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RESUMO 

MARTINS, S.A.S. (2021). – Influência da tecnologia e da gestão da qualidade 

no processo de trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise (Tese de 

Doutorado). Universidade Paulista – UNIP, São Paulo, Brasil.  

O objetivo desta tese é avaliar a influência da tecnologia e da gestão da 

qualidade no processo de trabalho do enfermeiro que atua em clínica de 

hemodiálise. A colaboração da Engenharia da Produção se dá através das 

técnicas e métodos do sistema produtivo de trabalho e da utilização das 

ferramentas da gestão da qualidade como metodologia de busca de solução de 

problemas vivenciado nas organizações de saúde, em específico em clínica de 

hemodiálise. A metodologia utilizada foi de estudo de casos múltiplos e não 

integrado. O projeto do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Paulista. As pesquisas realizadas para elaboração dos sete artigos 

que compõe esta tese ocorreram em clínicas de hemodiálise situadas nas 

regiões: leste, central, sul da cidade de São Paulo, cidade de Sorocaba – SP e 

Passos em Minas Gerais. As pesquisas ocorreram no período de abril de 2018 

a dezembro de 2021. Os sujeitos de pesquisa foram enfermeiros que trabalham 

nas clínicas de hemodiálise que foram campo da pesquisa. Foram elaborados 

sete artigos, três apresentados e publicados em congressos internacionais, dois 

foram publicados em periódico de relevancia e dois foram submetidos e 

aguardam processo de avaliação. Ao longo das pesquisas realizadas e na 

elaboração dos vários artigos que compõem esta tese, percebeu-se a 

necessidade de propor um roteiro de implementação de acreditação em clínicas 

de hemodiálise com o auxílio da tecnologia para que auxilie em todo o processo 

a participação do enfermeiro, que tem um papel importante na gestão 

administrativa e assistencial. Assim foi idealizado o software Henina Sistema de 

Gestão da Qualidade que compõe documentos importantes que fazem parte do 

trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise. E o Henina Acreditação em 

Hemodiálise que a princípio está interligado ao HSGQ no qual o roteiro proposto 

está incluído com todos os seus desdobramentos e ações. 

Palavras Chaves: Tecnologia; Gestão da Qualidade; Enfermeiro; Hemodiálise. 

 



 
 

ABSTRACT 

MARTINS, S.A.S. (2021). - Influence of technology and quality management on 

the work process of nurses working in hemodialysis (Doctoral Thesis). Paulista 

University - UNIP, São Paulo, Brazil. 

The objective of this thesis is to evaluate the influence of technology and quality 

management on the work process of nurses working in hemodialysis clinics. The 

collaboration of Production Engineering takes place through the techniques and 

methods of the productive work system and the use of quality management tools 

as a methodology for seeking solutions to problems experienced in health 

organizations, specifically in hemodialysis clinics. The methodology used was a 

multiple case study and not integrated. The study project was approved by the 

Ethics and Research Committee of Universidade Paulista. The research carried 

out for the elaboration of the seven articles that make up this thesis took place in 

hemodialysis clinics located in the regions: east, central, south of the city of São 

Paulo, city of Sorocaba – SP and Passos in Minas Gerais. The research took 

place from April 2018 to December 2021. The research subjects were nurses 

working in the hemodialysis clinics that were the research field. Seven articles 

were prepared, three presented and published in international congresses, two 

were published in a relevant journal and two were submitted and are awaiting 

evaluation process. During the research carried out and in the elaboration of the 

various articles that make up this thesis, the need to propose a roadmap for the 

implementation of accreditation in hemodialysis clinics with the help of technology 

was perceived to assist the participation of nurses in the entire process, which 

has an important role in administrative and care management. Thus, the Henina 

Quality Management System software was created, which makes up important 

documents that are part of the work of nurses who work in hemodialysis. And the 

Henina Accreditation in Hemodialysis, which in principle is linked to the HSGQ, 

in which the proposed script is included with all its developments and actions. 

Keywords: Technology; Quality management; Nurse; Hemodialysis. 

 

 



 
 

UTILIDADE DA PESQUISA PARA A SOCIEDADE 

 

 Dados epidemiológicos comprovam que a Doença Renal Crônica se 

tornou uma patologia de saúde pública, por ser uma doença considerada 

silenciosa, o indivíduo por muitas vezes descobre a falência renal quando já está 

na iminência de um procedimento dialítico. 

 Mesmo o Brasil, com um sistema de saúde pública estruturado através do 

Sistema Único de Saúde,  não consegue atender estes indivíduos a nível de 

atendimento primário. A incidência de doenças cardiovasculares como 

hipertensão, diabetes, coronariopatia, entre outras, se não forem  controladas,   

acaba evoluindo muitas vezes para a doença renal crônica.  

 Na atualidade muito se conquistou através da tecnologia e dos processos 

de gestão da qualidade. Máquinas que antes realizavam o procedimento de 

maneira manual, hoje são automatizadas, oferecendo segurança no 

procedimento e aumentando a sobrevida dos pacientes. 

 Os processos de gestão da qualidade visam atender o paciente com 

excelência, focando no seu bem-estar geral. Para que isso aconteça, são 

necessários profissionais comprometidos e capacitados para este atendimento. 

 Assim, o foco desta pesquisa torna-se relevante para a sociedade porque, 

através da implementação da acreditação em clínicas de hemodiálise, com o uso 

da tecnologia irá subsidiar o trabalho do enfermeiro que é o líder da equipe de 

enfermagem. Além da equipe de enfermagem, outros profissionais da saúde que 

fazem parte da equipe multidisciplinar serão envolvidos no processo de 

acreditação juntamente com a alta direção da clínica.  

 Através da conquista do selo de acreditação, a clínica de hemodiálise irá 

promover melhoria contínua, diminuição de retrabalho, redução de custos, 

integração de processos, credibilidade, visibilidade no mercado e na sociedade 

e, acima de tudo, proporcionar segurança ao paciente através da qualidade no 

atendimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais  

Esta tese estuda a influência da tecnologia e da gestão da qualidade no 

processo de trabalho do enfermeiro que atua em clínica de hemodiálise. A 

colaboração da Engenharia da Produção se dá através das técnicas e métodos 

do sistema produtivo de trabalho e da utilização das ferramentas da gestão da 

qualidade como metodologia de busca de solução de problemas vivenciado nas 

organizações de saúde, em específico em clínica de hemodiálise. 

Na atualidade observa-se a importância da tecnologia e da gestão da 

qualidade em vários ambientes, na indústria, comércio, saúde, entre outros. No 

que se refere a Gestão da Qualidade, segundo Zagha e Cerra (2010), a Gestão 

da Qualidade Total (Total Quality Management – TQM) é frequentemente citada 

como uma opção estratégica para alcançar vantagem competitiva. Ainda 

segundo as autoras, os sistemas de qualidade de uma organização consistem 

em padrões internacionais de excelência como a série de normas ISO 9000 

emitidas pela  International Organization for Standardization.  

Um marco na história da qualidade na área da saúde foi a criação da 

Comissão Conjunta de Acreditação de Hospitais, em 1951 que, segundo Luongo 

et al. (2011), passou a ser conhecida como Accreditation of Healthcare 

Organizations, cuja incumbência é avaliar a qualidade das organizações de 

saúde por meio da Acreditação Hospitalar. 

No que se refere à tecnologia, de acordo com Veraszto et al. (2008), torna-

se importante conhecer o significado das palavras técnica e tecnologia, que são 

originadas da palavra grega techné. A  técnica se refere principalmente a como 

transformar, como modificar. Para Wahab et al. (2012), técnica significa ter 

conhecimento especial e geralmente prático de um assunto mecânico ou 

científico. Por sua vez, conforme cita Rodrigues (2001), a palavra tecnologia 

provém da junção do termo tecno, do grego techné, que significa saber fazer, e 

logia do grego logus, significando razão.  

De acordo com Gagne (2013), a tecnologia está associada ao 

conhecimento, pode significar um processo contínuo e crescente de novos 



17 
 

recursos, processos e ideais. Em uma análise evolucionária da tecnologia, 

Cavalcante e Silva (2011) citam que a Revolução Industrial, também pode ser 

comparada a uma revolução tecnológica da época. A Revolução Industrial teve 

grande relevância para a sociedade atual.   

A industrialização, ou primeira revolução industrial, começou com a 

introdução de equipamentos, ocorrida na Inglaterra a partir do século XVIII, por 

volta do ano de 1750, com a utilização da lançadeira volante para tear, criada 

por John Kay em 1733 foi um  dos pontos de inflexão mais notáveis na história. 

Durante este período, a tecnologia do trabalho humano e animal se transformou 

em maquinários. A Revolução Industrial se renova para o crescimento 

econômico global, aumento da produção e do consumo de pessoas comuns. O 

sistema de comunicação de transporte por meio de canais, rodovias e ferrovias 

foi aprimorado (MOHAJAN, 2019). 

A segunda revolução começou na virada do século XX, envolvendo uma 

produção em massa movida a eletricidade de produtos com base na divisão do 

trabalho, pode-se observar esta evolução através da Figura 1.  A terceira 

revolução industrial iniciou-se em 1970 com a tecnologia da informação, 

alcançando assim maior automação dos processos de fabricação, tanto manual 

como também no processo de trabalho intelectual (KAGERMANN et al., 2013). 

Figura 1 – Os  quatros estágios da Revolução Industrial 

 

Fonte: Adaptado de Kagermann et al. (2013). 
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Na atualidade, a evolução da tecnologia em diferentes áreas do 

conhecimento coloca o mundo diante da quarta revolução industrial, segundo 

Schwab (2016). Neste contexto no ano de 2011, em um evento na cidade de 

Hannover, Alemanha, foi divulgado um projeto intitulado Plataforma Industria 4.0 

– Plattform Industrie 4.0 com o objetivo de desenvolver alta tecnologia 

interagindo máquinas e seres humanos (SACOMANO et al., 2018). O termo 

Industrie 4.0 foi criado na Alemanha em 2011 que de acordo com Zhou et al. 

(2015) torna-se uma estratégia de alta tecnologia e que atualmente tem sido 

amplamente discutida e tornou-se um ponto de acesso para a maioria das 

indústrias globais. 

Para Grade e Deoskar (2020) as tecnologias emergentes da Indústria 4.0 

podem transformar totalmente a cadeia de valor da manufatura. Com os 

benefícios da digitalização surge maior eficiência de produção para produtos 

inovadores e implantação de serviços. Com a transformação digital, os 

benefícios da Indústria 4.0 poderá influenciar as  empresas tornar-se mais 

inteligente e mais eficiente. 

Para Morsch (2018), a área da saúde acompanha as transformações que 

ocorrem em todos os setores da indústria e agrega desafios para os profissionais 

da saúde quanto para a população que procura assistência à saúde. O Quadro 

1 fornece uma síntese comparativa desta transformação digital que ocorreu na 

indústria e  vem ocorrendo na área da saúde. 

Quadro 1 – Transformação Digital na Industria e na área da Saúde 

Versão Indústria Saúde 

1.0 Energia através da água, vapor, 

mecanização. 

Informações sobre saúde por meio de 

impressão. 

2.0 Produção em Massa, Linha de 

Montagem, Eletricidade. 

Comunidades online, mídia social, 

conteúdos gerados através de 

monitorização de dados. 

3.0 Computador e automação Informações personalizadas relacionadas 

a saúde. 

4.0 Sistema Cyber Físico e Réplica 

Digital 

Virtualização e personalização 

 
Fonte: Adaptado de Bagaria et al. (2020). 
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Helfand (2015) descreve que, através das interfaces da Industria 4.0, é 

permitida a virtualização dos processos físicos na saúde e sua transformação 

em serviços, tendo em vista que já estão disponíveis órgãos artificiais, 

biossensores, dispositivos inteligentes oferecidos de forma automatizada. 

Por meio das tecnologias da Industria 4.0, um Sistema Ciber Físico pode 

monitorar processos do mundo real implementando a tomada de decisões de 

maneira descentralizada conforme cita Monteiro et al. (2018). Ainda segundo os 

autores, com a Internet de Serviços (IoS) e a Internet das Coisas (IoT), podem 

ser ofertados serviços internos e interorganizacionais para os participantes da 

cadeia de valor.  

Em relação aos pacientes, o fluxo e os caminhos são os paradigmas 

tradicionais da Cadeia de Valor dentro do negócio da assistência à saúde, que 

se assemelham a qualquer outro negócio e, conforme cita Kagermann et al. 

(2013) esta área pode se beneficiar do advento da Industria 4.0. Assim os 

serviços de saúde poderão ser organizados modularmente à medida que a 

especialização aumenta e o modelo de saúde distribuído será centrado no 

paciente.  

Burns (2005) incorpora a tecnologia no elo dos fabricantes e considera 

dois fluxos críticos que, segundo o autor, envolvem o financeiro e a inovação. O 

financeiro, do lado dos fabricantes, envolve os pagadores, que podem ser o 

governo, empresas e indivíduos. A inovação, por sua vez, depende dos 

fabricantes para se vincular próxima da cadeia de valor. A ligação dos 

provedores de serviços e produtos de saúde define grande parte dos gastos e 

do consumo em saúde.  

Ferrer-Roca e Mendez (2012) citam que neste século muito  produtos de 

saúde serão dispositivos portáteis trabalhando em um ambiente difundido de 

comunicações sem fio e computação em nuvem.  

As corporações farmacêuticas, segundo Ebnehoseini (2017), estão 

desenvolvendo biossensores e produtos farmacêuticos inteligentes, para facilitar 

as comunicações dos mundos real e virtual. As estratégias de Big Data serão 

responsáveis pela individualização e pelos cuidados de saúde personalizados. 
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A conexão entre as máquinas torna-se uma realidade cada vez mais 

crescente na área da saúde, permitindo uma troca de comandos que geram 

resultados mais precisos e em tempo cada vez mais curto.   

Na área da saúde, a Internet of Things – IoT (traduzida para o português 

como internet das coisas) é uma das tecnologias mais promissoras.  De acordo 

com Magrini (2018), a IoT se concentra em como computadores, sensores e 

objetos interagem uns com os outros e processam informações e dados em um 

contexto de hiperconectividade.  

Para Monteiro et al. (2018), os serviços de saúde irão girar em torno desta 

transformação digital para virtualizar vários níveis de atendimento, com o intuito 

de auxiliar pacientes e profissionais da saúde a alcançar independência, 

conectando dispositivos e tecnologias de forma a alcançar um atendimento 

customizado.  

No que se refere as organizações que fornecem o procedimento de 

hemodiálise, segundo Lameire et al. (2009), muitas inovações tecnológicas 

relacionadas aos equipamentos de hemodiálise foram desenvolvidas e novas 

modalidades e estratégias foram introduzidas.  

Segundo Locatelli et al. (2005) o monitoramento contínuo através das 

novas tecnologias desenvolvidas nos novos equipamentos identifica o perfil da 

hemodiálise, tornando-se uma ferramenta potencialmente útil para fornecer 

garantia de qualidade em cada sessão, com a intenção de reduzir a incidência 

de ocorrência de eventos adversos e para garantir segurança para o paciente 

submetido ao procedimento e também para a equipe dos profissionais de saúde 

que atuam na hemodiálise.  

Nos diferentes ambientes de trabalho em organizações de saúde destaca-

se o trabalho dos profissionais que atuam em hemodiálise. Para Prestes et al. 

(2011), os profissionais que atuam em hemodiálise possuem especificidades, 

como o desenvolvimento de atividades junto a pacientes com o diagnóstico 

médico de Insuficiência Renal Crônica. Para atuar nesta área, são necessários 

conhecimentos específicos para monitorar o procedimento de hemodiálise, que 

é denominado de alta complexidade.  
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Para o procedimento de hemodiálise são utilizados equipamentos e 

materiais específicos para realizar o processo de remoção de substâncias 

tóxicas do sangue, como ureia e creatinina em excesso que os rins, por estarem 

em falência, não conseguem eliminar. Além destas substâncias, o excesso de 

líquido do organismo também é removido. O paciente permanece conectado a 

uma máquina em um sistema extracorpóreo através de um acesso venoso 

denominado Fístula Artério Venosa (FAV), por meio de punções venosa e 

arterial, e o procedimento dura em média quatro horas, três vezes por semana 

(BEUTER et al., 2013).  

 Lima et al. (2010) descreve que a realização do procedimento de 

hemodiálise requer dos profissionais constante observação clínica e 

monitorização do funcionamento dos materiais e equipamentos utilizados, e, 

portanto, devem ser desenvolvidas competências para realizar julgamentos e 

tomar decisões assertivas à resolução de intercorrências que possam surgir no 

procedimento e também minimizar suas consequências.  

Segundo a Portaria nº 389 do Ministério da Saúde, de 13  de março de 

2014, que define os critérios para a organização da linha de cuidado da pessoa 

com Doença Renal Crônica (DRC) e institui incentivo financeiro de custeio 

destinado ao cuidado ambulatorial pré-dialítico, é definido no Capítulo V, artigo 

20, a composição da equipe de profissionais da saúde que devem atuar em 

hemodiálise, devendo fazer parte da equipe multiprofissional: médico 

nefrologista, enfermeiro especializado em nefrologia, que responda pelos 

procedimentos e intercorrências de enfermagem,  assistente social, psicólogo, 

nutricionista, técnico de enfermagem e técnico de enfermagem exclusivo para o 

reprocessamento dos capilares. 

De acordo com Treviso et al. (2017), é atribuição do enfermeiro a gerência 

do cuidado que envolve ações ligadas diretamente ao paciente, assim como a 

gerência da equipe de enfermagem, recursos materiais e toda a sistematização 

da assistência. Para atuar na hemodiálise, o enfermeiro precisa ter qualificação 

específica na área, o que se torna imprescindível para a boa prática do cuidado, 

em que as competências e habilidades devem convergir para o alcance do 

cuidado integral ao paciente que realiza hemodiálise.  
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Além de todo o aparato tecnológico e de profissionais capacitados para 

atuarem em hemodiálise dando assistência necessária ao paciente com Doença 

Renal Crônica, é necessário que haja Políticas Públicas de Saúde que possam 

convergir para a efetividade do tratamento.  

Conforme Mizraji et al. (2007), vários países desenvolvidos, com exceção 

dos Estados Unidos, dispõem de um sistema gratuito às Terapias de 

Substituição Renal a toda população. Países da América Latina como Argentina, 

Costa Rica, Cuba, Uruguai, Venezuela e  Brasil, dispõem de um sistema de 

saúde a cargo do Estado.  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia – SBN,  o Brasil 

possui 852 centros de tratamento ambulatorial registrados em julho de 2017; 

destes, 758 possuem programas ativos de diálise crônica. Foi realizada uma 

pesquisa neste ano para identificar o número de pacientes em tratamento 

dialíticos, sendo que dos 758 centros apenas 291 responderam ao questionário 

do censo realizado.  

O número total de pacientes em diálise crônica no Brasil em 1º de julho 

de 2017 foi estimado em 126.583 (SESSO et al. 2017).  

No Brasil, a atenção às pessoas com Doença Renal Crônica é uma das 

áreas de competência do Sistema Único de Saúde. Isso inclui, em termos de 

políticas públicas de saúde, acesso universal e gratuito, porém, conforme cita 

Chor (2013), algumas evidências sugerem desigualdades no acesso, utilização 

e resultados no procedimento de hemodiálise. Quinto Neto (2016) relata que, 

tanto no atendimento público quanto no privado, o que prevalece para os 

pacientes é que o acesso ocorra sem demora excessiva, seja resolutivo, 

respeitoso e leve em conta necessidades e valores. 

Neste contexto da busca da satisfação, tanto de pacientes como dos 

profissionais que atuam na saúde, emerge a importância da gestão da qualidade. 

No Brasil, os processos de gestão da qualidade nas organizações de saúde 

foram intensificados em 1995, com a implementação da Portaria GM/MS nº. 

1.107, conforme citado no Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar elaborado 

pelo Ministério da Saúde (2002). Essa portaria deu início ao Programa de 

Garantia e Aprimoramento da Qualidade em Saúde – Programa de Acreditação. 
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Em 1998, foi criado o primeiro manual sobre o assunto e no ano de 2001 foi 

instituída a Organização Nacional de Acreditação (ONA).  Conforme cita Luongo 

et al. (2011), a ONA passou a ser reconhecida como instituição apta a 

operacionalizar o processo de acreditação nas organizações de saúde.  

Segundo o Portal Saúde Business (2011), de 2005 a 2011 foram 

realizadas 41 avaliações para a certificação de serviços de nefrologia e terapia 

renal substitutiva. Destas avaliações foram concedidas 16 certificações. 

1.2 Justificativa 

Na trajetória profissional da autora como enfermeira, o cuidado ao 

paciente com Insuficiência Renal Crônica foi uma rotina durante muitos anos. 

Nesse período atuando em uma instituição hospitalar de saúde de grande porte, 

e tendo como foco a atenção ao paciente submetido a hemodiálise, prestava 

assistência ao paciente e sua família de forma integral e contínua.  

Após 33 anos atuando nas áreas de nefrologia, hemodiálise, urologia e 

transplante renal, surgiram outras oportunidades na área da educação e 

pesquisa.  

Embora a área de formação da autora seja na enfermagem e pedagogia, 

cursando o doutorado em engenharia de produção foi obtido a oportunidade de 

ampliar conhecimentos que envolvem a tecnologia, gestão da qualidade nos 

serviços de hemodiálise e a influência do processo de trabalho do enfermeiro. 

O tema torna-se relevante porque ao longo dos anos vem acontecendo 

uma transformação digital que tem impulsionado a área da saúde e os 

trabalhadores que nela atuam.  

Morsch (2018) identifica que a transformação digital acompanha as 

mudanças que ocorrem em todos os setores da indústria e agrega desafios para 

as organizações de saúde em conjunto os profissionais da saúde quanto para à 

população que procura assistência à saúde.  

Tornou-se comum nas organizações de saúde o uso da tecnologia como 

centro estratégico de crescimento. Lorenzetti et al. (2012) citam que a tecnologia 

se tornou um importante instrumento para a saúde e o tratamento de doenças. 
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De acordo com Monteiro et al. (2018) o Sistema Cyber Físico contém 

vários recursos de tecnologias que permitem observar processos do mundo real, 

que auxilia os profissionais da saúde em seu processo de trabalho, assim como 

beneficia pacientes antes, durante e após os procedimentos realizados. 

No que se refere à Gestão da Qualidade, no Brasil, a partir da década de 

90, o impacto da globalização incentivou as organizações a buscarem níveis 

internacionais de qualidade, produtividade e eficiência. De acordo com Cota e 

Freitas (2013), neste contexto tiveram início os processos de certificação de 

sistema de qualidade. 

Para Bonato (2011) um programa de acreditação em organização de 

saúde deve objetivar a responsabilidade em medir o desempenho, em promover 

melhorias de qualidade, viabilizando incentivos externos e o necessário esforço 

interno, culminando com responsabilidade perante os usuários e consumidores. 

Acredita-se que a escolha do tema configura uma contribuição relevante 

porque as questões que envolvem a tecnologia e gestão da qualidade na área 

da saúde despontam com um potencial para ampliar, virtualizar e habilitar novos 

processos relacionados à saúde e transformá-los em práticas utilizáveis no 

trabalho do enfermeiro.  

1.3 Questões de pesquisa 

Observa-se que, ao longo do tempo, a tecnologia vem transformando 

vários aspectos da vida humana, como educação, segurança, cultura, economia, 

saúde, trabalho, entre outros. 

A relação que surge entre a tecnologia e o trabalho pode ser harmoniosa 

ou opressora. Já na gestão da qualidade, segundo Ivanova e Lavrova (2017), o 

uso da tecnologia está relacionada à segurança dos produtos ou serviços 

fabricados para uma pessoa e ou um ambiente. 

Assim, o objeto principal deste estudo é avaliar a influência da tecnologia 

e gestão da qualidade com o trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise. 
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 Através deste desenvolvimento tecnológico e os processos de gestão da 

qualidade envolvendo o enfermeiro que atua em hemodiálise, as seguintes 

questões de pesquisa são levantadas: 

1.1.1 Quais progressos ocorreram em relação a transformação digital e os 

serviços de hemodiálise? 

1.1.2 O enfermeiro está preparado para as mudanças que ocorrem através 

da transformação digital com a implantação de novas tecnologias na 

hemodiálise? 

1.1.3 Como a Tecnologia e a Gestão da Qualidade influenciam o processo 

de trabalho do Enfermeiro que atua em hemodiálise?  

1.4 Objetivos da Pesquisa 

1.4.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo é avaliar a influência da tecnologia e da 

gestão da qualidade no processo de trabalho do enfermeiro que atua em 

hemodiálise.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral deste estudo, foram estipulados os seguintes 

objetivos específicos:  

1. Avaliar como a tecnologia e a gestão da qualidade transformaram o 

trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise;  

2. Identificar o conhecimento sobre gestão da qualidade dos enfermeiros 

que atuam em clínica de hemodiálise que não possuem selo de qualidade; 

3. Avaliar os desdobramento dos princípios da Gestão da Qualidade da NBR 

ISO 9001:2015 no trabalho do enfermeiro de hemodiálise;  

4. Propor um roteiro com auxílio de um software intuitivo para 

implementação do processo de acreditação em clínica de hemodiálise.  

1.5 Organização da tese 

 A organização deste estudo principia com o Capítulo 1, indicando o 

percurso profissional e pessoal,  as considerações iniciais contendo a introdução 

trazendo aspectos que abordam a evolução tecnológica, e o que transcorre com 
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a transformação digital,  a Doença Renal Crônica no Brasil, o trabalho do 

Enfermeiro em hemodiálise, Políticas Públicas e Gestão da Qualidade que 

envolvem os serviços de hemodiálise. Expõe informações relevantes da 

pesquisa, os objetivos do estudo, questões norteadoras e justificava.  

