas de avaliação externa da qualidade 
(AEQ) para todos os testes realizados, a fim de 
assegurar a exatidão e a confiabilidade dos 
resultados obtidos (Art. 13- Parágrafo Único da 
RDC N°34/2014-ANVISA); 

12- Existência de Cronograma com registros 
de manutenções preventivas e corretivas dos 
equipamentos e instrumentos 

Equipamentos 
recentemente adquiridos 
pelo Serviço de 
Hemoterapia, que 
estejam sob a 
responsabilidade dos 
respectivos fabricantes 

12.A- Manutenções preventivas: são manutenções 
que visam manter o equipamento dentro de 
condições normais de utilização com o objetivo de 
serem reduzidas as possibilidades de ocorrência de 
defeitos por desgaste ou envelhecimento de seus 
componentes; (Art.4°-XXXIV RDC Nº34/2014-
ANVISA) 
12.B- Manutenções corretivas são reparos de 
defeitos funcionais ocorridos durante a utilização do 
equipamento; (Art.4º-XXXIII RDC Nº34/2014-
ANVISA) 
 
12.C- O serviço de hemoterapia deve dispor dos 
respectivos cronogramas das manutenções 
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preventivas e corretivas dos equipamentos em uso 
(Art.11 - Parágrafo Único da RDC Nº34/2014-
ANVISA) 
 
12.D- O serviço de hemoterapia deve manter os 
respectivos registros das manutenções preventivas 
e corretivas dos equipamentos em uso (Art.11 - 
Parágrafo Único da RDC Nº34/2014-ANVISA) 

13- Existência de indicadores e definição de 
metas que avaliem a qualidade do serviço de 
hemoterapia 

18.A- Atividades de apoio 
administrativo 

13.A- O serviço de hemoterapia disporá de 
políticas e ações que assegurem a qualidade dos 
produtos e serviços garantindo que os 
procedimentos e processos ocorram sob condições 
controladas. O desempenho dos processos será 
acompanhado por meio de indicadores e definição 
de metas (Art. 240-§2º da Portaria N°158/2016-MS)  

Fonte: Autoria Própria 
Nota: O conteúdo da Portaria N°158/2016-MS foi incluído na Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017 - MS 
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APÊNDICE 3. CRONOGRAMA 

 

Primeiro Semestre (2017.1) 

FASE DA PESQUISA MÊS 

1 2 3 4 5 6 

1) REFERENCIAL TEÓRICO        

2) ANÁLISE DO PROBLEMA       

3) SELEÇÃO E ELABORAÇÃO DE CRITÉRIOS 
PARA MEDIR A QUALIDADE. 

      

4) PLANEJAMENTO DO ESTUDO PARA AVALIAR 
O NÍVEL DE QUALIDADE 

      

5) PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO       

Fonte: Autoria Própria 
 

Segundo Semestre (2017.2) 

FASE DA PESQUISA MÊS 

7 8 9 10 11 12 

6) REFERENCIAL TEÓRICO        

7) IMPLEMENTAÇÃO DA INTERVENÇÃO       
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PLANEJADA 

8) (RE) AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE       

9) QUALIFICAÇÃO DO ESTUDO       

10) ELABORAÇÃO DOS INDICADORES E DO 

MONITORAMENTO 

      

Fonte: Autoria Própria 

 

Primeiro Semestre (2018.1) 

FASE DA PESQUISA MÊS 

1 2 3 14 5 6 

11) ELABORAÇÃO DOS INDICADORES E DO 

MONITORAMENTO 

      

12) REFERENCIAL TEÓRICO       

13) MONITORAMENTO       

14) REDAÇÃO DA DISSERTAÇÃO       

15) DEFESA DA TESE DE MESTRADO       

Fonte: Autoria Própria 
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Legenda: 

1), 6) e 12) REFERENCIAL TEÓRICO - nesta etapa do projeto o pesquisador estará refinando o referencial teórico que norteia a presente investigação. Para 

tanto, serão realizadas consultas nas bases eletrônicas de pesquisa como MEDLINE, PUBMED, SCOPUS e outras; 