 O Capítulo 2 aponta a fundamentação teórica baseada em referencias 

pesquisadas nas bases de dados, Latin American Literature in Helath Sciences 

– LILACS, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online – MEDLINE, 

Scientific Electronic Library – SciELO, Science Direct – Elsevier e Emerald, além 

de livros que abordam a temática da pesquisa. 

 O Capítulo 3 expõe o método utilizado na pesquisa e o Quadro de 

Referência da Pesquisa - Framework, além de apresentar as organizações 

campo do estudo, os sujeitos de pesquisa e o registro do parecer técnico do 

Comitê de Ética e Pesquisa – CEP.   

 O Capítulo 4 fornece os resultados dos artigos científicos desenvolvidos 

para compor esta tese e alcançar os objetivos propostos.  

 O Capítulo 5 apresenta as considerações finais, indicando de maneira 

geral os resultados das confecções dos artigos, como os objetivos foram 

alcançados,  respostas as questões norteadoras e as proposições elencadas.  

 Na sequência estão as referências bibliográficas utilizadas no padrão da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT instituído pela Universidade 

Paulista – UNIP na elaboração dos estudos científicos, apêndice que 

representam os artigos publicados e instrumentos de pesquisa dos artigos, 

anexos que se referem ao parecer do Comitê de Ética e Pesquisa envolvendo 

pesquisa com seres humanos, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE e Termo da Organização para realização da pesquisa.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Este capítulo contem a revisão da literatura realizada através de 

pesquisas em bases de dados e leituras de artigos nacionais e internacionais e 

livros sobre o conceito e tipos de tecnologia, evolução tecnológica na área da 

saúde, Insuficiência Renal Crônica e o tratamento de hemodiálise, tecnologia 

nos serviços de hemodiálise, tecnologia e o processo de trabalho do enfermeiro 

que atua em hemodiálise, conceito de gestão da qualidade e processo de 

acreditação em organizações de saúde no Brasil e nos serviços de hemodiálise. 

2.1 Conceito de tecnologia 

 O termo tecnologia, segundo Buchanan (2016), tem origem grega, 

significando discurso sobre as artes. Surgiu no século XVII, sendo identificado 

como as artes aplicadas.  

 Para Pinto (2001), na metade do século XIX, a eletricidade, metalurgia e 

a química encontravam-se em crescente evolução, resultando em um conjunto 

de possibilidades para o exercício de habilidades humanas, sendo consideradas 

na época como um advento tecnológico. A industrialização e a  urbanização 

foram as resultantes mais visíveis da evolução desse século.  

Schatzberg (2006) descreve ainda que, no século XIX, a tecnologia era 

um termo especializado que compartilhava um conjunto comum de significados. 

Esses significados centrados na tecnologia  relacionavam-se a um campo de 

estudo com as artes práticas, que eram especialmente associadas aos 

engenheiros e à indústria moderna. No início do século XX, a tecnologia 

alcançou um encadeamento crescente de meios, processos e ideias, além de 

ferramentas e máquinas.  

Para Cunha (2006) tornou-se inegável a presença da tecnologia em várias 

dimensões do mundo contemporâneo, tornando-se uma moldura de como o 

mundo é visto e vivido. A tecnologia fornece meios e instrumentos que o ser 

humano utiliza com a finalidade de transformação.  

Como forma de melhor entender e visualizar o conceito de tecnologia o 

Quadro 2 lista alguns autores em ordem cronológica.  
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Quadro 2 – Conceituando Tecnologia 

Conceito de Tecnologia Autores 

Tecnologia é um sistema que contém equipamentos, programas, 

pessoas, processos, organização e finalidade de propósito, no qual a 

sociedade através dos seus membros satisfaz suas necessidades e 

desejos.  

Silva (2002) 

A tecnologia é como sistemas que combinam técnicas e atividades com 

implementos e artefatos, dentro de um contexto social de organização 

no qual as tecnologias são desenvolvidas, empregadas e 

administradas.  

Kaplan (2003) 

Tecnologia é o esforço para organizar o mundo para a resolução de 

problemas, de modo que bens e serviços possam ser inventados, 

desenvolvidos, produzidos e usados.  

Hughes (2004) 

A tecnologia constitui um conjunto de atividades humanas relacionada 

a um sistema de símbolos, aparelhos e máquinas, visando a concepção 

e fabricação de produtos.  

Veraszto et al. 

(2008) 

Tecnologia é o conjunto completo de dispositivos e práticas de 

engenharia disponíveis para uma cultura. 

Arthur (2011) 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

 Através dos conceitos listados no Quadro 2, observa-se que a tecnologia 

envolve pessoas, produtos, serviços e a sociedade de maneira geral. Pode ser 

considerada como um complexo de fenômenos multifacetado, derivando em 

transformação e evolução. Para Buchanan (2016) a tecnologia abrange toda a 

evolução da humanidade. 

 Assim como a tecnologia, os conceitos que envolvem a área da saúde são 

analisados através da sua evolução histórica, contexto cultural, social, político e 

econômico, destacando o desenvolvimento das ideias nessa área da experiência 

humana (SCLIAR, 2007).  

2.2 Transformação Digital e Tecnologia na área da saúde   

De acordo com dados do ano de 2012 da Organização Mundial da Saúde 

– World Health Organization, os recursos movimentados pelo setor da saúde 

corresponderam a 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Esses dados 

indicam a estreita relação das dimensões que envolvem os serviços de saúde e 

as empresas que produzem os insumos (MARQUES et al., 2016). 
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Segundo Thimbleby (2013) a tecnologia automatiza e amplia o seu uso, 

tarefas que antes eram realizadas por pessoas hoje podem ser feitas por alguma 

máquina. Um exemplo são as bombas de infusão, antes os enfermeiros 

precisavam controlar o gotejamento e ou infusão de um medicamento 

manualmente, hoje as bombas de infusão são programadas para esta finalidade 

e facilitam o trabalho do enfermeiro. Assim o tempo do enfermeiro é liberado 

para outras atividades. Os fabricantes como o exemplo citado das bombas de 

infusão com a grande demanda de aquisição estão  investindo cada dia mais em 

tecnologia na produção deste equipamento, reduzindo assim seu custo.   

As organizações de saúde constituem um conjunto de investimento 

central e crítico para determinar as condições de inserção do Brasil na economia 

globalizada. O incentivo tecnológico na área da saúde traz benefícios 

significativos para a reestruturação dos sistemas nacionais de saúde (COSTA, 

2014). 

Para Souza (2016) tornou-se impensável a prestação de serviços de 

qualidade sem utilização dos recursos tecnológicos. Segundo Thimbleby (2013), 

a tecnologia automatiza e amplia tarefas que antes tinham que ser feitas 

manualmente. As tecnologias no setor da saúde têm contribuído de maneira 

significativa na vida das pessoas e simultaneamente para a geração de riqueza 

e para o crescimento econômico geral. 

Tecnologias em saúde significam a utilização de conhecimentos e 

habilidades organizados na forma de medicamentos, equipamentos, 

procedimentos e sistemas organizacionais e de suporte dentro dos quais a 

assistência à saúde é oferecida, propiciando melhorar a qualidade de vida 

(BRASIL, 2009; SILVA, et al., 2019). Segundo Velasco-Garrido e Busse (2005), 

tecnologias em saúde podem ser considerado todas as formas de conhecimento 

que podem ser aplicadas para a solução ou a redução das injúrias de saúde das 

pessoas. Liaropoulos (1997) viabilizou um esquema representativo sobre 

tecnologia em saúde conforme ilustra a Figura 2. 

Segundo Novaes e Carvalheiros (2007) em relação aos equipamentos, 

medicamentos e procedimentos é possível surgir etapas intermediárias, com 

processos e agentes diferenciados, ainda que articulados. 
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Figura 2 – Perspectiva de Tecnologia em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Liaropoulos, (1997). 

Em âmbito nacional, no ano de 2005 foi instituída a Portaria 

nº2.510/Gabinete do Ministro, que definiu tecnologias em saúde como sendo: 

medicamentos, materiais, equipamentos e procedimentos, sistemas 

organizacionais, educacionais, de informações e de suporte e programas e 

protocolos assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados com a 

saúde são prestados à população (BRASIL, 2005). 

Para Rocha et al. (2008) a tecnologia em saúde não pode ter apenas a 

perspectiva de algo concreto, palpável, mas deve ser resultado de um trabalho 

que abrange um conjunto de ações abstratas ou tangíveis que evidencie como 

proposito a assistência em saúde.  Na área da saúde, a tecnologia é classificada 

em três tipos, segundo Merhy (2002): leves, leve-duras e duras. 

a) Tecnologia Leve: este tipo de tecnologia é denominado como a do 

vínculo, das relações, cria-se um elo. Possibilita gerar informações 

para a equipe de saúde e para o paciente. Para Santos et al. (2016), 

este vínculo deve ocorrer através da confiança do paciente em relação 

ao profissional, que estabelece uma relação clara, sem deixar que o 

paciente construa sua autonomia no cuidado com sua saúde. 
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problemas relatados  pelo paciente e encontrados pelo profissional de 

saúde, é  possível  propor novas opções tecnológicas de intervenções.  

b) Tecnologia Leve-dura: refere-se à construção do conhecimento por 

meio de saberes estruturados (teorias, modelos de cuidado), Sabino 

et al. (2016) cita que a tecnologia leve-dura não precisa de um recurso 

de alta tecnologia para realização. Proporciona aos profissionais de 

saúde oportunidades de ações, mediando o trabalho através da 

subjetividade (CARVALHO et al., 2012). 

c) Tecnologia Dura: tem como modelo máquinas, bombas de infusão, 

respiradores mecânicos e outros equipamentos que possam ser 

utilizados na assistência ao paciente e demandem alta tecnologia. Os 

softwares também são classificados como tecnologia dura na área da 

saúde (TAVARES, 2013; SANTOS et al., 2016). 

Assim, a tecnologia em geral desempenha um papel crescente na 

sociedade contemporânea, independentemente da localização geográfica ou do 

status socioeconômico dos atores envolvidos em sua utilização. Segundo 

Olleros e Zhegu (2016) na atualidade tem-se atribuído o termo transformação 

digital à tecnologia.  

 Para Bause (2019) os avanços na transformação digital se estendem aos 

cuidados à saúde, trazendo uma revolução neste contexto, quebrando 

paradigmas na assistência.  Thuemmler e Bai (2017) descrevem a transformação 

digital como um conceito estratégico para o domínio da saúde, conectando as 

partes envolvidas nos processos, desenvolvendo melhorias neste setor. De 

acordo com Topol (2015), é um movimento projetado para aumentar a 

interconectividade entre profissionais da saúde e pacientes/usuários do sistema. 

 Para uma melhor compreensão deste movimento o Quadro 3 demonstra 

as revoluções industriais que ocorreram através dos séculos até os dias atuais 

e como a área da saúde evoluiu concomitantemente. 

Quadro 3 – Revoluções  Industriais e a área da Saúde 

Revoluções Industriais Área da Saúde 

1ª Revolução 

Industria 1.0 

Final do século XVIII e início do 

século XIX. Descoberta da 

Em 12 de julho de 1815 era publicado o 

Ato dos Apotecários (Public General 
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máquina a vapor e a locomotiva 

(Boettcher, 2015 e Venturelli, 

2014). 

Acts, 1815), iniciando a reforma das 

profissões de saúde na Inglaterra 

(Kanikadan e Marques, 2013). 

2ª Revolução 

Industria 2.0 

1878, Thomas Edison colocou em 

condições de uso a lâmpada 

incandescente de filamento e 

Werner Siemens apresentou a 

primeira locomotiva elétrica 

(Carvalho, 2014). 

Saúde pública moderna nasce com o 

desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, com a ascensão e 

configuração do proletariado urbano no 

cenário político, entre as décadas de 

1830 e 1840, na Europa (Ducatti, 2010).  

3ª Revolução 

Industria 3.0 

Também chamada de Revolução 

Tecnocientifica Informacional, 

Ocorrendo nos séculos XX e XXI. 

Avanços no campo da informática, 

robótica, das telecomunicações, 

dos transportes, surge a 

globalização (Silva et al. 2002 e 

Boettcher, 2015). 

A partir dos anos 80 ocorre a utilização 

de novas tecnologias de base 

microeletrônica no setor saúde, tendo se 

intensificado nos anos 90. 1988 ocorre a 

criação do SUS no Brasil. Ênfase para o 

controle dos custos nos sistemas de 

saúde (Ribeiro, 2000; Medeiros e Rocha, 

2004; Curado, 2018). 

4ª Revolução 

Industria 4.0 

Termo surgiu em 2011 na 

Alemanha, na feira de Hannover. 

Fundamento básico da Indústria 

4.0 é de que conectando 

máquinas, sistemas e ativos, as 

empresas podem criar redes 

inteligentes e assim controlar os 

módulos de produção de forma 

autônoma (Kagermann et al. 2013 

e Silveira e Lopes, 2017). 

Surge o termo Saúde 4.0, que direciona 

a integração da tecnologia da informação 

(TI) com a manufatura e o setor de 

serviços (atendimento online e logística), 

no setor de saúde. Utilização de recursos 

como Telemedicina, m-Health e e-Saúde 

para identificar, prevenir e solucionar um 

problema de saúde (Aliança Brasileira da 

Indústria Inovadora em Saúde – ABIIS, 

2015). 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

Observa-se como um marco importante na saúde as questões que 

envolveram a Primeira Revolução Industrial, a reforma das profissões. Oliveira 

(2001) descreve que, em meados do século XIX, surge, nas etapas iniciais da 

industrialização nos países da Europa, o adoecimento nos processos de 

produção, porém no Brasil isso se deu de forma diferente, porque a 

industrialização só ocorreu um século depois. Com o objetivo de eliminar as 

dificuldades do desenvolvimento econômico, o Estado assume à promoção e 

prevenção da saúde e segurança dos trabalhadores.  

 A Segunda Revolução Industrial teve seu auge no século XIX, propagou-

se pela Europa, Estados Unidos e Japão, finalizando no século XX com o fim da 
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Segunda Guerra Mundial de acordo com Stoodi (2020).  No contexto da saúde, 

surgem alguns inventos importantes, como o estetoscópio, a anestesia (uso do 

éter e clorofórmio) é implementada nos procedimentos cirúrgicos principalmente, 

entre os fármacos a síntese da codeína vira remédio contra as dores. 

 De acordo com Cordeiro (2001) surge o movimento sanitarista, 

enfatizando que a saúde não poderia ser tratada de forma fragmentada, 

combatendo apenas a doença; as condições de vida geral do indivíduo deveriam 

ser levadas em conta em seu tratamento, surgindo assim um tratamento 

multissetorial integrado envolvendo a promoção da saúde. 

 A Terceira Revolução Industrial foi um marco da globalização, surge 

assim o pós-modernismo e o neoliberalismo. De acordo com Medeiros e Rocha 

(2004), repercutiu de maneira significativa nas dimensões cultural, política e 

econômica. No campo do trabalho, as novas tecnologias trouxeram alguns 

desdobramentos em novas formas de organização do trabalho. 

 Para Brasil (2010) nas últimas décadas, em vários países, em menor ou 

maior grau, os sistemas de saúde são influenciados por políticas públicas de 

saúde com concepções diversas e pela atuação dos profissionais e usuários 

deste sistema, que exercem uma forte pressão pela inclusão de novas 

tecnologias.  

As Políticas Públicas, conforme descrito no portal da Fundação Oswaldo 

Cruz – Fiocruz (2020) são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas 

pelos governos nacional, estadual ou municipal, que afetam a todos os cidadãos. 

Essas políticas públicas devem ser concebidas a partir da participação direta ou 

indireta da sociedade civil. No Brasil, o direito à saúde é propiciado por meio do 

Sistema Único de Saúde (SUS), determinado pela constituição brasileira como 

universal, integral e gratuito.  

Segundo Andrade e Carvalho (2014) o século XXI é caracterizado pela 

evolução tecnológica, tornando-se um setor estratégico para o desenvolvimento 

econômico e social do país. As políticas públicas de saúde estão inseridas na 

agenda global de cooperação internacional, devido ao desenvolvimento 

científico e tecnológico.  
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A Quarta Revolução Industrial, assim denominada atualmente de acordo 

com Schwab (2016) e Czymmeck (2020) é a convergência de inovações 

tecnológicas em nível físico, biológico e digital. Exprime mudanças impactantes, 

produzindo nas sociedades potenciais inovadores. 

Brynjolfsson e McAfee (2014) descrevem que esta nova revolução 

industrial é caracterizada pela era da máquina, fazendo com que a produção 

industrial seja organizada com base em tecnologias digitais e automação.  

Na área da saúde, a transformação digital, conforme cita Soares (2019), 

abrange diversos direcionamentos que surgem com o objetivo de amplificar 

benefícios a pacientes e profissionais da saúde. O uso de aplicativos, inteligência 

artificial no desenvolvimento da assistência e verificação constante de dados 

com tecnologias de big data tornaram-se forma de investimentos para 

racionalizar os custos e melhorar os serviços no setor da saúde.  

No contexto atual, Dias e Dias (2019) descrevem como uma integração 

da tecnologia com os sistemas, para indicar, prevenir e solucionar um agravo de 

saúde e melhorar a qualidade de vida, tanto dos pacientes como dos 

profissionais que se utilizam desta tecnologia para prestar assistência. 

Alguns termos começam a despontar neste cenário, como: 

a) e-Saúde, significando soluções identificadas a partir do uso da TIC; 

b) Telemedicina, refere-se a prestar assistência física e psicológica a 

distância, incluindo a monitorização a distância; 

c) m-Saúde, inclui o uso de dispositivos móveis para a captação de dados 

relacionados a saúde do paciente e fornecendo informações  para os 

profissionais que atuam neste segmento. 

Segundo Lorenzetti (2012) a aplicação em novas descobertas 

tecnológicas na área da saúde cresce continuamente; novas máquinas, 

equipamentos, investimentos em robôs para procedimentos cirúrgicos, 

comunicação em tempo real, prontuário eletrônico, entre outros, são exemplos 

de investimento e aumento do mercado de trabalho para vários profissionais 

deste segmento. 
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O alcance em tempo real às informações dos pacientes apoia a tomada 

de decisões e gera alcance efetivo aos cuidados em relação à saúde. Assim, 

melhora a assistência prestada, aumenta a produtividade e, por consequência, 

pode levar à diminuição dos procedimentos administrativos e burocráticos que 

envolvem todo este processo (SOARES, 2019). 

Tomando como base o referencial teórico apresentado sobre a tecnologia e a 

área da saúde apresenta-se a seguinte proposição: 

Proposição 1 (P1): A evolução tecnológica permite a realização da tarefa com 

um menor esforço físico, porém pode levar a uma dependência em realizar as 

atividades através da tecnologia, e está dependência pode ser opressora.  

2.3 Doença Renal Crônica e o tratamento de hemodiálise 

No que se refere à patologia Insuficiência Renal Crônica e o tratamento 

de hemodiálise, muitas transformações ocorreram ao longo do tempo, e estas 

transformações, que são percebidas como positivas, podem ser atribuídas a 

transformação digital.   

A Doença Renal Crônica (DRC) representa uma questão de saúde pública 

de alcance mundial. No Brasil, atualmente, há cerca de 750 unidades de diálise 

crônica, segundo o censo de 2016 da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). 

Destas 750, 309 unidades responderam ao censo, indicando 50.807 pacientes 

em programa de hemodiálise. Desse total, 83% dos pacientes realizam o 

procedimento através do Sistema Único de Saúde (SUS) e 17% por operadoras 

de serviços de saúde. 

Na DRC ocorre uma deteriorização progressiva da função renal, indicando 

falha no equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico. A uremia (ureia em excesso é 

considerada lixo catabólico, se estiver acima de 43 mg/dl) é resultante desta 

disfunção renal crônica, que ocasiona  acúmulo da ureia no sangue, excesso 

que deveria ser excretado pela urina (FIGUEIREDO et al., 2009). 

Para o tratamento da DRC, segundo Oliveira e Soares (2012) a terapia 

convencional de escolha mais utilizada é a hemodiálise. É um sistema de 

circulação extracorpórea, impulsionado por uma bomba, com um sistema de 

fornecimento de líquido de hemodiálise e um filtro com membrana 
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semipermeável (dialisador ou capilar) no qual o sangue e o líquido de diálise se 

encontram, permitindo a troca por difusão. Sua operação é realizada através de 

uma máquina com sensores de segurança, filtros dialisadores, equipo arterial, 

equipo venoso e soluções dialíticas que substituem a função do rim do paciente. 

Ocorrem em média três vezes por semana, por um período de três a quatro 

horas, conforme as necessidades do paciente. 

De acordo com a Associação de Doenças Renais do Norte de Portugal – 

ADRNP (2002), a história da hemodiálise iniciou em meados de 1830, através 

do físico inglês Thomas Graham, seguindo um avanço cronológico conforme 

demostrado no Quadro 4. 

Quadro 4 – Avanço Histórico da Hemodiálise 

Ano Concepção Referência 

1913 Jonh Abel – primeiro rim artificial em cães.  Riella (2003). 

1917 Georg Haas – esterilização dos componentes 

extracorpórea com etanol. 

Abreu (2005) 

1926 Georg Haas – Hemodiálise em seres humanos Barros (2002) 

1940 Willem Kolff – Cria um rim artificial de 40 metros 

envolto num cilindro que rodeava um tanque com 

solução (1ª máquina de hemodiálise). 

Lessi (2007) 

1946 Nils Alwall – Desenvolveu um rim de tambor de aço 

inoxidável. 

Advanced Renal 

(2015) 

1949 Dr. Tito Ribeiro de Almeida – Desenvolveu um cilindro 

contendo tubos de celofane. Primeira sessão de 

hemodiálise realizada no Brasil. 

NefroSP (2009) 

1952-1953 Gordon Murray e Walter Roschlau – Desenvolveram 

a 2ª geração de máquina de hemodiálise. 

McKellar (1999) 

1961 Fred Kiil – Modificou a máquina de hemodiálise 

criando um equipamento com celulose modificada. 

Blagg (2007) 

1967 Travenol Laboratories desenvolve a primeira máquina 

de hemodiálise integrada. 

Wong et al. (2002) 

Fonte: Elaborado pela autora, (2018). 

Segundo Lameire, Biesen e Vanholder (2009) nas últimas décadas o 

desenvolvimento das máquinas de hemodiálise mudou drasticamente, sendo 

estas atualmente mais robustas e precisas, com uma serie de alarmes 

sofisticados.  Enquanto nas antigas máquinas todos os parâmetros eram 

definidos e controlados manualmente pelos profissionais da saúde, com ênfase 

para a equipe de enfermagem que presta assistência direta ao paciente, com as 

novas tecnologias a maioria das máquinas tornou-se plug and play, lidando com 
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grande parte dos problemas automaticamente. Esta evolução tem influências 

positivas na segurança e na ergonomia, reduzindo assim o custo do trabalho. 

 O monitoramento contínuo do paciente em procedimento de hemodiálise 

torna-se importante para a efetividade do tratamento. Locatelli et al. (2005), 

Lambie e Warwick (2007) descrevem que este monitoramento é uma ferramenta 

potencialmente útil para fornecer garantia de qualidade em cada sessão de 

hemodiálise, com a intenção de reduzir a incidência de ocorrência de eventos 

não fisiológicos graves, garantindo assim a segurança do paciente, bem como 

para os profissionais que atuam no procedimento. 

 Locatelli et al. (2005) caracterizam o conceito de Sistemas de 

Monitoramento On-line e Biofeedback, que é baseado na medição em tempo real 

e repetida de sinais químico - físicos provenientes do paciente. Atualmente são 

vários os parâmetros que são monitorados on-line, como o volume sanguíneo do 

paciente, o dialisado, condutividade, cinética da ureia e balanço de energia 

térmica. Se o parâmetro medido está dentro dos valores desejados, o tratamento 

continua inalterado. Se o parâmetro não for satisfatório, uma ação para trazê-lo 

de volta ao valor desejado é acionada, sendo o sistema operado 

automaticamente por um biofeedback loop embutido na máquina de 

hemodiálise. 

 Embora a máquina de hemodiálise indique as intercorrências ocorridas 

durante o procedimento e reduza os sintomas da doença renal e com isso 

melhore o estilo de vida dos pacientes, segundo Sabet (2011) a qualidade de 

vida destes pacientes ainda é afetada pela doença e suas complicações. 

Para assegurar uma assistência com o mínimo de intercorrências 

possíveis no procedimento de Hemodiálise, no Brasil a Portaria n. 82, de 3 de 

janeiro de 2000, regulamenta o funcionamento dos serviços de hemodiálise e as 

normas para seu cadastramento junto ao SUS. 

 Esta portaria, em seu capítulo 2, preconiza as atribuições gerais dos 

serviços de hemodiálise, a saber: 

a) uma exposição mínima aos riscos decorrentes do próprio tratamento, em 

relação aos benefícios obtidos; 
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b) um monitoramento permanente da evolução do tratamento, assim como de 

seus efeitos adversos; 

c) que o tratamento de hemodiálise a que se submete o paciente tenha como 

consequência a melhora geral do seu estado de saúde. 

Para realização do procedimento de hemodiálise, de acordo com 

Stavropoulou et al. (2017) requer-se uma equipe de saúde especializada, 

incluindo o estabelecimento de um relacionamento terapêutico e interpessoal, 

tratamento de sintomas e atenção às limitações funcionais que podem surgir 

devido a intercorrências no procedimento de hemodiálise. Destaca-se aqui o 

papel do enfermeiro dentro desta equipe, que, além dos aspectos da liderança 

da equipe de enfermagem, age diretamente com o paciente, identificando suas 

necessidades e implementando ações através da elaboração do Processo de 

Enfermagem. 

2.4 Processo de trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise 

O processo de trabalho é um procedimento intencional e consciente, no 

qual o trabalhador em sua realização impulsiona, regula e controla uma troca 

com a natureza para produzir um resultado planejado. Constitui-se de três 

componentes: a atividade adequada a um fim, que é o trabalho propriamente 

dito; a matéria a que se aplica o trabalho, ou seja, o objeto do trabalho; meios e 

instrumentos que facilitam o trabalho (MARX, 2013). 

Para Beck (2009), o trabalho corresponde a duas finalidades importantes 

na vida das pessoas, que são a reprodução social, implicando na aquisição de 

bens de consumo, e a expressão do sujeito, que envolve a procura do prazer e 

da satisfação com o que realiza com o seu trabalho. 

De acordo com Leal e Melo (2018) o trabalho realizado na área da saúde 

geralmente é coletivo, os profissionais que exercem atividade nesta área 

possuem autonomia técnica e conjuntamente devem cooperar para executar a 

assistência à saúde por meio de uma prática especializada, determinada pela 

divisão técnica e social do trabalho.  

A enfermagem integra o campo de trabalho em saúde cujos aspectos em 

relação a outros campos de produção incluem ser entendido como aquele que 
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processa a assistência profissional aos seres humanos. O trabalho na área da 

enfermagem se distingue por sua especificidade em relação ao trabalho dos 

demais profissionais da saúde (MELO et al., 2015). 

Segundo Sanna (2017) o processo de trabalho do enfermeiro abrange 

instrumentos, propósitos, métodos e produtos. Como integrantes da equipe de 

saúde, os enfermeiros têm prerrogativas especificas. Com isso, no contexto da 

prestação do cuidado, necessitam instrumentos e métodos que visem a 

aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) (CUBAS et 

al., 2010). 

A SAE é função privativa do enfermeiro, envolve os planos de cuidados, 

os protocolos, a padronização de procedimentos e o processo de enfermagem. 

Para Carvalho e Bachion (2009) significa diferentes formas de se desempenhar 

a assistência. Compreende-se que, assim, o enfermeiro atua tanto na 

assistência como na gerência do cuidado. Esta prestação de serviço visa a 

excelência da qualidade na atenção à saúde oferecida ao paciente, família e  

coletividade, com intervenção no processo saúde-doença. 

Entre as variadas áreas de atuação do enfermeiro, evidencia-se a 

especialidade da Nefrologia, em que o profissional atua em unidades de 

internação e clínicas de hemodiálise. O paciente que realiza hemodiálise passa 

por uma mudança significativa no seu cotidiano. Com isso, o enfermeiro que 

trabalha em hemodiálise deve primar por uma assistência que perceba o 

indivíduo de maneira holística (BARBOSA e VALADARES, 2009). 

A operacionalização da hemodiálise requer do enfermeiro a observação 

constante dos sinais e sintomas apresentados e referidos pelo paciente durante 

o procedimento, a monitoração do funcionamento da máquina de hemodiálise e 

materiais utilizados e competência para analisar e tomar decisões assertivas à 

resolução de ocorrências, beneficiando assim a segurança do paciente (LIMA et 

al., 2010). 

Barreira (2016) refere-se, como um bom exemplo de sistema de 

automação, as máquinas de hemodiálise. A máquina de hemodiálise é projetada 

de modo que, quando qualquer intercorrência acontecer com o paciente, o 
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sistema de proteção detecta e coloca a máquina em stand by, para que haja 

intervenção do enfermeiro, assegurando um procedimento seguro ao paciente. 

De acordo com Perry et al. (2005) os esforços para melhorar a segurança 

do paciente geralmente se concentram na automação, como um meio de 

prevenir algumas falhas que possam surgir. Para alcançar seus benefícios, a 

automação precisa ser inserida na funcionalidade do sistema, tornando-se 

intimamente entrelaçada no próprio sistema. A automação oferece uma 

variedade de benefícios tangíveis e é muitas vezes proposta como um meio para 

aumentar a segurança do paciente.  

Em relação à organização e à dinâmica do trabalho do enfermeiro em 

hemodiálise, Prestes et al. (2011) citam que é exigido do enfermeiro rapidez e 

conhecimento na execução das tarefas cotidianas. Isto ocorre porque 

geralmente as clínicas de hemodiálise fornecem os serviços de dois a três turnos 

por dia, com um quantitativo específicos de pacientes em relação as máquinas 

disponíveis para o tratamento. 

Assim, pode-se perceber que o trabalho do enfermeiro que atua em 

hemodiálise é dinâmico, complexo e rotineiro, e exige do profissional atenção e 

conhecimento específico para sua realização. Porém, como já citado 

anteriormente, o enfermeiro atua de maneira assistencial e gerencial, e no que 

se refere ao gerenciamento é necessária a implementação de processos de 

melhoria da qualidade como forma de também assegurar a segurança do 

paciente no procedimento realizado. Segundo Santos e Carvalho (2008) e Medici 

(2011) a assistência prestada pelo enfermeiro, seja de cuidado ou gerencial, 

torna-se desafiadora. Compreende-se, portanto, que o enfermeiro precisa se 

manter sempre contemporâneo, buscando atualização continua aos temas 

atuais e funcionamento das máquinas de hemodiálise e todo seu funcionamento,  

a fim de propiciar uma assistência que seja pautada  na segurança e eficácia 

(ROCHA et al., 2017). Partindo dessas orientações teóricas, chega-se a seguinte 

proposição: 

Proposição 2 (P2): Do ponto de vista cognitivo a evolução tecnológica permite 

um aprendizado mais rápido dos conceitos básicos do processo de hemodiálise, 

mas limita o aprofundamento dos conhecimentos sobre o controle do processo 
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e, se o profissional não estiver devidamente capacitado, ele subutilizara as 

máquinas de hemodiálise.  

2.5 Gestão da Qualidade  

Qualidade é um atributo perceptual, condicional e um tanto subjetivo de 

um produto ou serviço. Seu significado nos negócios se desenvolveu ao longo 

do tempo. Foi entendido e interpretado de forma diferente por pessoas 

diferentes. Uma empresa se beneficiará mais concentrando-se nos processos-

chave que fornecem produtos e serviços a seus clientes (KIM-SOON, 2012).  

 O termo Qualidade, conforme demonstrado no Quadro 5, é definido por 

alguns autores, seguindo uma ordem cronológica, como: 

Quadro 5 – Definições de Qualidade 

Definição de Qualidade Autores 

Qualidade deve ter requisitos de conformidade. Crosby (1979) 

Qualidade deve estar embutida no  produto e este deve ter 

características de serviços de marketing, engenharia, 

fabricação e manutenção, por meio dos quais este produto deve 

atender as expectativas do cliente.   

Feigenbaum (1991)  

 

Para gerar qualidade, a totalidade de recursos e características 

que influenciam a capacidade de um produto ou serviço deve 

satisfazer uma determinada necessidade. 

British Standard Institution  

(1991)  

 

O processo de qualidade deve ser adequado para o propósito. Juran e De Feo (2010)  

 

A qualidade é um  estado dinâmico associado a produtos, 

serviços, pessoas, processos e ambientes que atendem ou 

superam expectativas e ajudam a produzir valor superior  

Goetsch e Davis (2010)  

 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

 Para os autores torna-se importante a definição da palavra qualidade sob 

a ótica do cliente, acaba sendo importante para gerenciar resultados, identificar 

como os clientes percebem os serviços e a reputação da organização. 

Observa-se que o termo qualidade envolve manufatura, serviços e as 

expectativas dos clientes, e a busca da qualidade torna-se um processo 

dinâmico que produz algo que pode ser considerado um bem maior.  
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De acordo com Yang (2017) as organizações costumam adotar alguma 

prática de qualidade para controlar a qualidade do produto durante o processo 

de fabricação, a fim de garantir a entrega deste produto garantindo a satisfação 

dos clientes. As práticas de qualidade adotadas caminham para uma evolução 

constante, devido às mudanças nos conceitos de qualidade. 

Para Juran e De Feo (2010) é necessário ter como premissa qual conceito 

da qualidade será escolhido para gerenciar os processos de qualidade de uma 

organização. Com base nesta percepção, o Quadro 6 explicita os caminhos que 

podem ser escolhidos para atender os clientes livres de falhas e que 

proporcionem satisfação. 

Quadro 6 – Significados  da Qualidade  

Recursos que atendem às necessidades do 

cliente 

Livre de falhas 

1. Aumentar a satisfação do cliente; 

2. Tornar os produtos vendáveis; 

3. Conhecer o mercado competitivo; 

4. Aumentar a participação de 

mercado; 

5. Fornecer receita de vendas; 

6. Divulgar preços seguros; 

7. Reduzir os riscos. 

 

• O principal efeito é na receita. 

• Maior qualidade custa mais. 

1. Reduzir taxas de erros; 

2. Reduzir retrabalho e desperdício; 

3. Reduzir as falhas em campo, 

encargos de garantia; 

4. Reduzir a insatisfação do cliente; 

5. Reduzir a inspeção, testar mais; 

6. Reduzir o tempo para colocar novos 

produtos no mercado; 

7. Aumentar os rendimentos; 

8. Melhorar o desempenho de entrega. 

• O principal efeito está nos custos. 

• Maior qualidade custa menos. 

Fonte: Adaptado de Juran e De Feo, (2010). 

Pode-se perceber que maior qualidade significa menos erros, menos 

defeitos e menos falhas nos processos de trabalho. Para aumentar a qualidade, 

a organização deve dominar este universo de melhoria da qualidade.  

Rodrigues (2006) cita que alguns profissionais se tornaram figuras 

importantes nos processos que envolvem gestão e controle da qualidade, tais 

como: Karou Ishikawa Imai, discípulo de William Edwards Deming, Joseph M. 

Juran (já citado anteriormente), que difundiram a utilização das sete ferramentas 

métricas da qualidade, dentre as quais para o Controle Estático de Qualidade e 
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a elaboração do Diagrama de Causa e Efeito, tendo sido amplamente utilizado 

em resolução de problemas pelos Círculos de Controle de Qualidade (CCQ).  

Outro profissional, importante expert em qualidade da empresa General 

Electric sede em Nova Iorque foi Armand Vallin Feigenbaum. Segundo Santos 

et al. (2013) Feigenbaum nos anos 60 criou o conceito de Total Quality 

Management (TQM), em português significa Gestão da Qualidade Total. O 

enfoque dado por ele é que a gestão da qualidade deve envolver todos os 

participantes da organização.  

De acordo com Carvalho e Paladini (2005) a Gestão da Qualidade Total 

é uma possibilidade de reorientação gerencial que as organizações adotam. 

Seus pontos fortes são: foco no cliente, trabalho em equipe, decisões baseadas 

em evidências, busca de solução de problemas, diminuição de erros.  

Segundo a Associação Nacional de Normas Técnicas e o Comitê 

Brasileiro da Qualidade - ABNT-CB 25 (2020) descreve que o projeto NBR ISO 

9000:2000, para conduzir e operar com sucesso uma organização é necessário 

dirigi-la e controlá-la de maneira transparente e sistemática. A gestão de uma 

organização inclui, entre outras disciplinas de gestão, a gestão da qualidade. 

São descritos oito princípios de gestão da qualidade que podem ser 

utilizados pelas organizações para alcançar a melhoria do seu desempenho. As 

Organizações devem observar: 

I. Foco no Cliente – atendimento das necessidades atuais e futura do cliente 

e seus requisitos e procurar exceder suas expectativas; 

II. Liderança – os líderes devem criar e manter o envolvimento no ambiente 

interno, com o propósito de atingir os objetivos da organização; 

III. Envolvimento de pessoas – todas as pessoas que fazem parte da 

organização devem estar envolvidas com todos os processos, o 

envolvimento possibilita que as habilidades sejam utilizadas para 

benefício da organização; 

IV. Abordagem de processos – quando os recursos relacionados são 

gerenciados por processos, os resultados são alcançados de forma mais 

eficiente; 

V. Abordagem sistêmica para gestão – identificação, entendimento e 

gerenciamento de como os processos inter-relacionados de um sistema 
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contribuem para a eficácia e a eficiência da organização para o alcance 

dos seus objetivos; 

VI. Melhoria contínua – a melhoria contínua do desempenho global da 

organização deve ser um objetivo permanente; 

VII. Abordagem factual para tomada de decisão – decisões eficazes e 

assertivas são baseadas na análise de dados e informações confiáveis; 

VIII. Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores – uma organização 

e seus fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios 

mútuos aumenta a habilidade de ambos em agregar valor. 

Segundo Nogueira (2008) gestão da qualidade é definida como um 

sistema que parte do reconhecimento das necessidades das pessoas, 

estabelecendo padrões. Estas necessidades devem ser mantidas e 

asseguradas, gerando sempre satisfação no cliente. Também deve-se primar 

pela melhoria contínua, a fim de garantir que os clientes continuarão precisando 

e desejando o produto ou serviço prestado. 

De acordo com Martins e Costa Neto (1998) a gestão da qualidade deve 

envolver todos os processos de uma organização e com isso pode-se tornar mais 

evidente no mercado, conquistando vantagens competitivas. Assim, os métodos 

da gestão da qualidade capacitam a organização para o mercado, procurando 

se antecipar às necessidades dos clientes. 

Campos (2004) define gestão da qualidade como o controle e a ação de 

eliminar a causa fundamental dos problemas do processo ou sistema. Para 

Robles Junior e Bonelli (2006) a gestão da qualidade é um conjunto de ações 

destinadas a fornecer um produto ou serviço que satisfaça plenamente o cliente. 

Santos et al. (2013) descrevem que a gestão da qualidade precisa ser 

total e deve objetivar a eficácia e a flexibilidade da organização. Para alcançar 

este propósito, deve planejar, organizar e compreender cada atividade 

desenvolvida pela organização. No ambiente organizacional globalizado, a 

qualidade é fundamental para a sobrevivência, as organizações devem alcançar 

as metas pretendidas e assim tornar-se competitivas no mercado. 

A gestão da qualidade, é uma filosofia de gestão para melhorar 

continuamente a qualidade dos produtos e processos. A ideia é que a qualidade 

dos produtos e processos é responsabilidade de todos os envolvidos com o 

desenvolvimento e ou utilização dos produtos ou serviços (AIZED, 2012).  
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A qualidade ocasionou, com seus fundamentos e técnicas, importantes 

progressos. Atualmente, as empresas de maior sucesso são aquelas que adotam 

as ferramentas de gestão da qualidade (SANTOS et al., 2013). 

A Qualidade Total deve atingir os seguintes aspectos, apontados:  

qualidade, custo, atendimento, moral e segurança. Com base nestes aspectos a 

Figura 3 demonstra como devem ser os requisitos para a Qualidade Total. 

Figura 3 – Requisitos para Qualidade Total 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Fonte: Adaptado de Campos, (2004). 
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 A gestão da qualidade na saúde é a utilização de programas 

desenvolvidos interna ou externamente, capazes de comprovar um padrão de 

excelência na assistência prestada, seguindo uma melhoria contínua da 

estrutura, processos e resultados (GRAHAM, 1995). 

 Segundo Bittar (2004) um programa de qualidade deve ser estruturado 

com base em questões interna e externas que envolvem relações interpessoais. 

É necessário verificar as atribuições de cada área e ou setor da organização de 

saúde, valorizar as competências pessoais dos profissionais. Para Deluiz (2001) 

estas competências envolvem as questões humana, técnica e sociopolítica. 

 A gestão da qualidade é tradicionalmente vista de acordo com Tuomi 

(2010) como um sistema de gestão universalista, o que significa que se presume 

que existem alguns tipos de implementação do gerenciamento da qualidade e 

com isso deve-se atentar-se para a estrutura organizacional. A estrutura 

organizacional pode ser considerada como o padrão estabelecido de 

relacionamentos entre os componentes ou partes da organização.  

A estrutura é relativamente estável ou muda apenas lentamente. A 

estrutura formal de uma organização é definida como, o padrão de 

relacionamento formal incluindo os deveres e regras formais que envolvem as 

políticas operacionais, procedimentos de trabalho, procedimentos de controle, 

acordos de compensação e dispositivos semelhantes adotados pela 

administração para orientar o comportamento dos funcionários (TUOMI, 2010). 

Segundo Balsanelli et al. (2008) além da organização de saúde ser 

estruturada em sua finalidade, política e filosofia como empresa, essa 

organização também tem por objetivo assegurar a manutenção da qualidade dos 

serviços prestados, garantindo o desenvolvimento dessa característica para 

atingir níveis de excelência cada vez maiores, conforme a necessidade do 

mercado e as padronizações obtidas pelas certificações internacionais e 

nacionais. 

 Cada área ou setor de saúde forma um sistema estrutural de saúde que 

é implementado com outros sistemas macro que podem ser referenciados como 

o meio externo como é mostrado na Figura 4. O ambiente é a base para suprir 
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em vários aspectos as necessidades dos clientes internos e externos (BITTAR, 

2004). 

Figura 4 – Sistema  de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Bittar, (2004). 

De acordo com  Milan et al. (2012) a gestão da qualidade no ambiente 

organizacional pressupõe mudanças contínuas e permanentes. Para consolidar 
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proporcionar segurança para quem procura tal atendimento (QUINTO NETO, 

2000).  

Para Paladini (2007) a gestão da qualidade em saúde requer ações 

abrangentes, buscando sempre uma evolução continua com a implementação 

de processos dinâmicos e ininterruptos. Esta área envolve atividades 

permanentes e exaustivas de identificação de falhas nas rotinas e 

procedimentos, devendo ser revistas e atualizadas periodicamente.  

De acordo com Luongo (2011) o primeiro autor a estudar e publicar de 

maneira sistemática textos sobre qualidade na área da saúde foi o pediatra 

armênio Avedis Donabedian. Sua abordagem tornou-se um clássico nos estudos 

sobre qualidade hospitalar. Donabedian descreveu a teoria da avaliação de 

qualidade em saúde, na qual a tipologia dos indicadores se divide em três 

dimensões:  

a) Estrutura – relaciona-se com os recursos disponíveis; 

b) Processo – direciona a maneira como os recursos são utilizados e; 

c) Resultado – envolve a satisfação com o trabalho da organização. 

Para Donabedian (1980), além dessas três dimensões, o processo de 

qualidade está baseado em sete pilares, conforme descrito no Quadro 7 de 

maneira sistemática. 

Quadro 7 – Pilares  do Processo de Qualidade 

Pilares Direção 

1. Aceitabilidade Adaptação da assistência às expectativas e aos valores de 
pacientes e familiares. 

2. Efetividade O que se pode esperar. 

3. Eficácia O melhor que se pode fazer nas condições mais favoráveis; 
utilização da competência técnica e da tecnologia. 

4. Eficiência É a medida do custo com o qual uma dada melhoria na saúde é 
alcançada; relação e parâmetro entre insumo e produto. 

5. Equidade Princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na 
distribuição do cuidado e de seus benefícios entre os membros de 
uma população. 

6. Legitimidade Aceitabilidade do cuidado tal como é visto pela comunidade ou 
sociedade em geral. 

7. Otimização Relação mais favorável entre custo e benefício. 

Fonte: Adaptado de Donabedian, (1980). 

Para o desenvolvimento de uma política de qualidade em uma 

organização de saúde, faz-se necessário o conhecimento das diretrizes e 
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estratégias institucionais, em que os pilares descritos por Donabedian devem ser 

utilizados. Segundo Malik (2006) o desafio é planejar da maneira mais adequada 

as necessidades da organização. 

De acordo com Carvalho et al. (2004) uma organização de saúde pode 

ser avaliada de várias formas, seja para satisfazer exigências legais, conquistar 

um marketing positivo no mercado e com isso conquistar clientes, seja a 

organização pública ou privada. Alguns critérios são listados: 

a) Habilitação, licença sanitária ou alvará: é um processo executado por 

autoridade sanitária, o qual tem por objetivo identificar se a organização 

de saúde responde às exigências previstas em instrumentos legais; 

b) Credenciamento: afirma que o serviço de saúde pode desenvolver suas 

atividades; 

c) Certificação: a organização de saúde atingiu um certo grau de 

treinamento e desempenho pré-determinado; 

d) ISO 9001:2015: A norma  ISO 9001:2015 (International Standardization of 

Organizations), de acordo com a ABNT (2015), especifica requisitos para 

um sistema de gestão da qualidade que podem ser usados pelas 

organizações para certificação; 

e) Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ): premiação máxima do 

desempenho de gestão das organizações, da Gestão de Excelência. A 

organização possui práticas e resultados de excelência de atuação; 

f) Acreditação: na área da saúde é tecnicamente conceituada como um 

procedimento voluntário, periódico e reservado, de avaliação dos 

recursos institucionais, que se destina a garantir a qualidade da 

assistência por meio de padrões previamente aceitos. 

Conforme cita Quinto Neto (2000), a acreditação representa um meio de 

avaliação da qualidade, de caráter externo. A organização de saúde fornece 

serviços com padrões de qualidade para quem busca seus serviços, gerando 

segurança a seus clientes. 

Esta questão da acreditação historiada a seguir, é fundamental para o 

bom funcionamento das organizações de saúde.   

Schiesari e Malik (2006) descrevem que as organizações de saúde 

utilizam diferentes instrumentos para a gestão da qualidade, visando a 
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oportunidades de melhorias em seus processos. Esses instrumentos são 

classificados em dois grupos de gerenciamento: 

1º Grupo – Modelos de avaliação externa: estão relacionados da 

acreditação hospitalar ao Prêmio Nacional de Qualidade e passando pelas 

normas ISO; 

2º Grupo – Instrumentos de avaliação interna: esses instrumentos são 

desenvolvidos pelos profissionais diretamente relacionados com os estudos 

realizados para implementação do processo de qualidade. Esses dois grupos 

visam avaliar e agir no sentido de buscar as oportunidades de melhoria para 

qualidade do serviço (SCHIESARI e MALIK, 2006). 

Em 1951 foi fundada a Joint Commission on Accreditation of Hospitals, 

atualmente chamada de Joint Comissionon Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO), traduzindo em português significa Comissão Conjunta 

de Acreditação de Organizações de Assistência à Saúde. A JCAHO constitui-se 

no mais procurado e prestigiado programa de acreditação na área da saúde 

(CARVALHO et al., 2004).  

Segundo D'Innocenzo (2006) as certificações também são analisadas e 

avaliadas com base no manual da Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS) e nas determinações da Joint Commission International (JCI), que é 

subordinada a Joint Commission on Accreditation of Health care Organizations 

dos Estados Unidos (JCAHO/EUA). No Brasil, a JCI utiliza um processo de 

avaliação baseado em educação, avaliação e consultoria e é representada pelo 

Consórcio Brasileiro de Acreditação de Sistemas de Saúde (CBA). 

No Brasil, em 1999, surgiu a Organização Nacional de Acreditação (ONA), 

entidade não governamental e sem fins lucrativos, que tem a função de 

coordenar o sistema de acreditação no país. Existem também outras instituições 

certificadoras que são as Instituições Acreditadoras Credenciadas (IACs), cuja 

incumbência é avaliar e certificar as organizações de saúde com base em 

padrões e normas técnicas definidas pela ONA (ADAMI, 2000). 

2.6 Processo de Acreditação e a Organização Nacional de Acreditação 

 A partir de 1990 surgiram no Brasil ações relacionadas à acreditação 

hospitalar. Essas ações tinham como premissa estimular o desenvolvimento de 
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programas de qualidade. O Quadro 8 demonstra cronologicamente como 

ocorreram estas iniciativas de implantação do processo de acreditação no Brasil. 

Quadro 8 – Processo de Acreditação no Brasil 

Ano Processo de Acreditação 

1992 A Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) promoveu em Brasília o primeiro 

seminário nacional sobre acreditação. O manual de acreditação da OPAS foi 

apresentado 

1994 O Ministério da Saúde lançou o Programa de Avaliação e Certificação de Qualidade 

em Saúde (PACQS). As atividades de melhoria da qualidade na saúde passaram 

a ser consideradas estratégicas. 

1995 A Federação Brasileira de Hospitais lançou o Instituto Brasileiro de Acreditação 

Hospitalar (INBRAH). 

1996 O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP estabeleceu a 

Avaliação e Certificação de Serviços de Saúde como sendo um projeto estratégico 

do Ministério da Saúde 

1997 O Ministério da Saúde iniciou um projeto chamado Acreditação Hospitalar. O 

PACQS transformou-se no Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) 

1999 A Organização Nacional de Acreditação (ONA), órgão credenciador das 

instituições acreditadoras, foi constituído juridicamente. 

Fonte: Elaborado a partir de Carvalho et al. (2004). 

 A Organização Nacional de Acreditação é quem determina os padrões e 

monitora o processo de acreditação realizado pelas instituições acreditadoras, 

com o objetivo de assegurar aos cidadãos brasileiros qualidade na assistência à 

Saúde. De acordo com Quinto Neto (2000) as instituições que começaram a 

prestar serviços de acreditação no ano 2000 passaram a atuar em âmbito 

nacional, preparando avaliadores e realizando os processos de acreditação.  

O processo de acreditação é sistêmico e avalia todo o funcionamento da 

organização de saúde. A vantagem de se introduzir a gestão baseada na 

acreditação se relaciona à melhoria no gerenciamento, na execução de técnicas 

voltadas à qualidade e na satisfação do cliente, bem como à maior capacidade 

de se obter vantagem competitiva (D'INNOCENZO, 2006). 

O processo de acreditação é um método de conformidade, racionalização 

e ordenação das organizações prestadoras dos serviços de saúde e, 

principalmente, de educação permanente dos seus profissionais. É um processo 

voluntário, em que a organização de saúde passa por auditorias externas para 

avaliar o cumprimento de critérios e padrões pré-estabelecidos por uma 
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organização independente e que, conforme os resultados, receberá ou não a 

acreditação (ONA, 2018). 