2) ANÁLISE DO PROBLEMA: Avaliação da oportunidade de melhoria, por meio de passos e ferramentas de um ciclo de melhoria da qualidade; 

3) SELEÇÃO E ELABORAÇÃO DE CRITÉRIOS TEÓRICOS PARA MEDIR A QUALIDADE: Definição dos critérios A serem utilizados para avaliar a 

qualidade antes e depois da intervenção; 

4) PLANEJAMENTO DO ESTUDO PARA AVALIAR O NÍVEL DE QUALIDADE: Planejamento da forma de avaliar o nível de qualidade;  

5)  PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO: Coleta de dados e elaboração das intervenções a respeito da gestão de qualidade a serem realizadas nos 

serviços de hemoterapia do interior do Rio Grande do Norte; 

7) IMPLEMENTAÇÃO DA INTERVENÇÃO PLANEJADA: Divulgação das intervenções para os serviços de hemoterapia, para que as ações sejam 

implantadas e implementadas;  

8) (RE) AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE: Nova coleta de dados para avaliar a melhoria da qualidade; 

9) QUALIFICAÇÃO DO ESTUDO: submissão do estudo para apreciação da Banca; 

10) e 11) ELABORAÇÃO DE INDICADORES E DO MONITORAMENTO: Construção de indicadores que proporcionem o acompanhamento a longo prazo 

das melhorias conseguidas; 

13) MONITORAMENTO: Medição, acompanhamento e divulgação dos indicadores que garantam a manutenção e/ou melhoria da qualidade alcançada; 

14) REDAÇÃO DA DISSERTAÇÃO PARA DEFESA DO MESTRADO; 

15) DEFESA DA TESE DE MESTRADO. 
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APÊNDICE 4 - DIAGRAMA DE GANTT ACERCA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE 

HEMOTERAPIA DO INTERIOR DO RN 

  Meses (Ano 2017/2018) 

Tarefa Responsáveis 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

1. Reunião com diretor da Hemorrede Pública Estadual/RN para 

apresentação do Projeto de Melhoria: Gestão da Qualidade nos 

serviços de hemoterapia do interior do RN, e anuência da instituição. 

Mestranda e 
componente da 
equipe de 
fiscalização da 
SUVISA/RN 

         

2. Reunião com representantes do Núcleo de Qualidade do 

Hemocentro Coordenador da Hemorrede Pública Estadual/RN para 

apresentação do Projeto de Melhoria: Gestão da Qualidade nos 

serviços de hemoterapia do interior do RN. 

Mestranda e 
componente da 
equipe de 
fiscalização da 
SUVISA/RN 

         

3. Participação em Capacitação sobre PEQH – Programa Estadual 

de Qualificação da Hemorrede, promovido pelo Ministério da Saúde. 

Mestranda e 
componente da 
equipe de 
fiscalização da 
SUVISA/RN 

         

4. Elaboração de conteúdo para capacitação dos serviços de 

hemoterapia do interior sobre Gestão da Qualidade, baseado nos 

critérios para medir a qualidade, previamente elaborados.  

Mestranda          

5. Comunicação aos serviços de hemoterapia do interior do RN 

acerca da implementação inicial do projeto de melhoria, de acordo com 

Mestranda          
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cronograma previamente elaborado. 

6. Intervenção: Capacitação dos serviços de hemoterapia acerca 

do conteúdo sobre gestão da qualidade, conforme os critérios 

selecionados para obtenção da melhoria. 

Mestranda e 
componente da 
equipe de 
fiscalização da 
SUVISA/RN 

         

7. Estabelecer estrutura organizacional com responsabilidade 

definida para cada setor do serviço 

Profissionais 
dos serviços de 
hemoterapia 

         

8. Elaborar e instituir Programa de Treinamento e Capacitação 

Pessoal, incluindo as atividades de gestão da qualidade. 