De acordo com o Manual Brasileiro de Acreditação, ONA (2018) a 

avaliação da estrutura organizacional é realizada por meio de entrevistas, exame 

de documentos e observação das atividades nas áreas de interesse. Os 

sistemas de acreditação estarão sujeitos à cultura e aos níveis político e 

socioeconômico da região onde se implante o sistema. 

Segundo Malik (2006) para se alcançar a acreditação, as organizações de 

saúde passam por um processo de avaliação e reestruturação dos sistemas, 

conforme as normas e os padrões estabelecidos pelas instituições certificadoras. 

Ao final do processo, a organização de saúde recebe um selo que certifica os 

padrões de excelência em qualidade pela acreditação se atender aos padrões 

de qualidade estabelecidos para cada setor. 

A missão da ONA é aprimorar a gestão, a qualidade e a segurança da 

assistência do setor saúde, por meio do Sistema Brasileiro de Acreditação (SBA). 

O SBA é o conjunto de sistemas, processos e instituições que tem por objetivo 

possibilitar o processo de acreditação (ONA, 2018). 

 As organizações prestadoras de serviços de saúde de qualquer porte 

podem se candidatar ao processo de acreditação segundo a ONA (2018) desde 

que estejam em conformidade com as Normas Orientadoras (NO) específicas. 

As NO definem as regras para o funcionamento do Sistema Brasileiro de 

Acreditação.  

Segundo Brasil (2002) na descrição do Manual Brasileiro de Acreditação 

Hospitalar, o processo de acreditação estabelece três níveis de qualidade que 

devem ser observados, conforme evidencia o Quadro 9. 

Quadro 9 – Níveis e princípios específicos para Acreditação 

Nível  Acreditação Características 

Nível 1: 
Segurança  

Acreditado Este nível deve contemplar:  
a) habilitação do corpo funcional; 
b) atendimento aos requisitos fundamentais de 
segurança para o paciente nas ações assistenciais 
e procedimentos médico-sanitários; 
c) estrutura básica capaz de garantir assistência 
para a execução coerente de suas tarefas. 

Nível 2: 
Segurança e 
Organização 

Acreditado Pleno Deve contemplar: 
a) existência de normas, rotinas e procedimentos 
documentados, atualizados e disponíveis e 
aplicados; 
b) evidências da introdução e utilização de uma 
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lógica de melhoria de processos nas ações 
assistenciais e nos procedimentos médico-
sanitários 
c) evidências de atuação com foco no paciente. 

Nível 3: 
Segurança, 

Organização e 
Práticas de 
Gestão da 
Qualidade 

Acreditado com 
excelência 

Deve ser identificado: 
a) evidências de vários ciclos de melhoria em 
todas as áreas, atingindo a organização de modo 
global; 
b) utilização de sistema de informação institucional 
consistente, baseado em taxas e indicadores; 
c) utilização de sistemas de aferição da satisfação 
dos clientes internos e externos e existência de um 
programa institucional da qualidade e 
produtividade implantado, com evidências de 
impacto sistêmico.  

Fonte: Elaborado a partir de Brasil, (2002). 

 De acordo com o site da ONA, a organização de saúde deve cumprir ou 

superar 70% das solicitações do Nível 1 para ser acreditada, e o certificado tem 

validade por dois anos. O Nível 2 se refere à Acreditação Plena e a organização 

deve cumprir ou superar 80% dos padrões de qualidade e segurança e 70% ou 

mais, dos padrões de gestão integrada, com processos e comunicação plena 

entre as atividades; o certificado também tem validade por dois anos. O Nível 3, 

Acreditado com Excelência, requer que  à organização cumpra ou supere 90% 

dos padrões de qualidade e segurança, 80% dos padrões de gestão integrada e 

70% de excelência em Gestão, deve-se possuir uma cultura organizacional de 

melhoria contínua com maturidade institucional. A certificação é válida por 3 

anos. A Figura 5 demonstra o mapa de organizações de saúde acreditadas. 

Figura 5 – Mapa de organizações de saúde acreditadas no Brasil 

 

Fonte: https://www.ona.org.br/mapa-de-acreditacoes 

Através do mapa, observa-se que no Tocantins não há nenhuma organização 

https://www.ona.org.br/mapa-de-acreditacoes
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de saúde com algum tipo de certificação e o Estado de São Paulo evidencia-se 

com o maior número de organizações de saúde com certificação. O tipo de 

Acreditação se é Nível 1, 2 ou 3 não é descrito. 

 De acordo com Oliveira e Matsuda (2016) os benefícios da Acreditação, 

infundem maior segurança na assistência ao paciente e na atividade profissional, 

através da padronização de técnicas, respaldo na cientificidade do cuidado e 

melhorias nas condições de trabalho. Assim chega-se a seguinte proposição em 

relação a gestão da qualidade:  

Proposição 3 (P3): A implementação da Gestão da Qualidade possibilita que o 

trabalho do enfermeiro e os serviços de hemodiálise passem a ter maior 

credibilidade e tornam-se um diferencial na assistência prestada. 

2.7 Acreditação e Clínicas de Hemodiálise 

Em agosto do ano de 2002 foi criado o Manual de Acreditação de Serviços 

de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva, elaborado através de oficinas 

técnicas e ações conjuntas da ONA, Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Câmara Técnica de 

Vigilância Sanitária do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde 

(CONASS). Este Manual teve a aprovação final em reunião da Diretoria 

Colegiada da ANVISA no dia 12 de novembro de 2003. A elaboração deste 

manual visa aprimorar e tornar contínua a prática da gestão da qualidade em 

Serviços de Terapia Renal Substitutiva que se enquadram nas Clínicas de 

Hemodiálise (BRASIL, 2003). Através do Quadro 10 com dados do site da ONA, 

pode-se observar o quantitativo de Clínicas de Hemodiálise que possuem 

certificado de Acreditação sem especificar qual nível e há um destaque para o 

estado da Bahia com sete clínicas com selo de acreditação. 

Quadro 10 – Clínicas  de Hemodiálise no Brasil com certificação 

Estado Quantidade de Clínicas de Hemodiálise 

com Certificação 

Roraima 01 

Mato Grosso do Sul 01 

Goiás 01 

Sergipe 01 

Rio de Janeiro 02 
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São Paulo 03 

Bahia 07 

Fonte: Elaborado a partir do Mapa de Acreditação da ONA, (2020). 

 Segundo o último Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia publicado 

em 2020, no ano de 2018 no Brasil estavam cadastradas 786 clínicas de 

hemodiálise, englobando unidades satélites como clínicas intra-hospitalar. O 

Estado de São Paulo possui cadastradas 182 clínicas, destas três possuem 

certificado de Acreditação.  

 De acordo com a ONA (2018) na coleção Manual Brasileiro de 

Acreditação a Assistência Nefrológica e Dialítica que estão descritos na 

Subseção 2.9 os requisitos para se alcançar o Padrão Nível 1 que se referem a 

assistência planejada, segura, integral e individualizada ao paciente: 

1. Identificação do perfil assistencial; 

2. Dimensionamento de recursos humanos, tecnológicos e insumos de 

acordo com a capacidade do serviço; 

3. Deverá dispor de profissionais com competências e capacitação para o 

atendimento nefrológico; 

4. Planejamento das atividades, avaliando as condições operacionais e de 

infraestrutura que viabilize a execução dos processos de trabalho de 

forma segura; 

5. Monitoramento e manutenção preventiva e corretiva das instalações e 

equipamentos; 

6. Estabelecimento de protocolos de atendimento dos procedimentos 

dialíticos e das  doenças de maior prevalência, gravidade e risco, com 

base em evidências cientificas; 

7. Estabelecimento de protocolo ao paciente crítico; 

8. Monitoramento da demanda por procedimentos de terapia dialítica; 

9. Cumprimento das diretrizes dos protocolos de segurança do paciente; 

10. Identificação dos riscos assistenciais do paciente e estabelecimento de 

ações de prevenção, para a redução da probabilidade de incidentes; 

11.  Cumprimento dos protocolos de prevenção e controle de infecção e 

biossegurança; 

12. Cumprir as diretrizes de transferências de informação entre as áreas 

assistenciais e profissionais para a continuidade da assistência; 
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13.  Identificação de sinais de deterioração clínica e cumprimento do 

protocolo de atendimento dos pacientes; 

14. Dispor de plano de contingência para atender emergências;  

15. Estabelecimento de plano terapêutico individualizado para procedimentos 

eletivos; 

16. Estabelecimento de plano interdisciplinar da assistência, com base no 

plano terapêutico, considerando o grau de complexidade e dependência; 

17.  Cumprimento dos critérios para a prática segura de transporte dos 

pacientes; 

18.  Registrar e compartilhar com os pacientes e seus familiares sobre 

decisões a respeito do seu tratamento dialítico; 

19.  Realizar notificação de incidentes e eventos adversos; 

20.  Realizar cumprimento das diretrizes de notificação de hemovigilância, 

farmacovigilância e tecnovigilância; 

21.  Cumprimento dos critérios de segurança para utilização dos 

equipamentos utilizados no processo dialítico; 

22. Cumprimento dos critérios e procedimentos de segurança para utilização 

de materiais; 

23.  Dispor de prontuário com registros atualizados sobre assistência dialítica, 

que promovam a continuidade da assistência; 

24.  Dispor de procedimentos de segurança para o armazenamento e 

transporte de soluções dialíticas; 

25. Dispor de procedimento seguro para a identificação, rastreabilidade, 

conservação e descarte de insumos; 

26.  Monitora a qualidade da água utilizadas em todas as etapas que 

envolvem a terapia renal substitutiva; 

27.  Monitorar a articulação com a rede de referência e contrarreferência 

frente à demanda do serviço de terapia renal substitutiva; 

28. Qualificar e avaliar o desempenho dos fornecedores críticos, alinhado à 

política do serviço; 

29.  Considerar as características individuais dos pacientes e 

acompanhantes, respeitando suas tradições culturais, crenças, 

sexualidade, valores pessoais e privacidade para o planejamento da 

assistência; 
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30.  Utilizar termos de consentimento para procedimentos considerados 

invasivos; 

31. Identificar a necessidade de treinamento e capacitação frente às 

demandas assistenciais; 

32. Cumprir com determinações o plano de gerenciamento de resíduos; 

33. Estabelecer protocolo para o atendimento de urgências e emergências, 

com base em diretrizes e evidencias cientificas. 

Em relação ao Nível 2, que está relacionado ao gerenciamento de 

processos consistentes e articulados, com ações de segurança sistemáticas e 

ações de melhoria, sustentando a continuidade da assistência nos serviços que 

prestam assistência dialítica, os requisitos adicionais solicitados são: 

1. Acompanhamento e avaliação efetiva dos protocolos assistenciais, 

promovendo ações de melhoria; 

2. Ter formalizado a interação entre os processos, clientes internos e 

externos, de acordo com a cadeia de valor estabelecida, contemplando 

direitos e deveres entre as partes envolvidas; 

3. Acompanhar e avaliar o desempenho, inter-relações e o resultado do 

processo, promovendo ações de melhoria contínua;  

4. Estabelecer relações entre profissionais e serviços, internos e externos, a 

fim de promover a integralidade do cuidado; 

5. Utilizar as informações e as manifestações dos pacientes, dos 

acompanhantes e da equipe multiprofissional para a melhoria do 

processo; 

6. Acompanhar e avaliar a efetividade dos protocolos de terapia dialítica, 

promovendo ações de melhoria; 

7. Gerenciar a efetividade das ações de prevenção, definidas frente aos 

riscos assistenciais e definir melhorias; 

8. Gerenciar a eficácia dos treinamentos; 

9. Gerenciar a utilização racional da terapia dialítica, promovendo ações de 

melhoria; 

10. Acompanhar, avaliar e adequar se necessário o plano terapêutico 

estabelecido; 

11.  Cumprir procedimento para atendimento dos pacientes vítimas de 

agressão física, moral, psicológica, abandono e tentativa de suicídio; 
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12. Cumprir procedimento para situações de evasão, invasão, porte de armas 

e agressão. 

Para o Padrão Nível 3, em que a organização de saúde apresenta 

maturidade na gestão e promove melhoria contínua, os seguintes requisitos são 

acrescentados: 

1. Apresentar práticas de gestão inovadoras, proativas, disseminadas e 

integradas à estratégia; 

2. Sustentar a estratégia de gestão definida pela instituição; 

3. Demonstrar que as tomadas de decisão promovem a sustentabilidade da 

organização; 

4. Utilizar informações gerenciais para a tomada de decisão, promoção de 

melhorias e o alcance de resultados alinhados à estratégia; 

5. Utilizar as informações de todas as partes interessadas nos ciclos de 

melhoria; 

6. Demonstrar responsabilidade com o ambiente e o contexto onde está 

inserida; 

7. Demonstrar que a gestão de riscos e suas informações são utilizadas para 

a promoção de ciclos de melhorias; 

8. Promover ações de melhorias voltadas para a cultura da segurança do 

paciente; 

9. Promover cultura justa frente ao erro humano; 

10.  Promover e sustentar ações que permitam à organização atingir 

resultados assistências favoráveis frente ao perfil da população atendida; 

11.  Promover ações para o cuidado na pessoa e analisar a experiencia do 

paciente, utilizando-a como ferramenta para a criação de valor tanto para 

o paciente quanto para a organização; 

12. Promover ações voltadas para as necessidades da comunidade e 

sustentabilidade socioambiental; 

13. Estabelecer processo transparente de divulgação de resultados 

institucionais para a sociedade; 

14. Promover um relacionamento ético no ambiente organizacional e em suas 

interfaces com o ambiente externo, baseado no código de ética e conduta 

institucional, utilizando-o como ferramenta de gestão na tomada de 

decisões que envolvam dilemas éticos; 
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15. Promover processo transparente de divulgação de incidentes 

relacionados à segurança dos pacientes, incluindo mecanismos de apoio 

para os pacientes, acompanhantes e equipe multiprofissional. 

Através da descrição dos requisitos para obtenção das certificações em 

qualidade, as perspectivas para a Acreditação são segundo Alástico e Toledo 

(2012) a alteração dos rumos das práticas associadas à direção e a gestão da 

qualidade, consolidando como padrão de referência em termos de práticas, 

avalição e gestão dos serviços, conquistando maturidade e difusão das práticas 

de melhoria continua.  

Segundo Øvretveit e Gustafoson (2002), Macinati (2008) a inserção da 

Acreditação requer o comprometimento de todos os envolvidos na organização, 

desde a alta direção a todos os profissionais operacionais, conscientizando 

quanto às mudanças necessárias, incorporando em toda equipe e níveis 

hierárquicos, os conceitos da busca de melhoria contínua. 

De acordo com Pfeifer (2002), Bonato (2007) e Nogueira (2008) há dois 

meios de começar o processo de acreditação que são: gerenciamento por 

diretrizes e gerenciamento da rotina. O gerenciamento por diretrizes pressupõe 

uma meta de sobrevivência para que sejam elaborados planos de ação 

específicos em cada área, alcançando toda a organização. O gerenciamento da 

rotina enfatiza a padronização dos processos adquirida pela constituição de 

fluxogramas e de procedimentos de atividades consideradas prioritárias em cada 

área em conjunto com o monitoramento de indicadores. 

Wardhani et al. (2008) recomenda alguns requisitos importantes para 

implantação da acreditação que faz parte de um sistema de gestão da qualidade 

em uma organização de saúde que neste estudo está sendo direcionado aos 

serviços de hemodiálise. O autor recomenda que deve haver comprometimento 

da direção, conscientização e envolvimento de todos os profissionais, 

conscientização de que o resultado financeiro positivo irá ocorrer a longo prazo. 

Assim através deste conteúdo teórico descrito, chega-se à seguinte proposição: 

Proposição 4 (P4): Acredita-se que a implementação de um roteiro para 

implantação da acreditação, através de um software intuitivo para clínicas de 

hemodiálise, poderá facilitar os processos de gestão da qualidade e influenciar 

de maneira positiva os processos de trabalho. 
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3. MÉTODO 

Neste capítulo  apresentam-se as informações sobre o método utilizado 

nesta pesquisa. O método principal adotado foi o Estudo de Casos Múltiplos e, 

para alcançar os objetivos específicos indicados foi utilizado um conjunto 

metodológico em cada elaboração de artigo. A Figura 6 representa a proposta 

metodológica da tese geral.  

Figura 6 – Proposta  Metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, (2019). 

O método de pesquisa utilizado para a tese é de Estudo de Casos 

Múltiplos não integrado, uma vez que se pesquisaram quatro organizações 

prestadoras de serviços de Terapia Renal Substitutiva – Hemodiálise. O objetivo 

principal foi avaliar a influência da tecnologia e da gestão da qualidade no 

processo de trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise. 

O estudo de casos múltiplos, segundo Yin (2010) segue uma lógica da 

replicação e não de amostragem. A lógica da replicação é inerente aos 

experimentos múltiplos. Cada caso deve ser selecionado cuidadosamente para 

que possa predizer resultados similares ou contrastantes, conforme o caso.  

3.1 Desenho e etapas da pesquisa 

O desenho da pesquisa, de acordo com Gil (2008), é a estrutura ou guia 

utilizado para planejar, implementar e analisar o estudo e torna-se um plano para 
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responder às proposições de uma pesquisa. Também pode-se dizer que se 

refere ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que envolve 

tanto a diagramação, quanto a previsão de análise e interpretação dos dados 

coletados. A Figura 7 exemplifica o desenho da pesquisa desta tese de uma 

maneira geral.  

Figura 7 – Desenho  da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Dolci, (2013). 

A primeira etapa da pesquisa constitui-se em: 
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descritores "Tecnologia em Saúde", "Tecnologia em Hemodiálise”, 

“Tecnologia e o Trabalho do Enfermeiro em Hemodiálise", 

“Transformação do Trabalho”, “Transformação Digital”, “Gestão da 

Qualidade”, “Acreditação” e serem artigos completos. As buscas nas 

bases de dados ocorreram no período de março de 2018 a dezembro de 

2021, que corresponde ao tempo de elaboração do conteúdo total da tese 

e elaboração dos sete artigos que são parte integrantes da pesquisa. 

c) Elaboração do modelo teórico – a fundamentação teórica propiciou 

conhecer de maneira mais aprofundada o que os autores descrevem 

sobre os assuntos abordados na revisão da literatura e no contexto geral 

da tese, sendo contemplados os conceitos de Tecnologia, Transformação 

Digital, Trabalho do Enfermeiro em hemodiálise, Gestão da Qualidade e 

Acreditação. 

A segunda etapa da pesquisa constituiu-se em: 

a) Definição e descrição do método da Pesquisa – com base na revisão da 

literatura, foram elencados os constructos a serem estudados, 

identificando o processo de evolução tecnológica em hemodiálise, 

processo de trabalho do enfermeiro, processos de gestão da qualidade e 

acreditação, nas clínicas de hemodiálise estudadas. Na Figura 8 pode-se 

observar o Quadro Geral da Pesquisa. 

Figura 8 Quadro Geral da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

Para respeitar e manter a privacidade das organizações que fazem parte 

deste estudo de caso, as instituições serão tratadas como Hemodiálises 1, 2, 3 

e 4, categorizadas como HD1, HD2, HD3 e HD4.  As Clínicas de Hemodiálise 
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1,2 e 3 pertencem a um mesmo grupo de diretores, que compartilham a gerência 

das clínicas. A Clínica de Hemodiálise 4 pertence a outro grupo de diretores. No 

Quadro Geral da Pesquisa pode-se observar que estão divididos em Grupo 1 

(HD1, HD2 e HD3) e Grupo 2 (HD4). Vale ressaltar que estas clínicas de 

hemodiálise não possuem selo de acreditação e foram campo de pesquisa para 

elaboração dos artigos 3, 4 e 7. 

Quanto ao artigo 2, os enfermeiros atuavam em várias clínicas de 

hemodiálise situadas na cidade de São Paulo que não foram foco principal deste 

estudo em relação ao campo de pesquisa. 

Na elaboração dos artigos 5 e 6, para um melhor entendimento do 

processo de acreditação, foi realizada, pesquisa de campo com enfermeiros de 

clínicas de hemodiálise que possuem selo de acreditação. Estas clínicas foram 

identificadas nos respectivos artigos como “HDA” que  significa Hemodiálise 

Acreditada.  

b) Inserção do Projeto na Plataforma Brasil – nesta fase, o projeto foi inscrito 

na Plataforma e direcionado ao Comitê de Ética e Pesquisa, com o 

Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE): 

30947019.2.0000.5512, número do parecer 4.072.867, aprovado em  

05.06.2020, tendo como Instituição Proponente a Associação Unificada 

Paulista de Ensino Renovado Objetivo-Assupero. 

A terceira etapa da Pesquisa constituiu-se em:  

a) Elaboração e aplicação do instrumento do pré-teste da pesquisa – 

segundo Malhotra (2006) a aplicação do questionário pré-teste é 

importante para avaliar vários pontos e, se for o caso, alterá-los para uma 

melhor aplicabilidade. Foi aplicado um questionário com nove questões 

abertas que indagavam sobre as vantagens e desvantagens da tecnologia 

no trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise, se a tecnologia 

propicia autonomia de trabalho, como era o trabalho do enfermeiro antes 

de todo aparato tecnológico atual das máquinas de hemodiálise, se a 

tecnologia favorece a relação enfermeiro-paciente e quais tipos de 

recursos tecnológicos a máquina de hemodiálise fornece. Em relação à 

gestão da qualidade, foi indagado sobre o conhecimento do enfermeiro e 

a influência da gestão da qualidade em seu processo de trabalho.  O pré-

teste foi aplicado a seis enfermeiros que atuam em hemodiálise com 
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atendimento SUS e operadoras de serviços de saúde. A fase do pré-teste 

aconteceu no mês de maio de 2020.  

Como resultado do pré-teste, foram realizadas algumas alterações nas 

perguntas do instrumento de coleta de dados base para os artigos que 

compõem a tese. O questionário do pré-teste continha nove questões 

abertas; como algumas delas foram respondidas com um sentido similar, 

foi realizada a exclusão de quatro questões. 

b) Validação do Instrumento de Pesquisa Geral – após retirada de quatro 

questões que faziam parte do instrumento de pesquisa, foi validado o 

questionário com cinco questões identificado no Apêndice VIII. 

A quarta etapa da Pesquisa constituiu-se em: 

a) Contato com as Clínicas de Hemodiálise – o primeiro contato foi realizado 

via e-mail  com o diretor geral das HD1, HD2, HD3 para viabilização do 

campo de pesquisa em abril de 2020. Com a HD4 o contato foi realizado, 

via rede social, no mês de maio de 2020.  

b) Realização de entrevistas gravadas com a utilização de instrumento 

semiestruturado  para elaboração do segundo, quarto, quinto e sexto  

artigos. As entrevistas foram realizadas através do aplicativo 

multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz e vídeo 

WhatsApp® em decorrência das restrições de distanciamento social 

devidas à pandemia do coronavirus. Para o terceiro artigo foi utilizada a 

técnica de grupo focal e foram respeitados os protocolos de 

distanciamento social e uso de máscara facial. 

A quinta etapa da Pesquisa constitui-se em: 

Triangulação dos dados coletados da Pesquisa, Interpretação e discussão 

dos dados triangulados. No Artigo 1 foi realizado um painel bibliográfico, de 

acordo com as bases de dados e critérios de inclusão/exclusão e um painel 

temático. Nos Artigos 2, 4 e 6  a interpretação dos dados foi realizada através da 

transcrição das respostas dos entrevistados em sessões temáticas e análise 

através do discurso do sujeito, Artigo 3 utilizou-se o software DSCsoft 2.0®, 

desenvolvido por Lefevre e Lefevre (2010), que analisa o Discurso do Sujeito 

Coletivo Organizações Campo de Pesquisa. Para análise dos dados do Artigo 5 
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foi utilizado o software webQDA®, que possibilita a codificação estruturada dos 

dados qualitativos, certificando uma gestão mais rápida e eficaz dos dados a 

partir da organização e transparência analítica (MACHADO e VIEIRA, 2020). O 

Artigo 7 não envolveu análise de dados, porque tratou da sugestão de um roteiro 

de implantação do processo de Acreditação em Hemodiálise, com a utilização 

da criação de um software intuitivo. Todos os artigos estão na íntegra 

identificados nos apêndices.  

3.2 Apresentação das Organizações do Estudo de Caso 

As unidades de diálise oferecem tratamento de Diálise Peritoneal 

Ambulatorial Contínua, Diálise Peritoneal Automatizada e Hemodiálise. Os 

recursos financeiros dessas organizações de saúde, que prestam esse tipo de 

atendimento, basicamente provêm do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Para o funcionamento de uma unidade de diálise, é necessário seguir os 

parâmetros da legislação vigente no País, que é a Resolução da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária/DC (ANVISA) nº 11, de 13 de março de 2014, 

última atualização. Essa resolução dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas 

de Funcionamento para os Serviços de Diálise no Brasil e dá outras 

providências. 

O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Abrange 

desde o simples atendimento ambulatorial até procedimentos de alta 

complexidade, como é o caso da Terapia Renal Substitutiva, garantindo acesso 

integral, universal e gratuito para toda a população do País. Validado por um 

conceito aprimorado de saúde, o SUS foi criado em 1988 pela Constituição 

Federal Brasileira, para ser o sistema de saúde dos mais de 180 milhões de 

brasileiros (BRASIL, 2007). 

3.2.1 Hemodiálises – HD1, HD2 e HD3 

Em 1981, um grupo de médicos formados pela Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP) e fundadores do Serviço de Terapia Renal Substitutiva de 

um hospital particular filantrópico de grande porte situado na zona leste da 

cidade de São Paulo teve a iniciativa de estruturar a HD1 em um imóvel alugado 

no bairro de Itaquera. Na época, o atendimento na região era feito a 35 
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pacientes. Com o constante crescimento da demanda pelos serviços de terapia 

renal substitutiva, no ano de 1989 os sócios diretores adquiriram um terreno 

também em Itaquera e edificaram uma sede própria. Atualmente, o atendimento 

da HD1 é feito a 280 pacientes, com ampliação da capacidade prevista para 360 

pacientes. 

Em dezembro de 1999, foi inaugurada a HD2, situada no bairro de São 

Miguel Paulista, com infraestrutura de atendimento para 150 pacientes. Dez 

anos depois, em 2009, foi inaugurada a HD3, situada no bairro do Itaim Paulista, 

atendendo 200 pacientes. 

Há mais de 30 anos no mercado, as três hemodiálises atendem 

mensalmente, em média, 600 pacientes em Terapia Renal Substitutiva nas 

modalidades de Hemodiálise, Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD) 

e Diálise Peritoneal Automatizada (DPA). Os atendimentos são para pacientes 

do Sistema Único de Saúde (SUS), em sua maioria,  e Operadoras de Serviços 

de Saúde (Convênios médico-hospitalar).  

A missão das organizações de saúde é prestar serviços com ética e 

humanização, em constante atualização técnica para melhor assistência na área 

de nefrologia. Têm como visão prestar serviços com excelência na área da 

nefrologia por intermédio da constante atualização do corpo clínico. Seus valores 

estão pautados no comprometimento ético e profissional, trabalho em equipe, 

humanização no atendimento, valorização e respeito aos colaboradores e 

melhoria contínua. 

3.2.2 Hemodiálise – HD4 

A HD4, está localizada no bairro de São Mateus, região leste da cidade 

de São Paulo, iniciou suas atividades no dia 16 de junho de 2016, possui 

capacidade de atendimento para 200 pacientes em tratamento de hemodiálise 

exclusivamente. 

Não foram desenvolvidos os critérios que envolvem missão, visão e 

valores da organização.  

Possui 26 colaboradores no total no seu corpo de enfermagem e área 

administrativa. 

Oferece atendimento especializado de médicos nefrologistas e equipe 

multiprofissional contanto com uma nutricionista, assistente social e uma 
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psicóloga.  

3.3 Sujeitos e Instrumento de Pesquisa 

 Os sujeitos das pesquisas realizadas para a formulação dos artigos foram 

enfermeiros que atuam nas clínicas de hemodiálise. O Quadro 11  apresenta 

uma sintese geral dos sujeitos de pesquisa, localização das clínicas e a quais os 

artigos se referem. 

Quadro – 11 Síntese geral dos sujeitos da pesquisa. 

Artigo Sujeitos de 

Pesquisa 

Clínica de Hemodiálise Localização 

2 11 enfermeiros Não categorizadas Cidade de São Paulo 

3 07 enfermeiros 

 

HD1, 2, 3 e 4 Zona leste da Cidade de São 

Paulo 

4 07 enfermeiros HD1, 2, 3 e 4  Zona leste da Cidade de São 

Paulo 

5 09 enfermeiros HDA1, 2, 3, 4, 5 e 6 HDA 1, 3, 4 e 5 Cidade de São 

Paulo 

HDA 2 Passos – Minas Gerais 

HDA 6 Sorocaba – São Paulo 

6 07 enfermeiros HDA1, 2, 3 e 4 (a 

sequência numérica é 

diferente do artigo 5) 

HDA1 Passos – Minas Gerais 

HDA2 e 3 Cidade de São Paulo  

HDA4 Sorocaba – São Paulo 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

 A título de esclarecimento as clinicas de hemodiálise que estão 

denominadas como HDA (Hemodiálise Acreditada), não são as organizações 

foco principal de pesquisa de campo da tese, estas organizações foram campo 

de pesquisa para um suporte na pesquisa de análise em como os sistemas de 

gestão da qualidade funcionam em clinicas que possuem selo de acreditação na 

área. O campo principal da pesquisa primária são as HD1, 2, 3 e 4. 

 Os instrumentos de pesquisa foram elaborados conforme a dinâmica de 

cada artigo confeccionado. 

 Para o Artigo 1 foi elaborada uma planilha computando o total de artigos 

encontrados conforme os descritores e a bases de dados  selecionadas, critérios 

de inclusão e exclusão dos artigos em conformidade as temáticas elencadas.  

 Para os Artigos 2, 4, 5 e 6 foram realizadas entrevistas gravadas e 
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utilizados instrumentos semiestruturado com questões abertas, validados após 

o pré-teste e utilizados como auxílio nas entrevistas com os  enfermeiros. As 

entrevistas ocorreram através do aplicativo WhatsApp®, com chamada de vídeo,  

os  instrumentos estão  descritos nos Apêndice VIII. 

 O artigo 3 seguiu o modelo de grupo focal, a seleção dos participantes 

ocorreu de forma intencional (conforme o critério de inclusão de ser enfermeiros 

que atuavam em clínicas de hemodiálise), por meio de um convite para 

participação do estudo via correio eletrônico e com agendamento prévio. O 

encontro ocorreu no dia 29 de maio do ano de 2020, no período das 08h00 às 

11h00, com sete enfermeiros que trabalham nas HD1, HD2, HD3 e HD4. O 

debate teve como foco temático a seguinte pergunta: como vocês enfermeiros 

percebem a tecnologia no trabalho em hemodiálise? O roteiro da realização do 

grupo focal está descrito no Apêndice VIII. A operacionalização do grupo focal 

ocorreu de maneira presencial, seguindo os protocolos de segurança com 

distanciamento social e uso de máscara facial, conforme preconizado em 

legislação vigente no período, em decorrência da pandemia do coronavirus. 

 Para o Artigo 7, que finaliza esta tese, foi elaborado um roteiro para 

implementação do processo de Acreditação como resultado das pesquisas 

realizadas nos artigos anteriores. Vinculada a este processo, foi idealizada a 

elaboração de dois softwares intuitivos interligados, com auxílio de um 

profissional da área de tecnologia da informação com experiencia em 

organização de saúde. Os softwares foram identificados como Henina Sistema 

de Gestão da Qualidade – HSGQ  e Henina Acreditação em Hemodiálise – HAH  

que estão descritos com mais detalhes no capítulo de resultados e discussões. 

No Quadro 12 é apresentada de maneira esquemática a metodologia utilizada 

para elaboração da sugestão do Roteiro de Acreditação em diálise e da 

elaboração dos softwares para auxiliar nos processos de sistema de gestão da 

qualidade e acreditação em diálise.  

Quadro 12 – Elaboração do Roteiro de Acreditação e elaboração dos 

softwares. 

Fases Ações desenvolvidas Período 

1 Pesquisa bibliográfica sobre  acreditação e elaboração de 

softwares. 

2019 – 2020 - 2021 
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2 Realização do curso “Como conquistar a acreditação ONA”. 

Realizado via plataforma Zoom Meetings pela Organização 

Nacional de Acreditação – ONA Educare. Duração de 10 

horas com certificação  

26.03.2021 

3 Visita a uma clínica de hemodiálise com selo de acreditação 

- HDA 

16.04.2021 

4 Elaboração de um roteiro preliminar de implementação da  

Acreditação em Clínica de Hemodiálise.  

Abril e Maio de 2021 

5 Contato com um programador/desenvolvedor de software. 

Realizado reunião com duração de 3 horas 

27.05.2021 

6 Criação de um software com inserção de documentos 

referente as boas práticas de funcionamento dos serviços de 

diálise – Henina Sistema de Gestão da Qualidade. Sugestão 

de outro software específico para implementação do roteiro 

de acreditação denominado de Henina Acreditação em 

Hemodiálise. Elaboração do fluxo de elaboração do software 

com linguagem específica de programação. 

16.11.2021 

7 Viabilização da estrutura do software Henina Sistema de 

Gestão da Qualidade. Apresentação da estrutura na fase 

inicial.  

19.11.2021 

8 Estruturação e apresentação do software Henina Acreditação 

em hemodiálise fase inicial. 

23.11.2021 

9 Solicitação do registro no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial – INPI. GRU nº. 29409191943308404. 

24.11.2021 

10 Contato com as HD1, HD2, HD3 e HD4, para viabilização e 

agendamento da fase de teste dos softwares. 

Abril de 2022 

Fonte: Elaborado pela autora, (2021). 

Ao software Henina SGQ – Sistema  de Gestão da Qualidade, foi  

solicitado registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI  como 

“Henina Sistema de Gestão da Qualidade” e o software  Henina Acreditação em 

Hemodiálise – HAH está vinculado ao HSGQ. 

 O software Henina SGQ contém informações sobre processos de sistema 

de gestão da qualidade, como as Normas ISO 9000:2015 que se referem a 

Sistemas de gestão da qualidade — Fundamentos e vocabulário. Esta norma 

descreve os conceitos fundamentais e principios de gestão da qualidade que são 

universalmente aplicáveis nas organizações que buscam implantar a gestão da 

qualidade e a norma ISO 9001:2015 direcionada a Sistemas de gestão da 
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qualidade – Requisitos, incentiva a qualidade dos processos tendo como base o 

planejamento das atividades, definição de metas, implementação de planos de 

ação e relacionamento com os clientes internos e externos, sendo utilizada em 

certificações dos Sistemas de Gestão da Qualidade (ABNT, 2015). 

 Além dos conteúdos citados acima, também fazem parte do banco de 

dados do Henina SGQ a RDC nº 154/2004, que estabelece o Regulamento 

Técnico para o funcionamento dos serviços de diálise, RDC nº 11/2014 que 

dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços 

de diálise. O Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente 

em Serviços de Saúde que tem por objetivo integrar as ações do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) para promover a qualidade assistencial 

e a segurança do paciente, visando a gestão de riscos e a melhoria dos serviços 

de saúde (ANVISA, 2021). 

 A necessidade de colocar estes documentos inseridos em um software 

ocorreu para facilitar os processos de trabalho do enfermeiro que trabalha na 

hemodiálise,  que utiliza estas informações em sua prática diária de trabalho, 

promovendo uma assistencia com qualidade através de práticas seguras. 

 Quanto ao software Henina Acreditação em Hemodiálise, foi idealizado e 

está em fase de desenvolvimento para auxiliar no processo de acreditação em 

hemodiálise. Está sendo inserido o roteiro de implantação de acreditação em 

hemodiálise elaborado através das pesquisas realizadas no desenvolvimento 

desta tese. A apresentação do roteiro será descrita no Capítulo 4, que se refere 

às discussões e resultados da pesquisa realizada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O presente capítulo apresenta os resultados em forma da sintese dos 

artigos elaborados para a construção da tese. Foram elaborados sete artigos 

com o intuito de responder as questões de pesquisa e alcançar os objetivos geral 

e específicos. Os artigos foram submetidos a congressos internacionais e 

submetidos a periódicos de relevância.  

 A seguir é feita uma sintese geral de cada artigo em conjunto com a alusão 

e referências da literatura. Os artigos na íntegra estão inseridos na seção de 

Apêndices. 

4.1 Artigo 1: The Impact of Technology on the Work Process of the Nursing 

Team Working in Hemodialysis.  

Este artigo foi apresentado no Emerging Technologies (IHIET 2019), 

August 22–24, 2019, Nice, France, o Quadro 13 apresenta uma síntese geral do 

Artigo 1, conforme normas da publicação do congresso e do e-Book e versão 

impressa publicada pela Springer. O e-Book possui Qualis B3. 

Quadro 13 – Síntese  geral do Artigo 1 

Artigo 1: The impact of Technology on the work process of the nursing team working in 
hemodialysis. 

Objetivo: identificar o impacto da tecnologia no processo de trabalho do enfermeiro que atua 
em hemodiálise. 

Método: revisão integrativa da literatura, pesquisados artigos publicados no período de 2008 
a 2018. 
Bases de dados: Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde – LILACS, Literatura 
Internacional em Ciências da Saúde – MEDLINE e Biblioteca Eletrônica Cientifica – SciELO. 
Resultados: Total de 1.303 artigos – Selecionado 53 artigos.  

Conclusão: Foi possível identificar que a tecnologia impacta de maneira positiva no processo 
de trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise. 

Publicação – Congresso: foi apresentado  presencialmente no 1th International Conference 
on Human Interaction and Emerging Technologies – IHIET 2019, August 22-24, 2019, Nice, 
France. 
Publicação – Livro: Human Interaction and Emerging Technologies – Proceedings of the 1 st 
International Conference on Human Interaction and Advances in Intelligent Sytems and 
Computing – Volume 1018 ISSN: 2194-5357 – ISSN: 2194-5365 (eletronic) – ISBN: 978-3-
030-25628-9 – ISBN: 978-3-030-25629-6 (e-Book) Springer Nature Switzerland AG 2020 
T.Ahram et al. (Eds.): IHIET 2019, AISC 1018, pp.1-7, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-
030-25629-6117  

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

Com este artigo foi iniciado a pesquisa referente ao tema proposto da tese 

nele identifica-se que é possível estimar a necessidade e a força que a 

tecnologia representa ao longo da história na área da saúde e, especificamente, 

na área da hemodiálise. Em relação ao processo de trabalho do enfermeiro que 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-25629-6117
https://doi.org/10.1007/978-3-030-25629-6117
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atua em hemodiálise, a assistência prestada evoluiu e teve um impacto positivo 

com o advento da tecnologia.  

Lorenzetti et al. (2012) descrevem que as organizações de saúde definem 

o conhecimento efetivo e a produção de novos conhecimentos em tecnologia 

como eixo estratégico para seu crescimento e evolução para a  sobrevivência no 

mercado de assistência.  

 De acordo com Nelson (2013) os profissionais da saúde usam a 

tecnologia e suas ferramentas para coletar, armazenar, processar e comunicar 

estes dados como forma de produzir conhecimento. A tecnologia, em sua 

evolução histórica, auxilia na prestação de cuidados à saúde, facilitando o 

processo de trabalho e levando uma assistência qualificada. 

Para Silva e Ferreira (2014) a compreensão da linguagem tecnológica 

gera o correto manuseio dos equipamentos, efetivando o cuidado prestado. Os 

cuidados básicos prestados pelo enfermeiro envolvem a utilização de 

instrumentos como observação, mensuração e comunicação, podendo ocorrer 

por intermédio de aparelhos que mantêm as funções vitais e produzem 

informações que orientam os enfermeiros na adoção de condutas assertivas na 

assistência prestada ao paciente. 

 Segundo Santos et al. (2016) a tecnologia tem o propósito de aumentar e 

melhorar o tratamento e a assistência por meio da prática em saúde, revelando 

conhecimentos e habilidades, mantendo assim um acesso diário e progressivo 

aos profissionais de saúde dos pacientes sob seus cuidados. 

Neri e Brasileiro (2019) descrevem a importância da tecnologia e 

destacam resultados satisfatórios com seu uso. Esta contribuição observa o fato 

de que, ao utilizar-se o computador ou qualquer outro meio processador de 

dados, propicia-se ao profissional enfermeiro captar um número significativo de 

informações, agilizando a prestação do cuidado e oferecendo segurança ao 

paciente. 
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4.2 Artigo 2: The use of digital technologies and the transformation of work 

in a hemodialysis clinic. 

Este artigo foi apresentado no Proceedings of the AHFE 2020 Virtual 

Conference on The Human Side of Service Engineering, July 16–20, 2020, USA. 

A conferência foi virtual, devido a pandemia do coronavirus, o Quadro 14 

apresenta uma síntese geral do Artigo 2, conforme normas da publicação do 

congresso e do e-Book e versão impressa publicada pela  Springer. O e-Book 

possui Qualis B3. 

Quadro 14 – Síntese  geral do Artigo 2 

Artigo 2: The use of digital technologies and the transformation of work in a hemodialysis 

clinic. 
Objetivo: identificar como a tecnologia transforma o trabalho do enfermeiro em hemodiálise. 

Método: pesquisa de campo com abordagem qualitativa, foram realizadas onze entrevistas 
com o auxílio de um questionário semi-estruturado, com enfermeiros que atuam em clinicas 
de hemodiálise da cidade de São Paulo. A análise dos dados foi através do discurso do sujeito. 
Resultados: a evolução tecnológica gera expectativas conflitantes para os enfermeiros que 
podem ser positivas e negativas. 

Conclusão: a tecnologia transforma positivamente o trabalho dos enfermeiros em 
hemodiálise, oferecendo a possibilidade de melhorar os cuidados prestados ao paciente. No 
entanto, não é possível depreciar o fato de que a tecnologia pode causar dependência quando 
há uma falha ou deficiência na formação do profissional.  

Publicação – Congresso: 11th International Conference on Applied Human Factors and 
Ergonomics – AHFE, 2020 and the Affiliated Conferences to be held as Virtual Conference 
July 16-20, 2020 Texas, E.U.A (20.07.2020 8h00 através de vídeo conferência)  
Publicação – Livro: Springer Nature Switzerland AG 2020 J. Spohrer and C. Leitner (Eds.): 
AHFE 2020, AISC 1208, pp.1-6, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51057-222   

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

Após ter verificado que a tecnologia impacta positivamente no processo 

de trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise, através da revisão 

integrativa da literatura, foram identificadas, por meio de uma pesquisa de campo 

com os enfermeiros que atuam em hemodiálise,  as transformações que ocorrem 

nesse processo de trabalho através da tecnologia. 

Como resultado identificou-se no presente artigo que é responsabilidade 

exclusiva do enfermeiro planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os 

serviços nos quais a assistência de enfermagem é recomendada. 

O enfermeiro deve colaborar na decisão de adotar determinadas 

tecnologias. Por esse motivo, o enfermeiro precisa compreender a utilização do 

aparato tecnológico para beneficiar o trabalho realizado. 

Esta investigação indicou que a tecnologia transforma positivamente o 

trabalho do enfermeiro em hemodiálise, oferecendo a possibilidade de melhorar 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-51057-222
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a assistência prestada ao paciente. Porém, não é possível depreciar o fato de 

que a tecnologia pode causar dependência quando há falha ou deficiência na 

formação do profissional. 

A investigação também sugere que o principal benefício da nova 

tecnologia é a possibilidade de favorecer o contato enfermeiro-paciente e, assim, 

realizar uma assistência qualificada e segura. 

Para Nascimento e Trentini (2004), a tecnologia impacta nos cuidados de 

enfermagem, na medida em que demanda conhecimento, e a finalidade prática 

no domínio dos equipamentos favorece o trabalho do enfermeiro e resulta em 

uma assistencia qualificada. 

De acordo com Silva et al. (2009) o enfermeiro, ao acompanhar os 

avanços tecnológicos, necessita aprender a trabalhar com muito mais aparelhos. 

Porém não se pode julgar que a presença do profissional possa ser dispensada. 

A presença do ser humano é capaz de identificar, através de sua sensibilidade 

e pericia técnica, que algo pode estar errado com o paciente e ou com o 

equipamento. 

Considerando estes aspectos, a Política Nacional de Gestão de 

Tecnologias em Saúde dispõe que as tecnologias implementadas na área da 

saúde devem ser seguras, eficazes e usadas apropriadamente. É necessário 

conceber e assegurar que os recursos tecnológicos sejam utilizados sem 

prejuízos aos profissionais de saúde e pacientes (BRASIL, 2010). 

4.3 Artigo 3: Percepção dos enfermeiros sobre o trabalho com o  uso da 

tecnologia em hemodiálise. 

 Este artigo foi publicado no periódico Research Society and Development, 

é uma publicação científica multidisciplinar focada em promover o 

desenvolvimento social, científico e tecnológico através da publicação de 

descobertas ocorridas nas diferentes áreas. Possui Score CiteFactor: 1.78 

(2020-21) e Qualis: A3. 

O objetivo deste estudo foi analisar a percepção do enfermeiro sobre o 

trabalho com o uso da tecnologia em hemodiálise. A metodologia utilizada foi de 

grupo focal, realizada com sete enfermeiros que atuam em clínicas de 

hemodiálise, após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa.  

https://www.citefactor.org/impact-factor/impact-factor-of-journal-Research-Society-and-Developement-.php
https://www.citefactor.org/impact-factor/impact-factor-of-journal-Research-Society-and-Developement-.php
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A análise dos resultados foi realizada através do discurso do sujeito 

coletivo, com a utilização do software DSCsof 2.0®, através das expressões 

chaves e ideias centrais. Como resultados, foi possível observar que a tecnologia 

facilita o processo de trabalho, proporcionando um melhor cuidado ao paciente. 

Há um contraponto relatado pelos enfermeiros, de que a tecnologia, ao mesmo 

tempo em que facilita o manuseio da máquina, também dificulta, quando o 

enfermeiro não possui habilidades e conhecimento tecnológico.  

Através do discurso do sujeito coletivo, foi possível perceber que os 

enfermeiros que atuam em hemodiálise,  indicam a tecnologia como algo positivo 

no seu processo de trabalho.  

A tecnologia utilizada nas máquinas de hemodiálise propicia agilidade na 

assistência, fornece informações sobre o tratamento de maneira mais eficaz, 

facilitando as tomadas de decisões.  

Em contraste ao que se possa perceber, métodos ou tecnologias de 

tratamento adequados não são mais um desafio no procedimento de 

hemodiálise. Os desafios atuais, derivam do domínio do enfermeiro frente aos 

avanços da tecnologia que estão ocorrendo em relação as máquinas de 

hemodiálise, que não são utilizadas com todos os seus recursos disponíveis. O 

Quadro 15 apresenta a síntese geral do Artigo 3. 

Quadro 15 – Síntese  geral do Artigo 3 

Artigo 3: Percepção dos enfermeiros sobre o trabalho com o  uso da tecnologia em 
hemodiálise 

Objetivo: analisar a percepção do enfermeiro sobre o trabalho com o uso da tecnologia em 
hemodiálise 

Método: estudo de caso, com realização de grupo focal, com participação de sete enfermeiros 
que atuam em quatro clínicas de hemodiálise, situadas na zona leste da cidade de São Paulo. 
A operacionalização do grupo focal ocorreu no dia 29.05.2020. A análise dos resultados foi 
realizada através do discurso do sujeito coletivo, com a utilização do software DSCsof 2.0®, 
através das expressões chaves e ideias centrais. 
Resultados: a tecnologia utilizada nas máquinas de hemodiálise propicia agilidade na 
assistência, fornecem informações sobre o tratamento de maneira mais eficaz facilitando as 
tomadas de decisões. Em contraste ao que se possa perceber, métodos ou tecnologias de 
tratamento adequados não são mais um desafio no procedimento de hemodiálise.  

Conclusão: Os desafios atuais, derivam do domínio do enfermeiro frente aos avanços da 
tecnologia que estão ocorrendo em relação as máquinas de hemodiálise, que não são 
utilizadas com todos os seus recursos disponíveis. 

Publicação Periódico: v. 10, n. 16, e413101623695, 2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | 
DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i16.23695  

Fonte: Elaborado pela autora, (2021). 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i16.23695
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 A tecnologia e o saber do enfermeiro ampliam a atuação profissional, 

torna-se um propulsor das melhores práticas. A tecnologia é uma aliada do ser 

e fazer enfermagem, envolve aspectos que interagem com o raciocínio clínico e 

tomadas de decisões para propiciar uma assistencia segura (ERDMANN, 2017). 

 Para Soliven e Soliven (2019), as tecnologias em saúde podem falhar por 

causa das complexidades que existem nas organizações de saúde, podendo 

originar dependência porque facilitam o processo de trabalho, mas quando 

ocorre uma falha, deixam o profissional inseguro e estressado.  

 As tecnologias sofisticadas são uma realidade presente no trabalho do 

enfermeiro, manter-se atualizado tornou-se um desafio constante que faz parte 

de todo o processo de assistência ao paciente e, para que tenha êxito e domínio, 

a busca pelo conhecimento deve ser constante (LOCSIN e PURNELL, 2015).  

4.4 Artigo 4 Gestão da Qualidade: conhecimento do enfermeiro que 

trabalha em hemodiálise. 

Este artigo também foi aprovado e publicado no periódico Research 

Society and Development.  O objetivo desta pesquisa foi analisar o conhecimento 

do enfermeiro que trabalha em hemodiálise sobre a gestão da qualidade.  

Foi possível perceber que os enfermeiros descrevem a gestão da 

qualidade em hemodiálise como uma estratégia importante que auxilia a 

assistência e otimiza os processos de trabalho envolvendo os vários 

profissionais que atuam neste segmento. Porém, o conhecimento sobre gestão 

da qualidade é mencionado de forma fragmentada e não uniforme até mesmo 

para os enfermeiros que trabalham na mesma clínica de hemodiálise. O Quadro 

16 apresenta a síntese geral do Artigo 4. 

Quadro 16 – Síntese  geral do Artigo 4 

Artigo 4: Gestão da Qualidade: conhecimento do enfermeiro que trabalha em hemodiálise. 

Objetivo: analisar o conhecimento do enfermeiro que trabalha em hemodiálise sobre gestão 
da qualidade. 

Método: trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória e descritiva, com abordagem 
qualitativa, através de estudo de casos múltiplos. Participaram da pesquisa enfermeiros que 
trabalham em quatro clínicas de hemodiálise localizadas na zona leste da cidade de São 
Paulo. A análise dos dados coletados foi realizada através das transcrições das entrevistas e 
análise do discurso do sujeito. Os resultados foram apresentados em quadros de síntese geral 
dos comentários. 
Resultados: através das entrevistas realizadas e a análise do discurso, foi possível perceber 
que os enfermeiros relatam vários processos e ferramentas do sistema de gestão da 
qualidade, porém este conhecimento é fragmentado e não é uniforme até mesmo aos 
enfermeiros que trabalham na mesma clínica de hemodiálise. 
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Conclusão: denota-se que o enfermeiro tem um papel importante no processo da gestão da 
qualidade desde o diagnóstico situacional, planejamento e implementação das ações e 
avaliação contínua do processo. E para que isso tenha êxito, é necessário que o enfermeiro 
se aproprie do conhecimento técnico e científico sobre o que é qualidade e os processos de 
gestão da qualidade. Como limitação do estudo aponta-se o quantitativo da amostra dos 
sujeitos de pesquisa e as dificuldades encontradas em realizar as entrevistas devido as 
restrições com o distanciamento social em decorrência da pandemia do Coronavirus. 