Profissionais 
dos serviços de 
hemoterapia 

         

9. Dispor de registros relativos à capacitação/qualificação pessoal 

para as atividades no serviço de hemoterapia 

Profissionais 
dos serviços de 
hemoterapia 

         

10. Dispor de Manual de Procedimentos Operacionais (POs) para 

todas as atividades do ciclo do sangue 

Profissionais 
dos serviços de 
hemoterapia 

         

11. Elaboração dos Procedimentos Operacionais (POs): tratamento 

de não conformidades e medidas corretivas;  

Profissionais 
dos serviços de 
hemoterapia 

         

12. Elaboração dos Procedimentos Operacionais (POs): 

atendimento a reclamações. 

Profissionais 
dos serviços de 
hemoterapia 

         

13. Elaboração dos Procedimentos Operacionais (POs): produtos 

não conformes. 

Profissionais 
dos serviços de 
hemoterapia 

         

14. Elaboração dos Procedimentos Operacionais (POs): 

procedimentos para identificar e notificar ao Sistema Nacional de 

Profissionais 
dos serviços de 
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Vigilância Sanitária não conformidades relacionadas à qualidade e 

segurança de produtos. 

hemoterapia 

15. Instituir processos de Auditoria interna. Profissionais 
dos serviços de 
hemoterapia 

         

16. Realizar controle de qualidade interno das técnicas empregadas Profissionais 
dos serviços de 
hemoterapia 

         

17. Participar regularmente de Avaliação Externa da Qualidade 

(AEQ) 

Profissionais 
dos serviços de 
hemoterapia 

         

18. Instituir Cronograma com registros de manutenções preventivas 

e corretivas dos equipamentos e instrumentos 

Profissionais 
dos serviços de 
hemoterapia 

         

19. Elaborar e instituir indicadores e definição de metas que avaliem 

a qualidade do serviço de hemoterapia 

Profissionais 
dos serviços de 
hemoterapia 

         

20. (Re) Avaliação do Nível de Qualidade: Nova coleta de dados 

para avaliar a melhoria da qualidade; 

Mestranda e 
componente da 
equipe de 
fiscalização da 
SUVISA/RN 

         

21. Elaboração de Indicadores e do Monitoramento: Construção de 

indicadores que proporcionem o acompanhamento a longo prazo das 

melhorias conseguidas. 

Mestranda          

22. Monitoramento: medição, acompanhamento e divulgação dos 

indicadores que garantam a manutenção e/ou melhoria da qualidade 

Mestranda          
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alcançada. 

23. Redação da Dissertação para Defesa do Mestrado Mestranda          

                 Fonte: Autoria Própria 
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APÊNDICE 5 - REGISTROS DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS NOS 
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA DO INTERIOR DO RN, NO PERÍODO DE 06 DE 
JULHO A 01 DE SETEMBRO DE 2017. 
 
 

 
AT de Santa Cruz                                         AT de Santo Antônio 
 
 
 

 
AT de Parnamirim                                   AT de Apodi 
 
 
 

 
Hemocentro Regional de Caicó                    Hemocentro Regional de Mossoró 
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Intervenção com técnicos dos Hemocentros de Mossoró e Caicó e Unidades de 
Coleta e Transfusão de Currais Novos e Pau dos Ferros, durante o Curso do 
Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede, realizado no Hemocentro 
Coordenador Dalton Barbosa Cunha – Natal/RN – 26/07/2017.  
 
 
 

 
 
Participação em Curso do Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede, 
realizado no Hemocentro Coordenador Dalton Barbosa Cunha – Natal/RN, no 
período de 25 a 27/07/2017. 
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APÊNDICE 6 - REGISTROS DE ALGUMAS REAVALIAÇÕES DOS CRITÉRIOS 
DE QUALIDADE REALIZADAS NOS SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA DO 
INTERIOR DO RN, NO PERÍODO DE 11 A 24/10/2017. 
 

 
Unidade de Coleta e Transfusão de Currais Novos 

 
Agência Transfusional de Apodi 

 
Hemocentro Regional de Mossoró 

 
Unidade de Coleta e Transfusão de Pau dos Ferros 
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3 ANEXOS 
ANEXO 1. CARTA DE ANUÊNCIA DO HEMOCENTRO COORDENADOR DALTON 
CUNHA
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ANEXO 2. PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA – UFRN / HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
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