Publicação Periódico: v. 10, n. 16, e413101623695, 2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | 
DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i16.23695 

Fonte: Elaborado pela autora, (2021). 

A gestão da qualidade na área da saúde, segundo Bonato (2011), possui 

uma direção histórica desde as ações propostas por Florence Nightingale com o 

planejamento da assistencia prestada. É um conceito subjetivo em constante 

mudança, sendo determinado de acordo com a técnica e parâmetros científicos, 

necessidades de saúde da população, associada aos valores culturais da 

sociedade (VITURI e EVORA, 2014). 

 De acordo com Rabenschlag et al. (2015), quando a organização de 

saúde implementa o sistema de gestão da qualidade, concomitantemente o nível 

do profissional que atua na organização possui uma exigência maior, como o 

uso eficiente de recursos, um mínimo de risco para o paciente, alto nível de 

satisfação, tanto dos clientes internos como externos. 

 O enfermeiro se sobressai pelo seu envolvimento na implantação e 

implementação da gestão da qualidade, em decorrência do desenvolvimento do 

seu trabalho, porque possui  habilidade e maior probabilidade de interagir com 

equipes de trabalho e pacientes. Entende-se que a gestão do cuidado exercida 

pelo enfermeiro demanda importantes ações que se estendem desde o 

planejamento à organização e controle da realização da assistência à saúde, 

garantindo uma intervenção integral e eficaz (SILVA et al., 2020). 

 O enfermeiro desempenha um papel importante nas organizações de 

saúde e em todo o processo do sistema de gestão da qualidade. Os  

procedimentos de gestão realizados pelos enfermeiros auxiliam na monitoração, 

avaliação e utilização dos recursos para alcançar a melhoria contínua, portanto 

é necessário que o enfermeiro tenha domínio sobre este processo 

(PANNEERSELVAM, 2017).  

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i16.23695
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4.5 Artigo 5 Análise dos princípios de Gestão da Qualidade da NBR ISO 

9001:20115 no trabalho do enfermeiro de hemodiálise. 

Este artigo foi submetido e aprovado ao periódico Research Society and 

Development  e está em fase de correção solicitada pelos avaliadores, conforme 

ilustra a Figura 9 e está em tramite de avaliação. 

Figura 9 – Submissão Artigo 5 na Research Society and Development 

 

Fonte: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/submissions 

 Através do Artigo 5 foi possível perceber que os sete principios de 

qualidade descrito na ISO 9001:2015 que são: cliente, liderança, envolvimento 

de pessoas, enfoque baseado em processos, melhoria, tomada de decisão 

baseada em evidências e gerenciamento de relacionamento, ainda não são 

muito claros em relação aos conceitos teóricos, porém na prática são 

desenvolvidos de forma efetiva através do trabalho que o enfermeiros 

desenvolvem nas clinicas de hemodiálise. O Quadro 17 descreve a sintese geral 

do Artigo 5. 

Quadro 17 – Síntese  geral do Artigo 5 

Artigo 5: Análise dos princípios de Gestão da Qualidade da NBR ISO 9001:2015 no trabalho 
do enfermeiro de hemodiálise 

Objetivo: analisar como os princípios da Gestão da Qualidade da NBR ISSO 9001:2015 são 
identificados no trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise. 

Método: trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória e descritiva, com abordagem 
qualitativa, através de estudo de casos múltiplos. Participaram da pesquisa nove enfermeiros 
que foram categorizados como ENF.A a ENF.I que trabalham em seis clínicas de hemodiálise 
que possuem selo de Acreditação. As clínicas de hemodiálise foram categorizadas como 
HDA1 a HDA6. Quatro clínicas estão  localizadas na região central, leste e sul da cidade de 
São Paulo, uma clínica na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, e uma clínica na cidade 
de Passos no estado de Minas Gerais. A análise dos dados coletados foi realizada através do 
software Webqda®, que é um software de apoio à análise de dados qualitativos num ambiente 
colaborativo e distribuído. 

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/submissions
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Resultados: No que se refere aos princípios cliente e liderança da ISO 9001:2015 nas 
entrevistas são relatados com maior frequência pelos ENF.B, E e H. O princípio envolvimento 
de pessoas é enfatizado pelos ENF.C, F e I. Quanto o quarto princípio, que é enfoque baseado 
em processos, os ENF.E, F e H descrevem mais questões sobre este quesito. Nas questões 
que envolvem melhoria, os ENFE e H se sobressaem de maneira evidente, valendo comentar 
que não houve nenhuma menção sobre melhoria nas falas dos ENF.A, B, D, E e F. No sexto 
princípio, que é tomada de decisão baseada em evidencias, se sobressaem nas falas o ENF.B 
e H. Quanto ao sétimo princípio, que é gerenciamento de relacionamento os ENF.B e E 
indicam com maior frequência questões que envolvem este princípio, vale ressaltar que os 
ENF.A, C, D, F, G, H e I relatam questões sobre este princípio na mesma frequência e 
proporção. Nos desdobramentos dos sete principios da ISO 9001:2015, que são indicados: 
expectativa do paciente, liderança do enfermeiro, envolvimento e comprometimento da equipe 
de enfermagem, enfoque nos processos, processos em hemodiálise, melhoria continua, 
gestão da qualidade, tomada de decisões baseado em evidencias coletadas, gerenciamento 
de relacionamento com ênfase em inter-relações, observou-se no mapa conceitual que indica 
as relações dos sujeitos de pesquisa em relação aos desdobramentos dos principios da ISO 
9001:2015 que o ENF.C fez um total de 53 referências aos desdobramentos, não indicando 
apenas gerenciamento de relacionamento. O ENF.E também fez 53 referências e o ENF.G 
48, os dois deixando de indicar expectativa do paciente. O ENF.H realizou 67 referencias em 
todos os desdobramentos. Os ENF.A, B, D e F apontaram de 14 a 25 referências sobre os 
desdobramentos. Um fato que se deve salientar é que os ENF.B e C atuam na mesma clínica 
de hemodiálise HDA2 e suas referências indicadas sobre os desdobramentos dos principios 
da ISO 9001:2015 são indicados com grade diferença, o ENF.C indica 53 e o ENF.B 20 
referências.  

Conclusão: os conceitos referentes a norma ISO 9001:2015 ainda não são muito claros na 
visão do enfermeiro em questões teóricas, porém na prática do trabalho do enfermeiro os 
principios são aplicados de forma efetiva e os processos do sistema de gestão da qualidade 
são valorizados como forma de auxiliar o trabalho do enfermeiro e propiciar melhor assistência 
ao paciente. Com referência à acreditação, consideram uma conquista importante para 
organização. Sugere-se pesquisas futuras com o tema, aumentando o número dos sujeitos de 
pesquisa e organizações que prestam serviços de terapia renal substitutiva.  

Publicação Periódico: submetido e aprovado no periódico Research, Society And 
Development – ISSN 2525-3409, em processo de correção conforme solicitação dos 
avaliadores,  https://rsdjournal.org/index.php/rsd/index 

Fonte: Elaborado pela autora, (2021). 

 Os sistemas de gestão da qualidade surgiram a partir da década de 80, 

com a publicação da primeira edição da norma ISO 9001, descrevendo os 

requisitos necessários para que uma organização alcançasse certificação. As 

normas ISO do segmento 9000 definem padrões de um sistema de qualidade 

voltado ao desempenho de uma organização em termos de requisitos 

específicos (SIMÃO et al., 2019). 

 De acordo com Bastos e Saraiva (2011), as normas ISO 9001 contribuem 

de maneira robusta para a melhoria contínua da qualidade também exigida nos 

tempos atuais às organizações de saúde. Porém nem sempre a implementação 

dos principios da ISO na área da saúde surte o efeito desejado, tornando-se 

necessária uma análise das especificações da gestão da qualidade na área da 

saúde, envolvendo a cultura organizacional e interagindo com as características 

da norma ISO. 

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/index
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 Os sistemas de gestão da qualidade ISO 9001 fornecem meios e diretrizes 

para alcançar a melhoria dos níveis de qualidade de produtos e serviços 

prestados. De acordo com Githiri et al. (2020), as organizações de saúde que 

possuem sistema de gestão da qualidade implementados recebem menos 

reclamações dos pacientes, ganhando eficácia na assistencia prestada com 

redução de erros relacionados nos processos que envolvem os cuidados aos 

pacientes. 

4.6 Artigo 6 Influence of Technology and Quality Management on Nurses 

Working on Hemodialysis. 

 Este artigo foi apresentado no 5th International Virtual Conference on 

Human Interaction and Emerging Technologies, IHIET 2021, August 27–29, 2021 

and the 6th IHIET: Future Systems (IHIET-FS 2021), October 28–30, 2021, Paris 

– France. A seguir o Quadro 18 apresenta uma síntese geral do Artigo 6, 

conforme normas da publicação do congresso e do e-Book e versão impressa 

publicada pela  Springer. O e-Book possui Qualis B3. 

Quadro 18 – Síntese  geral do Artigo 6 

Artigo 6: Influence of Technology and Quality Management on Nurses Working on 
Hemodialysis 

Objetivo: identificar a influência da tecnologia e da gestão da qualidade no trabalho dos 
enfermeiros que atuam em hemodiálise. 

Método: pesquisa exploratória de campo, com abordagem qualitativa, através de estudo de 
casos múltiplos. Indicado como critérios de inclusão que os participantes fossem enfermeiros 
que trabalhassem em unidades de hemodiálise que fossem acreditadas, ou seja, possuíssem 
selo de gestão da qualidade. Foram selecionadas para o estudo de caso múltiplos quatro 
clínicas de hemodiálise acreditadas (HDA1 a HDA4) em três cidades brasileiras (Passos-MG, 
Sorocaba-SP e São Paulo-SP) das quais foram entrevistados sete enfermeiros. 
Resultados: em relação à tecnologia, é percebida e vivida de várias maneiras: desde a 
facilidade de comunicação com a equipe de trabalho, acesso a protocolos e normas internas, 
utilização das máquinas de hemodiálise com tecnologia de ponta que propicia segurança ao 
atendimento do paciente, melhorando assim sua qualidade e expectativa de vida. No que se 
refere à gestão da qualidade, é indicado que facilita o processo de trabalho através da gestão 
de melhorias continua. 

Conclusão: foi possível perceber que tanto a tecnologia como a gestão da qualidade 
influenciam de maneira positiva o trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise. A 
tecnologia diminui a carga de trabalho manuscrito, otimizando o tempo para ser dedicado a 
assistência ao paciente. Vale ressaltar que a tecnologia utilizada nas máquinas de hemodiálise 
e nos equipamentos para o procedimento fornecem aos enfermeiros  e aos pacientes maior 
segurança, criando perspectivas de melhoria na qualidade de vida e segurança do paciente. 
No que tange à gestão da qualidade, a influência é positiva porque a padronização dos 
procedimentos facilita o processo de trabalho do enfermeiro, indicando decisões assertivas, 
busca de aprimoramento contínuo, confiabilidade e estabilidade em relação as técnicas 
desenvolvidas, equipamentos e recursos utilizados pelos enfermeiros na prestação da 
assistência.  

Publicação – Congresso: 5th International Virtual Conference on Human Interaction and 
Emerging Technologies, IHIET 2021, August 27–29, 2021 and the 6th IHIET: Future Systems 
(IHIET-FS 2021), October 28–30, 2021, Paris – France. Publicação – Livro: Springer Nature 
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Switzerland AG 2021 Tareq Ahram e Redha Taiar (Editors), ISSN 2367-3370, ISSN 2367-3389 
(electronic). ISBN 978-3-030-85539-0, ISBN 978-3-030-85540-6 (eBook), 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-85540-6.  

Fonte: Elaborado pela autora, (2021). 

 De acordo com Neumann (2020) avanços tecnológicos em hemodiálise 

vêm alcançando projeção mundial. Os fabricantes de máquinas de hemodiálise 

veem uma oportunidade de conectar sintomas apresentados pelo paciente no 

procedimento a algoritmos de tratamento desenvolvidos nos sistemas das 

máquinas. Este redesenho das máquinas de hemodiálise conectando a melhoria 

da prestação da assistencia ao paciente torna o tratamento mais efetivo, 

fornecendo dados úteis para o trabalho dos profissionais envolvidos no 

procedimento.  

 O trabalho dos enfermeiros é complexo e gerenciar esse trabalho por 

vezes demanda atenção redobrada. Os enfermeiros frequentemente são 

expostos a novos dispositivos com tecnologias cada vez mais avançadas e, 

assim, precisam ser integrados aos sistemas de prestação de cuidados. Cada 

tecnologia adicionada às rotinas da prestação dos cuidados e sistemas 

organizacionais aumentam a complexidade do trabalho, porém também podem 

reduzir a carga de trabalho, melhorando a qualidade do atendimento e 

diminuindo eventos adversos que possam ocorrer (ZUZELO et al., 2008).  

 No que se refere a gestão da qualidade e a tecnologia, requer que todos 

os membros da organização estejam engajados, utilizando o conhecimento e o 

aprimoramento contínuo dos processos de trabalho, incentivando o trabalho em 

equipe, de forma a atender o paciente tentando alcançar suas expectativas em 

relação ao seu tratamento (CARNEIRO, 2020).  

4.7 Artigo 7 Acreditação em Clínica de Hemodiálise: proposta de um roteiro 

para implantação através do uso de software. 

A proposta deste artigo finaliza a tese, e seu objetivo é propor um roteiro 

para implantação da acreditação com o auxílio da tecnologia, através da 

elaboração do software Henina Sistema de Gestão da Qualidade – HSGQ e 

Henina Acreditação em Hemodiálise – HAH. Para tanto foi solicitado auxílio a um 

profissional Programador de Computação que atua na área da saúde.  

https://doi.org/10.1007/978-3-030-85540-6
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O artigo também foi submetido ao periódico Research Society and 

Development  conforme ilustra a Figura 10 foi avaliado e aprovado e está em 

fase de correção, solicitada pelos avaliadores  

Figura 10 – Submissão Artigo 7 na Research Society and Development 

 

Fonte: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/submissions  

A seguir o Quadro 19 apresenta uma síntese geral do Artigo 7. 

Quadro 19 – Síntese  geral do Artigo 7 

Artigo 7: Acreditação em Clínica de Hemodiálise: proposta de um roteiro para implantação 
através da utilização de um software  

Objetivo: propor um roteiro para implantação do processo de acreditação em conformidade 
com a Organização Nacional de Acreditação com o auxílio de um software intuitivo. 

Método: trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa através de estudo 
de casos múltiplos. Para os dados secundários foi realizado a pesquisa nas bases de dados 
acadêmicas relevantes, utilizando os descritores Acreditação, Acreditação em Hemodiálise,  
Tecnologia em Hemodiálise, e Elaboração de Software. Como auxílio ao entendimento das 
questões que envolvem acreditação, foi realizado o  curso “Como conquistar a acreditação 
ONA”. Após realização do curso, foi visitado uma clínica de hemodiálise com selo de 
acreditação, localizada na região sul da cidade de São Paulo. Após estas etapas, foi contatado  
um programador de computação com experiência na área da saúde para discussão e 
planejamento da elaboração do software. Através da colaboração, o programador tornou-se 
um dos coautores deste artigo. As reuniões de planejamento e estruturação do software 
deram- se no período de maio a dezembro do ano de 2021. A elaboração técnica do software 
foi feita através do editor de texto Sublime Text®, programação em PHP com utilização dos 
ambientes MySQL, CSS e JavaScript. Foi  feita solicitação do registro do programa no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial – INPI. GRU nº. 29409191943308404, no mês de 
novembro e está em fase de avaliação. 
Resultados: como resultados foram elaborados dois softwares interligados, denominados 
Henina Sistema de Gestão da Qualidade – HSGQ  e Henina Acreditação em Hemodiálise – 
HAH. O HSGQ foi elaborado pelas necessidades dos enfermeiros a encontrarem materiais 
referentes a legislações pertinente ao serviço de hemodiálise. Trata-se de um banco de dados 
consultivo e atualizado que, além das normatizações e legislações tem também inserido 
material didático pedagógico de assuntos da área da enfermagem em nefrologia. O HAH foi 
criado para auxiliar de forma prática a implantação do processo de acreditação em 
hemodiálise com base na proposta do roteiro 

Conclusão: através do mapa de acreditação pulicado no site da ONA, contendo os serviços 
de terapia renal substitutiva que estão inseridas as clínicas de hemodiálise, a certificação de 
acreditação ainda é incipiente. Espera-se, com a criação e implementação do HSGQ e HAH, 
contribuir para aumentar a demanda de clínicas de hemodiálise que possam alcançar o selo 
de acreditação e melhorias no sistema de gestão da qualidade, propiciando conhecimento e 
efetividade na assistência realizada pelo enfermeiro, além de engajar todos os profissionais 
que fazem parte das clínicas de hemodiálise. A melhoria contínua dos processos garante 

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/submissions
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padrões de excelência e oferecer condições qualificadas de assistência ao paciente, para 
maior aceitabilidade dos serviços prestados e segurança no tratamento. 

Publicação: submetido a Research, Society And Development – ISSN 2525-3409, em 
processo de avaliação dupla cega por pares. https://rsdjournal.org/index.php/rsd/index  

Fonte: Elaborado pela autora, (2021). 

 A ideia inicial seria apenas a construção do HAH que auxiliasse no 

processo de Acreditação em clínica de hemodiálise, porém no decorrer das 

pesquisas realizadas, foi comentado pelos enfermeiros que fizeram parte do 

estudo, a necessidade de terem acesso para consulta com mais facilidade, 

questões sobre as legislações e materiais referentes as boas práticas de 

funcionamento de unidades de hemodiálise, envolvendo os sistemas de gestão 

da qualidade. Assim surgiu a ideia de um primeiro software Henina Sistema de 

Gestão da Qualidade - HSGQ, compondo um banco de dados com portarias, 

Resolução de Diretoria Colegiada – RDC, e procedimentos exigidos em 

legislação para o funcionamento da clínica de hemodiálise e boas práticas de 

gestão da qualidade. A Figura 11 mostra o ciclo de vida do software HSGQ. De 

acordo com Alves e Vanalle (2001), o ciclo de vida é uma maneira de organizar 

o projeto a ser desenvolvido.  

Figura 11 – Ciclo de Vida do Henina Sistema de Gestão da Qualidade  

 

Fonte: Elaborado pela autora, (2021). 

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/index
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Para entender melhor a linguagem da programação utilizada na 

elaboração de um software, foi realizado uma busca na literatura, ampliando 

assim o conhecimento sobre o tema. 

 Em referência a criação dos arquivos do sistema, foi utilizado o Sublime 

Text®, que segundo Amaral (2016), é um editor de texto que foi projetado para 

ser simples, rápido, flexível e fácil de usar. 

 Outro recurso utilizado foi o PHP – Personal Home Page. Para Glazar 

(2011), PHP é uma linguagem que permite criar sites web dinâmicos, 

fundamentada nos dados submetidos pelo usuário e derivada dos dados 

contidos no banco de dados, que são alterados frequentemente. 

 Em continuidade foi aplicado o MySQL, que é um Sistema de 

Gerenciamento de Bancos de Dados relacional. Um banco de dados relacional 

armazena dados em tabelas separadas, em vez de colocar todos os dados em 

um só local. Proporciona velocidade e flexibilidade, é a linguagem padrão mais 

comum usada para acessar bancos de dados (QUESADA et al., 2001). 

 Na quarta etapa do processo foi utilizado o CSS – Cascading Style 

Sheets, que se refere a uma linguagem de estilos que define o layout de 

documentos escritos, geralmente, em linguagem HTML - Hyper Text Markup 

Language que é linguagem de marcação de hipertexto.  O CSS define e controla 

os parâmetros de texto e figuras, além de posicionamento dos elementos e 

imagens de fundo. O HTML estrutura o conteúdo da página e o CSS formata 

esse conteúdo (BARROS e SANTOS, 2008). 

 Em conjunto com a utilização do CSS, foi inserido o JavaScript, que é uma 

linguagem de programação de propósito geral, dinâmica e possui características 

do paradigma de orientação a objetos. Ela é capaz de realizar virtualmente 

qualquer tipo de aplicação, e rodar em navegador de internet. JavaScript permite 

criar pequenos programas embutidos no próprio código de uma página HTML e 

é capaz de gerar números, processar alguns dados, verificar formulários, alterar 

valor de elementos HTML e criar elementos HTML (GRILLO e FORTES, 2008). 

 Após as cinco etapas realizadas, foi criada a tela de login do usuário, 

conforme é apresentado na Figura 12, e depois inseridos alguns conteúdos em 

formato PDF – Portable Document Format, que exibem e compartilham 

documentos com segurança, independentemente do software, hardware ou 

sistema operacional. 
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Figura 12 – Tela de login do HSGQ 

 

Fonte: Martins e Oliveira, (2021). 

 Nesta tela de login o usuário irá realizar um cadastro inserindo uma senha 

de acesso para dar início ao programa e utilizar suas funcionabilidades. 

 Na sequência, foi introduzida a Norma ISO 9001:2015, adequada a um  

sistema de gestão que tem a finalidade de garantir a otimização de processos, 

viabilizar maior agilidade no desenvolvimento de produtos e produção mais ágil, 

a fim de alcançar a satisfação dos clientes e o sucesso sustentado. É um sistema 

internacional criado pela ISO – International Organization for Standardization.  

 Em continuidade foi implementado a RDC 0011, que dispõe sobre os 

requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de diálise, e a 

RDC 154 que estabelece o regulamento técnico para o funcionamento dos 

serviços de diálise. As Figuras 13 e 14  ilustram estes processos.  

Figura 13 – Tela de painel de controle do HSGQ – ABNT Norma ISO 

9000:2015 

 

Fonte: Martins e Oliveira, (2021). 
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 A tela de painel de controle do HSGQ dá acesso às resoluções e normas 

que são importantes para as boas práticas de prestação de serviços das clínicas 

de hemodiálise.  

Figura 14 – Tela de painel de controle do HSGQ – Resoluções  

 

Fonte: Martins e Oliveira, (2021). 

 Nas clínicas de hemodiálise, o enfermeiro assume a assistência ao 

paciente submetido ao procedimento de hemodiálise, sendo inerente às suas 

atribuições a gestão de enfermagem, que inclui o conhecimento sobre o 

regulamento do funcionamento da clínica através das legislações vigente no 

país. Além destas questões, a hemodiálise atende pacientes com riscos de vida 

em decorrência das patologias e do próprio procedimento realizado (ROCHA e 

PINHO, 2018).  

Na sequência, foi inserido o Plano Integrado para a Gestão Sanitária da 

Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: monitoramento e investigação 

de eventos adversos e avaliação de práticas de segurança do paciente 2021-

2025, o que pode ser observado na Figura 15. 

Figura 15 – Tela  de painel de controle do HSGQ – ANVISA 

 

Fonte: Martins e Oliveira, (2021). 
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 O Plano Integrado caracteriza-se pela proposição de ações conjuntas no 

contexto governamental, pautadas no trabalho em equipe e na 

transdisciplinaridade em prol da priorização da estratégia de redução dos riscos 

em serviços de saúde. 

 Como material de apoio indicado na Figura 16,  foi introduzido Diálise para 

Enfermagem: um guia prático (FERNI, 2010). Trata-se de um guia de auxílio 

didático para o enfermeiro conhecer melhor e mensurar os custos da diálise, 

aprimorando a qualidade do atendimento aos pacientes. Introduziu-se também 

o NANDA-I 2018-2020 que contém a taxonomia dos diagnósticos de 

enfermagem.  

 

Figura 16 – Tela  de painel de controle do HSGQ – Material de Apoio 

 

Fonte: Martins e Oliveira, (2021). 

 Segundo Honarpour et al. (2012), o sistema de gestão da qualidade é 

considerado uma prática de gestão que oferece um maior desempenho a uma 

organização. Torna-se importante, para que haja êxito no processo da qualidade, 

que todos os profissionais envolvidos estejam em constante desenvolvimento 

das habilidades técnicas e busca constante do conhecimento científico (VITURI 

e ÉVORA, 2015).  

No que se refere ao  software Henina Acreditação em Hemodiálise – HAH, 

que está interligado ao HSGQ, foi direcionado especificamente as questões que 

envolvem o processo de acreditação em clínica de hemodiálise. Foi elaborado 

um roteiro que contribuísse de maneira didática para implantação do processo.  

De acordo com a ONA (2018), na coleção Manual Brasileiro de 

Acreditação a Assistência Nefrológica e Dialítica que estão descritos, na 
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Subseção 2.9, os requisitos para se alcançar o Padrão Nível 1, que se referem 

a assistência planejada, segura, integral e individualizada ao paciente em 

tratamento dialítico, sendo citados: 

• Identificação do perfil assistencial; 

• Dimensionamento de recursos humanos, tecnológicos e insumos de 

acordo com a capacidade do serviço; 

• Deverá dispor de profissionais com competências e capacitação para o 

atendimento nefrológico; 

• Planejamento das atividades, avaliando as condições operacionais e de 

infraestrutura que viabilize a execução dos processos de trabalho de 

forma segura; 

• Monitoramento e manutenção preventiva e corretiva das instalações e 

equipamentos; 

• Estabelecimento de protocolos de atendimento dos procedimentos 

dialíticos e das  doenças de maior prevalência, gravidade e risco, com 

base em evidências cientificas; 

• Estabelecimento de protocolo ao paciente crítico; 

• Monitoramento da demanda por procedimentos de terapia dialítica; 

• Cumprimento das diretrizes dos protocolos de segurança do paciente; 

• Identificação dos riscos assistenciais do paciente e estabelecimento de 

ações de prevenção, para a redução da probabilidade de incidentes; 

•  Cumprimento dos protocolos de prevenção e controle de infecção e 

biossegurança; 

• Cumprir as diretrizes de transferências de informação entre as áreas 

assistenciais e profissionais para a continuidade da assistência; 

•  Identificação de sinais de deterioração clínica e cumprimento do 

protocolo de atendimento dos pacientes; 

• Dispor de plano de contingência para atender emergências;  

• Estabelecimento de plano terapêutico individualizado para procedimentos 

eletivos; 

• Estabelecimento de plano interdisciplinar da assistência, com base no 

plano terapêutico, considerando o grau de complexidade e dependência; 

•  Cumprimento dos critérios para a prática segura de transporte dos 
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pacientes; 

•  Registrar e compartilhar com os pacientes e seus familiares sobre 

decisões a respeito do seu tratamento dialítico; 

•  Realizar notificação de incidentes e eventos adversos; 

•  Realizar cumprimento das diretrizes de notificação de hemovigilância, 

farmacovigilância e tecnovigilância; 

•  Cumprimento dos critérios de segurança para utilização dos 

equipamentos utilizados no processo dialítico; 

• Cumprimento dos critérios e procedimentos de segurança para utilização 

de materiais; 

•  Dispor de prontuário com registros atualizados sobre assistência dialítica, 

que promovam a continuidade da assistência; 

•  Dispor de procedimentos de segurança para o armazenamento e 

transporte de soluções dialíticas; 

• Dispor de procedimento seguro para a identificação, rastreabilidade, 

conservação e descarte de insumos; 

•  Monitora a qualidade da água utilizadas em todas as etapas que 

envolvem a terapia renal substitutiva; 

•  Monitorar a articulação com a rede de referência e contrarreferência 

frente à demanda do serviço de terapia renal substitutiva; 

• Qualificar e avaliar o desempenho dos fornecedores críticos, alinhado à 

política do serviço; 

•  Considerar as características individuais dos pacientes e 

acompanhantes, respeitando suas tradições culturais, crenças, 

sexualidade, valores pessoais e privacidade para o planejamento da 

assistência; 

•  Utilizar termos de consentimento para procedimentos considerados 

invasivos; 

• Identificar a necessidade de treinamento e capacitação frente às 

demandas assistenciais; 

• Cumprir com determinações o plano de gerenciamento de resíduos; 

• Estabelecer protocolo para o atendimento de urgências e emergências, 

com base em diretrizes e evidencias cientificas. 
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Em relação ao Nível 2, que está relacionado ao gerenciamento de processos 

consistentes e articulados, com ações de segurança sistemáticas e ações de 

melhoria, sustentando a continuidade da assistência nos serviços que prestam 

assistência dialítica, os requisitos adicionais solicitados são: 

• Acompanhamento e avaliação efetiva dos protocolos assistenciais, 

promovendo ações de melhoria; 

• Ter formalizado a interação entre os processos, clientes internos e 

externos, de acordo com a cadeia de valor estabelecida, contemplando 

direitos e deveres entre as partes envolvidas; 

• Acompanhar e avaliar o desempenho, inter-relações e o resultado do 

processo, promovendo ações de melhoria contínua;  

• Estabelecer relações entre profissionais e serviços, internos e externos, a 

fim de promover a integralidade do cuidado; 

• Utilizar as informações e as manifestações dos pacientes, dos 

acompanhantes e da equipe multiprofissional para a melhoria do 

processo; 

• Acompanhar e avaliar a efetividade dos protocolos de terapia dialítica, 

promovendo ações de melhoria; 

• Gerenciar a efetividade das ações de prevenção, definidas frente aos 

riscos assistenciais e definir melhorias; 

• Gerenciar a eficácia dos treinamentos; 

• Gerenciar a utilização racional da terapia dialítica, promovendo ações de 

melhoria; 

• Acompanhar, avaliar e adequar se necessário o plano terapêutico 

estabelecido; 

•  Cumprir procedimento para atendimento dos pacientes vítimas de 

agressão física, moral, psicológica, abandono e tentativa de suicídio; 

• Cumprir procedimento para situações de evasão, invasão, porte de armas 

e agressão. 

Para o Padrão Nível 3, em que a organização de saúde apresenta maturidade 

na gestão e promove melhoria contínua, os seguintes requisitos são 

acrescentados: 
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• Apresentar práticas de gestão inovadoras, proativas, disseminadas e 

integradas à estratégia; 

• Sustentar a estratégia de gestão definida pela instituição; 

• Demonstrar que as tomadas de decisão promovem a sustentabilidade da 

organização; 

• Utilizar informações gerenciais para a tomada de decisão, promoção de 

melhorias e o alcance de resultados alinhados à estratégia; 

• Utilizar as informações de todas as partes interessadas nos ciclos de 

melhoria; 

• Demonstrar responsabilidade com o ambiente e o contexto em que está 

inserida; 

• Demonstrar que a gestão de riscos e suas informações são utilizadas para 

a promoção de ciclos de melhorias; 

• Promover ações de melhorias voltadas para a cultura da segurança do 

paciente; 

• Promover cultura justa frente ao erro humano; 

•  Promover e sustentar ações que permitam à organização atingir 

resultados assistências favoráveis frente ao perfil da população atendida; 

•  Promover ações para o cuidado na pessoa e analisar a experiencia do 

paciente, utilizando-a como ferramenta para a criação de valor tanto para 

o paciente quanto para a organização; 

• Promover ações voltadas para as necessidades da comunidade e 

sustentabilidade socioambiental; 

• Estabelecer processo transparente de divulgação de resultados 

institucionais para a sociedade; 

• Promover um relacionamento ético no ambiente organizacional e em suas 

interfaces com o ambiente externo, baseado no código de ética e conduta 

institucional, utilizando-o como ferramenta de gestão na tomada de 

decisões que envolvam dilemas éticos; 

• Promover processo transparente de divulgação de incidentes 

relacionados à segurança dos pacientes, incluindo mecanismos de apoio 

para os pacientes, acompanhantes e equipe multiprofissional. 
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Assim, com base nas pesquisas bibliográficas realizadas, participação no 

curso sobre implantação de acreditação na área da saúde e visita realizada em 

uma clínica de hemodiálise acreditada, o Quadro 20 apresenta a proposta de um 

roteiro para implantação do processo de acreditação em clínica de hemodiálise 

com o auxílio do software Henina Acreditação em Hemodiálise. 

Quadro 20 – Proposta de um roteiro para implementação da acreditação 

em hemodiálise 

Etapas Tarefa Descrição 

1. Realizar reunião com todos os 
gestores envolvidos na linha de 
comando da clínica de 
hemodiálise. 

Instituir uma Comissão de Qualidade para efetuar 
as adequações para o processo de acreditação 
com base no Manual da ONA para Clínicas de 
Hemodiálise. 

2. Mapear e realizar diagnóstico 
situacional de todos os 
processos de qualidade que a 
clínica de hemodiálise possui. 

Comissão de Qualidade elabora um roteiro guia 
tipo checklist com os requisitos necessários para 
acreditação nível 1. 

3.  Envolver todos os profissionais 
da clínica de hemodiálise para o 
processo de acreditação. 

Comissão de Qualidade esclarece o que é o 
processo de acreditação e a importância para 
todos os envolvidos. 

4.  Selecionar colaboradores que 
queiram participar do processo 
de acreditação como 
multiplicadores. 

Comissão de Qualidade, dimensiona o número de 
multiplicadores e proporciona um curso de 
multiplicadores internos com base no Manual de 
Acreditação - ONA para Clínicas de Hemodiálise. 

5.  Capacitar e educar todos os 
profissionais da clínica de 
hemodiálise quanto aos 
conceitos, requisitos e diretrizes 
da Acreditação em Clínica de 
Hemodiálise (Manual ONA). 

Comissão de Qualidade e multiplicadores 
desenvolvem estratégias e implantam o processo 
de capacitação e educação sobre a acreditação. 

6.  Motivar e buscar o envolvimento 
de todos os profissionais quanto 
à importância da implantação 
do processo de acreditação. 

Comissão de Qualidade e multiplicadores, criam  
gincanas e premiações com metas e prazos para 
o cumprimento da implantação do processo de 
acreditação. 

7.  Determinar os macro e micro 
processos. 

Comissão de Qualidade e multiplicadores 
formalizam os fluxos dos macro e micro 
processos. 

8.  Identificar quais são os 
processos críticos na 
hemodiálise. 

Comissão de Qualidade e multiplicadores, 
identificam os riscos inerente aos processos 
críticos e documentam formalmente através de 
registros de notificações e protocolos preventivos. 

9.  Iniciar a adequação de todos os 
processos com os requisitos 
para acreditação com base no 
manual de Acreditação para 
Hemodiálise. 

Comissão de Qualidade, multiplicadores e todos 
os colaboradores da clínica de hemodiálise 
engajados. 

10.  Verificar e implantar indicadores 
de desempenho. 

Comissão de Qualidade e multiplicadores 
identificam os indicadores de desempenho 
existentes, organizam, adequam e implementam 
novos indicadores se for necessário. 

11.  Monitorar e melhorar o 
desempenho dos macro e micro 
processos e dos indicadores de 
desempenho. 

Direção Geral: se houver necessidade investir em 
infraestrutura, recursos humanos. 
Comissão de Qualidade e multiplicadores: 
realizam análise crítica, capacitação e 
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sensibilização de todos os envolvidos nos 
processos. 

12 Instituir uma Comissão de 
Auditoria Interna. 

Direção Geral: institui uma Comissão de Auditoria 
Interna, como preparação para uma auditoria 
externa. 
Comissão de Auditoria Interna, indica possíveis 
ajustes que devem ser providenciados com base 
na auditoria realizada. 

13.  Solicitar avaliação de auditoria 
externa. 

Direção Geral, contrata uma avaliação de 
auditoria externa em gestão da qualidade para 
serviços de saúde. 

14.  Avaliação para Acreditação 
Nível 1. 

Após auditoria externa e reajustes se houver 
necessidade, Direção Geral em conjunto com a 
Comissão de Qualidade, solicita avaliação de 
órgão oficial de acreditação em saúde.  

Fonte: Elaborado pela autora, (2021). 

 Após a idealização deste roteiro, em sequência foi feito a elaboração do 

HAH, como pode ser identificado na Figura 17 na qual se mostra o ciclo de vida 

do Henina Acreditação em Hemodiálise. 

Figura 17 – Ciclo de Vida do Henina Acreditação em Hemodiálise 

 

Fonte: Elaborado pela autora, (2021). 

 A implementação do sistema de gestão da qualidade e acreditação que 

está inserida neste processo, tornou-se um tema relevante nas organizações de 
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saúde, sua operacionalização ocorre geralmente por meio de ferramentas e 

técnicas sistemáticas (VITURI et al., 2010).  

 No que diz respeito às clínicas de hemodiálise, o processo de acreditação 

ainda é incipiente, como é indicado pelo mapa da acreditação apresentado pela 

ONA. 

 Percebe-se que na atualidade a tecnologia e a área da saúde estão cada 

vez mais alinhadas em busca de uma assistência com qualidade aos pacientes,  

como também facilitar o processo de trabalho dos profissionais da saúde. A 

utilização dos softwares em vários segmentos do setor tornou-se um instrumento 

de apoio e contribui nas diversas atividades desenvolvidas, seja na assistência 

ou a nível gerencial (VALENTIM, 2010). 

 Para auxiliar no processo de Acreditação direcionado às clínicas de 

hemodiálise, além da proposta do roteiro, foi idealizado o software Henina 

Acreditação em Hemodiálise, como forma de otimizar as ações gerenciais 

desenvolvidas pelos enfermeiros que atuam nesta área. A Figura 18 apresenta 

as etapas iniciais do HAH. 

Figura 18 – Henina Acreditação em Hemodiálise – Roteiro  

 

 Fonte: Martins e Oliveira, (2021). 

 O roteiro irá auxiliar principalmente os enfermeiros, que são a linha de 

frente da gestão da equipe de enfermagem na hemodiálise, a iniciar o processo 

de acreditação. A Figura 19 aponta os desdobramento dos procedimentos 

realizados em cada fase sugerida pela proposta do roteiro com o auxílio do HAH. 
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Figura 19 – Henina Acreditação em Hemodiálise – Descrição dos tópicos 

 

Fonte: Martins e Oliveira, (2021). 

O software HAH está sendo desenvolvido e a pretensão é colocá-lo em 

teste na clínica de hemodiálise denominada neste estudo como HD1, que será 

a primeira,  a partir de maio de 2022. Após os resultados obtidos, será dado 

sequência nas outras clínicas HD2, 3 e 4. 

Conforme é descrito no Segundo Relatório sobre o Sistema Brasileiro de 

Acreditação (2006), a certificação obtida pelos serviços de saúde se dá de forma 

crescente na medida em que as organizações conseguem alcançar padrões de 

conformidade para a qualidade. A certificação tem um tempo limite para sua 

renovação, quer seja para a manutenção do status, quer seja para sua 

implementação. 

De acordo com Silva et al. (2017), no Brasil há três instituições que atuam 

como agências de acreditação, sendo elas: Organização Nacional de 

Acreditação – ONA, Joint Commission International – JCI, representada pelo 

Consórcio Brasileiro de Acreditação e o Canadian Coucil on Health Services 

Accreditation – CCHSA, representado pelo IQG Health Services Accreditation.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo geral do presente estudo foi avaliar a influência da tecnologia 

e da gestão da qualidade no processo de trabalho do enfermeiro que atua em 

hemodiálise. A revisão da literatura foi organizada e direcionada em relação aos 

aspectos importantes da pesquisa, que percorreu os temas tecnologia, gestão 

da qualidade e processo de trabalho do enfermeiro que atua em clínicas de 

hemodiálise. 

 Relacionando a literatura e a pesquisa de campo os objetivos específicos 

descritos foram alcançados através da elaboração dos sete artigos que foram 

produzidos através desta tese. A Figura 20 ilustra os objetivos da tese e como 

foram alcançados mediante a confecção dos artigos que a compõem. 

Figura 20 – Alcance dos Objetivos e Proposições 

 

Fonte: Elaborado pela autora, (2021). 
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Os artigos 1, 2, 3 e 6 atenderam ao objetivo específico: avaliar como a 

tecnologia e a gestão da qualidade transformou o trabalho do enfermeiro que 

atua em hemodiálise. 

 Através do Artigo 1 foi possível estimar a necessidade e a força que a 

tecnologia representa ao longo da história na área da saúde. No que se refere 

ao processo de trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise, identificou-se 

por meio dos resultados um significativo avanço tecnológico e de conhecimento 

em nível nacional e internacional. A assistência de enfermagem prestada aos 

pacientes submetidos à hemodiálise evoluiu positivamente com o advento da 

tecnologia. Vale ressaltar que a tecnologia utilizada nas máquinas de 

hemodiálise e nos equipamentos para o procedimento proporcionam maior 

segurança aos profissionais de enfermagem e aos pacientes, criando 

perspectivas de melhoria na sua qualidade de vida e segurança. 

 O Artigo 2 identifica a responsabilidade exclusiva do enfermeiro que é 

planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços onde a assistência 

de enfermagem é recomendada. Ele também deve colaborar na decisão de 

adotar ou não determinadas tecnologias. Por esse motivo, o enfermeiro precisa 

compreender o uso do aparato tecnológico para beneficiar o trabalho realizado. 

A tecnologia transforma positivamente o trabalho do enfermeiro em hemodiálise, 

oferecendo a possibilidade de melhorar a assistência prestada ao paciente. 

Porém, não é possível ignorar o fato de que a tecnologia pode causar 

dependência quando há falha ou deficiência na formação do profissional. 

 Em relação ao Artigo 3, foi possível perceber que os enfermeiros que 

atuam em hemodiálise  indicam a tecnologia como algo positivo no seu processo 

de trabalho. São utilizadas nas clínicas de hemodiálise em que trabalham 

máquinas de última geração, que monitoram os pacientes para garantir que os 

eventos adversos passíveis de ocorrer no momento do procedimento possam 

ser detectados em um estágio inicial e tratados. A tecnologia utilizada nas 

máquinas de hemodiálise propicia agilidade na assistência e fornece 

informações sobre o tratamento de maneira mais eficaz, facilitando as tomadas 

de decisões. Em contraste ao que se possa perceber, métodos ou tecnologias 

de tratamento adequados não são mais um desafio no procedimento de 

hemodiálise. Os desafios atuais derivam do domínio do enfermeiro frente aos 
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avanços da tecnologia que estão ocorrendo em relação às máquinas de 

hemodiálise, que não são utilizadas de maneira integral com todos os seus 

recursos disponíveis. 

 O Artigo 6 indica que tanto a tecnologia como a gestão da qualidade 

influenciam de maneira positiva o trabalho do enfermeiro que atua em 

hemodiálise. A tecnologia diminui a carga de trabalho manuscrito, otimizando o 

tempo para ser dedicado à assistência ao paciente. Vale ressaltar que a 

tecnologia utilizada nas máquinas de hemodiálise e nos equipamentos para o 

procedimento fornecem aos enfermeiros  e aos pacientes maior segurança, 

criando perspectivas de melhoria na qualidade de vida e segurança do paciente. 

No que tange à gestão da qualidade, a influência é positiva porque a 

padronização dos procedimentos facilita o processo de trabalho do enfermeiro, 

indicando decisões assertivas, busca de aprimoramento contínuo, confiabilidade 

e estabilidade em relação às técnicas desenvolvidas, equipamentos e recursos 

utilizados pelos enfermeiros na prestação da assistência.  

 No que se refere às proposições apontadas para este objetivo tanto P1 

como P2 foram confirmadas através dos artigos 1, 2, 3 e 6.  

 O Artigo 4 atendeu ao objetivo específico: identificar o conhecimento 

sobre gestão da qualidade dos enfermeiros que atuam em clínica de hemodiálise 

que não possuem selo de qualidade. Através deste artigo foi possível perceber 

que os enfermeiros relatam vários processos e ferramentas do sistema de gestão 

da qualidade, porém este conhecimento é fragmentado e não é uniforme, até 

mesmo entre os enfermeiros que trabalham na mesma clínica de hemodiálise. 

De acordo com a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº.7.498 de 1986, 

o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, sendo privativas às 

funções de: direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da 

instituição de saúde, pública e privada, organização e direção dos serviços de 

enfermagem, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 

dos serviços da assistência de enfermagem. Note-se que o enfermeiro tem um 

papel importante no processo da gestão da qualidade desde o diagnóstico 

situacional, planejamento e implementação das ações e avaliação contínua do 

processo. Para que isso tenha êxito é necessário que o Enfermeiro se aproprie 
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do conhecimento técnico e científico sobre o que é qualidade e os processos de 

gestão da qualidade. 

 O Artigo 5 responde ao objetivo específico: avaliar os desdobramento dos 

princípios da Gestão da Qualidade da NBR ISO 9001:2015 no trabalho do 

enfermeiro de hemodiálise. Para este artigo, vale ressaltar que os campos de 

pesquisa foram clínicas de hemodiálise que possuem selo de acreditação. A 

justificativa para pesquisar em clínicas acreditadas deve-se ao fato de o 

enfermeiro estar familiarizado com processos de gestão da qualidade 

implementados. Identificou-se com este artigo que os conceitos referentes à 

norma ISO 9001:2015 ainda não são muito claros na visão do enfermeiro em 

questões teóricas, porém na prática do trabalho do enfermeiro os principios que 

envolvem expectativa do cliente, liderança, competência e capacidade da equipe 

de enfermagem, enfoque baseados em processos, melhoria continua, tomada 

de decisão baseado em evidencias e gerenciamento de relacionamento  são 

aplicados de forma efetiva e os processos de sistema de gestão da qualidade 

são valorizados como forma de auxiliar o trabalho do enfermeiro e propiciar 

melhor assistencia ao paciente. Referente à acreditação, consideram isto uma 

conquista importante para organização.  

 A proposição indicada para este objetivo específico foi a Proposição 3. 

Esta proposição foi afirmada, porque os enfermeiros percebem um importante 

avanço no atendimento ao paciente e na realização do trabalho quando se tem 

processos alinhados e seguidos fielmente como base para a satisfação do 

paciente atendido e de todos os envolvidos na organização.  

 Finalizando, o Artigo 7 atende ao objetivo específico: propor um roteiro 

com auxílio de um software intuitivo para implementação do processo de 

acreditação em clínica de hemodiálise e reconhece a Proposição 4. 

 Ao longo das pesquisas realizadas e na elaboração dos vários artigos que 

compõem esta tese, percebeu-se a necessidade de propor um roteiro de 

implementação de acreditação em clínicas de hemodiálise com o auxílio da 

tecnologia para que auxilie em todo o processo a participação do enfermeiro, 

que tem um papel importante na gestão administrativa e assistencial.  

 Assim foi idealizado o software Henina Sistema de Gestão da Qualidade 

– HSGQ, que incorpora documentos importantes que fazem parte do trabalho do 
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enfermeiro que atua em hemodiálise, bem como o software Henina Acreditação 

em Hemodiálise – HAH, a princípio está interligado ao HSGQ, no qual o roteiro 

proposto está incluído com todos os seus desdobramentos e ações. 

5.1 Limitações do estudo 

 Devido às questões que envolveram o período da pandemia do 

coronavirus, que se iniciou no final do ano de 2019 e ainda está presente na 

atualidade, não foi possível realizar as entrevistas in loco, obedecendo as 

restrições de distanciamento social, as entrevistas ocorreram virtualmente.  

 Em decorrência, trabalhou-se com amostras reduzidas, mas se acredita 

que os resultados obtidos foram significativos no sentido de retratar a realidade 

que se verifica nas condições e relações de trabalho em clínicas de hemodiálise 

 Outro fator importante foram as restrições de visitas técnicas às clínicas 

de  hemodiálise que possuem selo de acreditação, sendo realizada a visita em 

apenas uma clínica.  

5.2 Sugestões de Estudos Futuros 

 Colocar em teste o software Henina Sistema de Gestão da Qualidade e o 

Henina Acreditação em Hemodiálise, viabilizando na prática sua 

operacionalização através do enfermeiro e identificando sua funcionalidade.  

 Como pesquisas futuras, sugere-se parcerias com enfermeiros que atuam 

em hemodiálise em outros países, como forma de identificar como ocorrem a 

implementação dos processos de acreditação e implementar possíveis 

sugestões ao HSGQ e HAH.  
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Resumo 

Novas tecnologias adicionadas a assistência de enfermagem aumenta a complexidade do trabalho do 

enfermeiro, ao mesmo tempo que reduz a carga de trabalho. O objetivo deste estudo foi analisar a percepção 

do enfermeiro sobre o trabalho com o uso da tecnologia em hemodiálise. A metodologia utilizada foi estudo 

de caso múltiplos, com abordagem qualitativa, a coleta de dados foi através do grupo focal, realizada com 

sete enfermeiros que atuam em clínicas de hemodiálise, após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. A 

análise dos resultados foi realizada através do discurso do sujeito coletivo, com a utilização do software 

DSCsof 2.0. Como resultados foi possível observar que a tecnologia facilita o processo de trabalho, 

proporcionando um melhor cuidado ao paciente. Há um contraponto relatado pelos enfermeiros, que a 

tecnologia ao mesmo tempo que facilita o manuseio da máquina também dificulta,  quando o enfermeiro 

não possui habilidades e conhecimento tecnológico. Através do discurso do sujeito coletivo foi possível 

perceber que os enfermeiros,  indicam a tecnologia como algo positivo no seu processo de trabalho. A 

tecnologia utilizada nas máquinas de hemodiálise propicia agilidade na assistência, fornecem informações 

sobre o tratamento de maneira mais eficaz facilitando as tomadas de decisões. Métodos ou tecnologias de 

tratamento adequados não é mais um desafio no procedimento de hemodiálise, os desafios atuais, derivam 

do domínio do enfermeiro frente aos avanços da tecnologia que estão ocorrendo em relação as máquinas 

de hemodiálise, que não são utilizadas com todos os seus recursos disponíveis. 

Palavras Chaves: Enfermeiros; Tecnologia; Trabalho; Hemodiálise. 

Abstract  

New technologies added to nursing care increase the complexity of the nurse's work while reducing the 

workload. The aim of this study was to analyze the nurses' perception of working with the use of technology 

in hemodialysis. The methodology used was a multiple case study, with a qualitative approach, data 

collection was through the focus group, carried out with seven nurses working in hemodialysis clinics, after 

approval by the Research Ethics Committee. The analysis of the results was carried out through the 

collective subject discourse, using the DSCsof 2.0 software. As a result, it was possible to observe that 

technology facilitates the work process, providing better patient care. There is a counterpoint reported by 

nurses, that technology, while facilitating the handling of the machine, also makes it difficult, when the 

nurse does not have technological skills and knowledge. Through the collective subject discourse, it was 

possible to perceive that nurses indicate technology as something positive in their work process. The 

technology used in hemodialysis machines provides agility in assistance, providing information about the 

treatment more effectively, facilitating decision-making. Appropriate treatment methods or technologies is 

no longer a challenge in the hemodialysis procedure, the current challenges stem from the nurse's mastery 

in view of the advances in technology that are taking place in relation to hemodialysis machines, which are 

not used with all their available resources . 
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Resumen  

Las nuevas tecnologías agregadas a la atención de enfermería aumentan la complejidad del trabajo de la 

enfermera al tiempo que reducen la carga de trabajo. El objetivo de este estudio fue analizar la percepción 

de los enfermeros sobre el trabajo con el uso de la tecnología en hemodiálisis. La metodología utilizada fue 

un estudio de caso múltiple, con enfoque cualitativo, la recolección de datos fue a través del grupo focal, 

realizado con siete enfermeras que laboran en clínicas de hemodiálisis, previa aprobación del Comité de 

Ética en Investigación. El análisis de los resultados se realizó a través del discurso colectivo del sujeto, 

utilizando el software DSCsof 2.0. Como resultado, se pudo observar que la tecnología facilita el proceso 

de trabajo, brindando una mejor atención al paciente. Existe un contrapunto reportado por las enfermeras, 

que la tecnología, si bien facilita el manejo de la máquina, también lo dificulta, cuando la enfermera no 

tiene habilidades y conocimientos tecnológicos. A través del discurso colectivo del sujeto, se pudo percibir 

que los enfermeros señalan la tecnología como algo positivo en su proceso de trabajo. La tecnología 

utilizada en las máquinas de hemodiálisis brinda agilidad en la asistencia, brindando información sobre el 

tratamiento de manera más efectiva, facilitando la toma de decisiones. Los métodos o tecnologías de 

tratamiento adecuados ya no son un desafío en el procedimiento de hemodiálisis, los desafíos actuales 

surgen del dominio del enfermero ante los avances tecnológicos que se están produciendo en relación a las 

máquinas de hemodiálisis, las cuales no se utilizan con todos los recursos disponibles. 

Palabras clave: Enfermeras; Tecnología; Trabaja; Hemodiálisis. 

 

1. Introdução  

Um dos pontos principais do fator trabalho está relacionado ao fato de que os profissionais 

necessitam desenvolver suas atividades em locais que são influenciados por decisões de outros e que de 

alguma forma indicam aquilo que deve ser feito (Sznelwar, Uchida & Lancman, 2011). 

Na vida do ser humano o trabalho possui duas finalidades importantes, representação social que 

envolve a satisfação das necessidades, a partir da obtenção de bens e consumo;  e expressão como sujeito 

que envolve a procura da satisfação pessoal enquanto ser humano com necessidades básicas (Beck, et al., 

2009). No que se refere ao trabalho do enfermeiro a base central é o cuidado ao ser humano, compreendendo 

também sua família (Amorim et al., 2017). A assistência prestada requer um nível de exigência e 

complexidade tornando-se importante no planejamento, desenvolvimento, execução e na organização do 

processo de trabalho em saúde (Glassock & Winearls, 2008).  

A Doença Renal Cronica (DRC) é considerada como uma doença de alta complexidade, com a 

evolução da doença ocorre a perda permante da função renal. Em muitos paises devido o aumento 

expressivo da doença é considerada como um problema de saúde pública (Klein et al., 2019). 

O tratamento da DRC envolve além do tratamento nutricional, restrição hidrica e medicamentoso 

também inclui o procedimento de diálise. Entre os procedimentos de diálise pode-se citar a Diálise 

Peritoneal Ambulatorial Continua, Diálise Peritoneal Automatizada e a Hemodiálise que é foco deste estudo 

(D’Arco et al., 2016). 

Os enfermeiros que atuam em unidades de hemodiálise devem possuir conhecimento técnico 

científico apurado. O Enfermeiro está presente antes, durante e após o procedimento de hemodiálise, deve 

estar alerta para detectar possíveis intercorrências que possam surgir e tomar as medidas cabíveis com 

segurança, presteza e rapidez. Ao longo dos tempos muitos avanços tecnológicos ocorreram na área de 

hemodiálise que auxiliam o enfermeiro a atuar de maneira mais eficaz (Veraszto et al., 2008). 
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Na atualidade observa-se a importância da tecnologia na área da saúde. Torna-se importante 

conhecer o significado das palavras técnica e tecnologia que são originadas na palavra grega techné, na 

técnica, a questão principal é do como transformar, como modificar e tecnologia significa a razão do saber 

fazer (Viana et al., 2011). 

A Tecnologia pode ser interpretada de uma forma genérica, como conhecimento aplicado. Na área 

da saúde a tecnologia é o conhecimento aplicado que possibilita a prevenção, o diagnóstico e o tratamento 

das doenças, e a melhora de suas consequências (Laila, Ahmed & Mogahed, 2011). 

A tecnologia envolve a interação de pessoas e máquinas para alcançar algum objetivo. A 

tecnologia pode incentivar a eficiência na assistência da saúde prestada, administração de medicamentos, 

tratamento clínico e apoio as tomadas de decisões (Santos, Frota & Martins, 2016). Abrange ainda 

conhecimento técnico e científico e pode ser percebida como resultado de um trabalho que envolve 

associação de ações que denotam como finalidade o cuidado em saúde (Souza, 2013). 

No que se refere sobre o cuidado em saúde as tecnologias podem ser classificadas em Leves que 

produzem vínculo, condicionamento, acolhimento e gestão dos processos de trabalho. Leve-duras, 

relaciona-se aos saberes estruturados, operacionalizando o trabalho em saúde podendo ter como exemplo a 

clínica médica, epidemiologia entre outras e Duras, que se refere aos equipamentos tecnológicos do tipo 

máquinas, normas, estruturas organizacionais (Souza, 2013). 

O funcionamento da hemodiálise exige que o enfermeiro observe constantemente os sinais e 

sintomas apresentados e referidos pelo paciente durante o procedimento, monitore o funcionamento da 

máquina e dos materiais de hemodiálise utilizados e tenha  competência para analisar e tomar decisões 

assertivas para resolver as ocorrências, beneficiando assim a segurança do paciente (Lima et al., 2010). 

Para alcançar benefícios, a tecnologia precisa ser incorporada na funcionalidade do sistema. 

Quando novas funcionalidades são incorporadas é porque ocorreu a obsolescência tecnológica e esta inclui 

desde as grandes máquinas até os microchips. O ciclo de obsolescência tecnológica segue as seguintes 

etapas: surge uma nova tecnologia; ocorre uma adesão ou oposição por parte dos usuários; ocorre um 

declínio desta tecnologia e por fim, torna-se obsoleta em virtude do surgimento de outra nova tecnologia, 

mesmo ocorrendo todo este processo de obsolencia, a tecnologia oferece uma variedade de benefícios 

tangíveis e é muitas vezes proposto como um meio de aumentar a segurança do paciente e da atuação do 

enfermeiro que opera as máquinas de hemodiálise (Santos & Flores, 2017). 

Pesquisar as questões que envolvem o trabalho dos enfermeiros em hemodiálise com uso da 

tecnologia emerge de experiências vividas neste contexto e foi observado uma carência de investigações 

que tratem sobre esta temática, justificando assim este estudo.  

Através da integração correta e segura da tecnologia, espera-se que trabalho do enfermeiro possa 

produzir resultados positivos (Bar & Dal Sasso, 2010). Neste contexto questiona-se como a tecnologia 

interfere no trabalho do enfermeiro em hemodiálise? Para isso o objetivo deste estudo é analisar a percepção 

do enfermeiro sobre o trabalho com o uso da tecnologia em hemodiálise.  
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2. Metodologia  

Trata-se de um Estudo de Casos Múltiplos,  descritivo, com abordagem qualitativa, utilizando o 

método de grupo focal. Estudo de Casos Múltiplos, segue uma lógica da replicação e não de amostragem. 

A lógica da replicação é análoga aos experimentos múltiplos. Cada caso deve ser selecionado 

cuidadosamente para que possa predizer resultados similares ou possa produzir resultados contrastantes, 

mas para razões previsíveis (Yin, 2010). A pesquisa foi realizada com sete enfermeiros que atuam em quatro 

clínicas de hemodiálise, situadas na zona leste da cidade de São Paulo – SP. A seleção dos participantes 

ocorreu de forma intencional, por meio de um convite para participação do estudo via correio eletrônico e 

com agendamento prévio. Foram definidos os seguintes critérios de inclusão, ser enfermeiro, estar atuando 

no mínimo há seis meses em clínica de hemodiálise, que tivesse disponibilidade e aceitasse participar da 

pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e como critério 

de exclusão, enfermeiros que não atuassem em clinicas de hemodiálise. 

A operacionalização do grupo focal foi realizada no dia vinte e nove de maio do ano de 2020, em 

uma sessão no período das 8h00 às 11h00 em uma sala de estudos localizada em umas das clínicas de 

hemodiálise que fez parte da pesquisa. A sessão do grupo focal foi registrada através de gravação com 

consentimento de todos os participantes e anotações pontuais. O estudo foi aprovado pelo CEP com CAAE: 

30947019.2.0000.5512, número do parecer 4.072.867. O grupo focal é um método de entrevista com 

direcionamento específico e espontâneo dos participantes, fomenta interações de um grupo sobre um tema 

proposto em conjunto com os debates que ocorrem com o grupo e o mediador (Pommer & Pommer, 2014). 

No desenvolvimento dessa técnica houve a participação de um membro da pesquisa na função de 

moderador. O debate teve como foco temático a seguinte pergunta: como vocês enfermeiros percebem a 

tecnologia no trabalho em hemodiálise? 

A análise dos dados foi realizada através do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) associada ao 

software DSCsoft 2.0®, este software tem a finalidade de identificar e distinguir o sentido e ou direção 

presente nas falas ou nos conjuntos dos significados das palavras que compõe os depoimentos dos 

entrevistados (Lefèvre & Lefèvre, 2005). Por sua vez o DSC consiste na organização e apuração de dados 

qualitativos de conteúdo verbal, obtidos através dos relatos dos participantes. Esta análise consiste em 

extrair as ideias centrais, as ancoragens e suas correspondentes expressões-chave (Lefèvre & Lefèvre, 

2005), podendo ser definidos: expressões-chave denominadas de fração, trechos ou transcrições literais do 

discurso, revelam a essência do depoimento; ideia central que é a descrição do sentido ou de um conjunto 

de depoimentos, revela-se de maneira mais sintética, precisa e verdadeira; ancoragem que identifica a 

manifestação linguística explicita, que direciona uma ideologia ou crença alicerçando o ponto de vista do 

autor do discurso e finalizando o Discurso do Sujeito Coletivo que trata-se do discurso-síntese redigido na 

primeira pessoa do singular, a partir de trechos de discursos individuais. Devem ser escritos em itálico para 

indicar que se trata de uma fala ou de um depoimento coletivo. Os enfermeiros que participaram da pesquisa 

e do grupo focal foram categorizados em “E1 a E7”, no qual “E” significa Enfermeiro e as clínicas de 

hemodiálise foram categorizadas em “HD1 a HD4”, “HD” significa Hemodiálise.  
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3. Resultados  

Através da moderação do grupo focal foi realizado a síntese  dos comentários dos enfermeiros 

respondendo à questão: como vocês enfermeiros percebem a tecnologia no trabalho em hemodiálise? O 

quadro 1 apresenta estes resultados. 

Quadro 1 

Síntese dos comentários dos enfermeiros 

Enfermeiros Clínica de 

Hemodiálise 

Síntese dos comentários realizado no Grupo Focal 

E1 HD1 A tecnologia facilita o trabalho, o rendimento e o cuidado com o 

paciente. Seria melhor se tudo fosse online (tempo real) 

proporcionaria um atendimento mais rápido. 

E2 HD2 Ajuda muito, tem noção de como foi o procedimento da hemodiálise. 

Onde trabalho existe vários tipos de máquina, porém existe uma 

marca que possui mais tecnologia é mais fácil de manusear e entender 

o processo. A tecnologia facilita o processo de trabalho. 

E3 HD2 A tecnologia ajuda, mas tem que saber usar a máquina, muitas vezes 

não é utilizado todos os recursos que a máquina oferece. Onde 

trabalho tem máquinas que não fornecem informações online (tempo 

real). Nenhuma máquina faz programação de dados. Na clínica há 

dois tipos de marcas de máquinas de hemodiálise e não são utilizados 

os módulos de aferição de pressão arterial automático. 

E4 HD4 Onde trabalho existe uma marca de máquina que possui muita 

tecnologia, mas é difícil de manusear, somos em cinco enfermeiros 

na clínica e apenas dois conseguem manusear as máquinas de maneira 

adequada, os outros dois enfermeiros fogem para não manusear a 

máquina. Os enfermeiros que fazem a programação da máquina e 

utilizam melhor a tecnologia dizem que é fantástico, melhora o 

processo de trabalho apesar de ser assustador. Os dados do 

procedimento de hemodiálise do paciente são mostrados online 

(tempo real), assim unifica o atendimento. 

E5 HD4 Existe uma marca de máquina com vários recursos, porém não é 

utilizado, o técnico que conserta a máquina que dá suporte nas 

questões tecnológicas. 

E6 HD3 A assistência é melhor com a tecnologia, diminui a demanda de 

trabalho “braçal” por conta da tecnologia. Processo manual de 

trabalho é somente o controle do peso do paciente e aferição da 

pressão arterial e coleta da assinatura do paciente. A Sistematização 

da Assistência de Enfermagem e o Processo de Enfermagem é no 

computador tipo check list. 

E7 HD3 A tecnologia facilita o processo de trabalho, diminui os riscos ao 

paciente e fornece segurança para o profissional e para o paciente. A 

máquina possui uma tecnologia com vários dispositivos que 

bloqueiam qualquer dano que possa ocorrer com o paciente na 

hemodiálise. 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2020). 

Observa-se que através dos depoimentos dos enfermeiros de uma maneira geral, referem-se que a 

tecnologia facilita o processo de trabalho proporcionando um melhor cuidado ao paciente em procedimento 
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de hemodiálise. Indicam que há vários modelos e marcas de máquinas diferentes, umas com maiores 

recursos tecnológicos e outras não. Há um contraponto que indicam que a tecnologia ao mesmo tempo que 

facilita o manuseio da máquina também dificulta,  quando o enfermeiro não possui habilidades e 

conhecimento tecnológico. Assim é descrito que as máquinas são subutilizadas por falta destas habilidades. 

Alguns procedimentos são realizados sem uso de equipamentos tecnológicos como aferição de pressão 

arterial, controle de peso que ainda são utilizados aparelhos convencionais. O uso da tecnologia favorece a 

assistência de enfermagem, possibilitando segurança aos profissionais e pacientes. 

Após a sintese dos depoimentos, foi inserido estes resultados no software DSCsoft2.0®,  registrado 

o título da pesquisa e a pergunta central no software.  

Através das respostas foram extraídas as expressões chaves e ideais centrais, como identificado no 

Quadro 2. 

Quadro 2 

Expressões  Chaves e Ideias Centrais síntese dos comentários dos enfermeiros no grupo focal 

Enfermeiros Expressões Chaves Ideias Centrais 

E1 A tecnologia facilita o trabalho, seria melhor se 

tudo fosse online (tempo real) proporcionaria um 

atendimento mais rápido. 

A tecnologia facilita o trabalho. 

E2 Ajuda muito, tem noção de como foi o 

procedimento da hemodiálise. 

A tecnologia facilita o processo 

de trabalho. 

E3 Muitas vezes não é utilizado todos os recursos que 

a máquina oferece. 

A tecnologia ajuda, mas tem que 

saber usar a máquina. 

E4 Os dados do procedimento de hemodiálise do 

paciente são mostrados online (tempo real), assim 

unifica o atendimento. 

A tecnologia melhora o processo 

de trabalho, apesar de ser 

assustador. 

E5 Existe uma marca de máquina com vários recursos, 

porém não é utilizado. 

A tecnologia é subutilizada. 

E6 A tecnologia, diminui a demanda de trabalho 

braçal. 

A assistência de enfermagem é 

melhor com o uso da tecnologia. 

E7 A tecnologia  diminui os riscos ao paciente e 

fornece segurança para o profissional e para o 

paciente. 

A tecnologia facilita o processo 

de trabalho. 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2020). 

Verifica-se que as ideais centrais ficam em torno da facilidade que a tecnologia proporciona ao 

trabalho do enfermeiro, porém é subutilizada, podendo ser assustadora pela falta do conhecimento.  

Classificado as expressões chaves e as ideias centrais, foi realizado a categorização através da 

síntese das respostas dos enfermeiros e as ideias centrais quando estas respostas eram parecidas ou se 

complementavam, conforme descrito no Quadro 3. 
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Quadro 3 

Categorização das Ideias Centrais 

Enfermeiros Categorias  Área Temática 

E1, E2, E4, E7 A Tecnologia facilita o trabalho 

E3 B Conhecimento do uso da tecnologia 

E5 C Tecnologia Subutilizada 

E6 D Tecnologia e Assistência de Enfermagem 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2020) 

Quando é realizado a categorização das ideias centrais, foi identificado, que, quatro dos sete 

enfermeiros evidenciam o uso da tecnologia no processo de trabalho do enfermeiro como facilitadora. 

A seguir o Quadro 4 apresenta os resultados do Discurso do Sujeito Coletivo com a utilização do 

software DSCsoft 2.0® por categorias temáticas. 

Quadro 4 

Discurso do Sujeito Coletivo 

Categorias - Temática Discurso do Sujeito Coletivo 

A – Tecnologia facilita do trabalho E1: a tecnologia facilita o trabalho, seria melhor se tudo 

fosse online (tempo real) proporcionaria um atendimento 

mais rápido. 

E2: ajuda muito, se tem noção de como foi o 

procedimento da hemodiálise.  

E4: os dados do procedimento de hemodiálise do paciente 

são mostrados online (tempo real), assim unifica o 

atendimento. 

E7: a tecnologia  diminui os riscos ao paciente e fornece 

segurança para o profissional e para o paciente. 

B – Conhecimento do uso da tecnologia E3: muitas vezes não é utilizado todos os recursos que a 

máquina oferece.  

C – Tecnologia Subutilizada E5: existe uma marca de máquina com vários recursos, 

porém não é utilizado. 

D – Tecnologia e Assistência de 

Enfermagem 

E6: a tecnologia, diminui a demanda de trabalho braçal. 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2020). 

Transcrevendo o Discurso do Sujeito Coletivo através da utilização do DSCsoft 2.0® temos a 

seguinte interpretação da pergunta: como a tecnologia interfere no trabalho do enfermeiro em hemodiálise? 

A tecnologia facilita o trabalho do enfermeiro, seria melhor se tudo fosse online (em tempo real), 

porque proporcionaria um atendimento mais rápido. Ajuda na visualização do procedimento de hemodiálise 

possibilitando segurança ao paciente e ao enfermeiro em seu processo de trabalho. Porém ocorre 

subutilização das máquinas em decorrência da falta de habilidade e conhecimento do enfermeiro em relação 

as todas as possibilidades tecnológicas que as máquinas de hemodiálise podem disponibilizar.  



137 
 

4. Discussão 

Entre as variadas áreas de atuação do enfermeiro, evidencia-se a especialidade da Nefrologia, em 

que o profissional atua em unidades de internação e clínicas de hemodiálise. O paciente que realiza 

hemodiálise passa por uma mudança significativa no seu cotidiano. Com isso, o enfermeiro que trabalha 

em hemodiálise deve primar por uma assistência que perceba o indivíduo de maneira holística (Barbosa & 

Valadares, 2009).  

Tornou-se inegável a presença da tecnologia em várias dimensões do mundo contemporâneo, 

convertendo-se em uma moldura de como o mundo é visto e vivido. A tecnologia fornece meios e 

instrumentos que o ser humano utiliza com a finalidade de transformação (Cunha, 2006). 

Para dinamizar este cuidado cada vez mais, o uso da tecnologia na prestação de serviços de saúde 

e coordenação de cuidados está se tornando uma habilidade necessária para o enfermeiro. 

No que se refere as máquinas de hemodiálise, o monitoramento contínuo através das novas 

tecnologias desenvolvidas nos novos equipamentos, acontece em tempo real e  identifica o perfil da 

hemodiálise, tornando-se uma ferramenta potencialmente útil para fornecer garantia de qualidade em cada 

sessão,  com a intenção de reduzir a incidência de ocorrência de eventos adversos e garantir segurança para 

o paciente submetido ao procedimento e também para os enfermeiros que atuam na hemodiálise (Locatelli 

et al., 2005). 

O que aflige através da pesquisa realizada que as máquinas de hemodiálise são subutilizadas 

devido à falta de conhecimento e habilidades do enfermeiro. Os enfermeiros são profissionais que 

desempenham uma posição chave na manutenção da saúde dos pacientes. Torna-se importante estudar as 

novas tendências que afetam a profissão, e a tecnologia é uma dessas tendências. Por este motivo é 

necessário investimento em formação continuada e aprimoramento das  habilidades e conhecimento (Kartal 

& Yazici, 2017). 

O uso da tecnologia na saúde não é mais um privilégio, tornou-se algo inevitável (Kartal & Yazici, 

2017). A tecnologia é definida pela Organização Mundial de Saúde como a aplicação de conhecimentos e 

habilidades na forma de dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos para 

resolver um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida (World Health Organization, 2006). No caso 

da hemodiálise ela não consegue resolver o problema da Doença Renal Crônica, porém proporciona 

qualidade de vida de forma significativa, principalmente se as máquinas utilizadas forem equipamentos de 

ponta.   

Em relação ao processo de trabalho, este é um processo consciente no qual o trabalhador conduz, 

legitima e dirige transformações com a natureza para produzir um resultado planejado (Marx, 2013). A área 

da enfermagem integra o campo de trabalho em saúde cuja especificidade é o cuidado aos seres humanos 

(Melo, Santos & Leal, 2015). 

O trabalho do enfermeiro abrange instrumentos, propósitos, métodos e produtos (Sanna, 2007). 

Como integrantes da equipe de saúde, os enfermeiros têm prerrogativas específicas. Com isso, no contexto 
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da prestação do cuidado, necessitam instrumentos e métodos que visem a aplicação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (Cubas et al., 2010). 

A sistematização da assistência de enfermagem é função privativa do enfermeiro, envolve os 

planos de cuidados, os protocolos, a padronização de procedimentos e o processo de enfermagem, 

significando diferentes formas de se desempenhar a assistência (Carvalho & Bachion, 2009). 

O uso da tecnologia na implementação da sistematização da assistência de enfermagem, possibilita 

qualificação e impacta positivamente na gestão do seu trabalho (Kartal & Yazici, 2017). 

Assim é fundamental que o enfermeiro se aproprie do uso de novas e diferentes tecnologias 

existentes e suas formas de aplicação, para que possa otimizar seu trabalho e garantir uma assistência de 

enfermagem qualificada e segura (Rempel, Granada & Moreschi, 2018). 

5. Considerações Finais 

Este estudo, fornece dados sobre a percepção do enfermeiro sobre o trabalho com o uso da 

tecnologia em hemodiálise. Através do discurso do sujeito coletivo foi possível perceber que os enfermeiros 

que atuam em hemodiálise,  indicam a tecnologia como algo positivo no seu processo de trabalho.  

São utilizadas nas clínicas de hemodiálise que trabalham,  máquinas de última geração, que 

monitoram os pacientes para garantir que os eventos adversos que possam ocorrer no momento do 

procedimento possam ser detectados em um estágio inicial e tratados.  

A tecnologia utilizada nas máquinas de hemodiálise propicia agilidade na assistência, fornecem 

informações sobre o tratamento de maneira mais eficaz facilitando as tomadas de decisões. Em contraste 

ao que se possa perceber, métodos ou tecnologias de tratamento adequados não é mais um desafio no 

procedimento de hemodiálise.  

Os desafios atuais, derivam do domínio do enfermeiro frente aos avanços da tecnologia que estão 

ocorrendo em relação as máquinas de hemodiálise, que não são utilizadas de maneira integral com todos os 

seus recursos disponíveis. 

As contribuições desta pesquisa tornam-se relevante para que o enfermeiro que atua em 

hemodiálise,  possa repensar e refletir os modos pelos quais utiliza os recursos que as máquinas de 

hemodiálise propiciam. O domínio da linguagem tecnológica conduz ao correto manejo das máquinas 

efetivando a assistencia prestada ao paciente. 

Como limitações do estudo é citado o momento vivido no período da coleta de dados primários,  

em decorrência da pandemia do coronavirus e as restrições legais vigentes no país, no que se refere ao 

distanciamento social e protocolos a serem seguidos, limitando o número de participantes na pesquisa.  

Agradecimentos  

Este estudo foi parcialmente financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código Financeiro 001. 

Referências  



139 
 

Amorim, L.K.A. Souza, N.V.D.O. Pires, A.S. Ferreira, E.S. Souza, M.B. & Vonk, A.C.R.P. (2017). O trabalho do enfermeiro: 
reconhecimento e valorização professional na visão do usuário. Rev. enferm UFPE on line, Recife, 11(5):1918-25. 

Banchs MA. (2005). Representaciones sociales en proceso: su análisis a través de grupos focales. In: Moreira ASP, Camargo BV, 

Jesuíno JC, Nóbrega SM, organizadores. Perspectivas teórico-metodológicas em representações sociais. João Pessoa (PB): UFPB 
Universitária p.401-23. 

Bar, D.C.C. &  Dal Sasso,  G.T.M. (2010). Tecnologia móvel na borda da cama: processo de enfermagem computadorizado em 
cuidados intensivos da CIPE 1.0®. Contexto de texto Enferm. (1) p. 54-63. 

Barbosa, G.S. & Valadares, G.V. (2009). Hemodiálise: estilo de vida e a adaptação do paciente. Acta Paul Enferm. 22 Especial-
Nefrologia:524-7. 

Beck,  C.L.C. Prestes,  F.C. Tavares, J.P. Silva, R.M. Prochonow, A.G. & Nonnenmacher, C.Q. (2009).  Identidade profissional de 
enfermeiros de serviços de saúde municipal. Cogitare Enferm. 14(1):114-9. 

Carvalho, E.C. & Bachion, M.M. (2009). Processo de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem - intenção de uso 
por profissionais de enfermagem. Revista Eletrônica de Enfermagem [on line].(29). 

Cubas, M.R. Albuquerque,  L.M. Martins, S.K. & Peruzzo, S.A. (2010). Aplicação do Inventario Vocabular Resultante do Projeto 
CIPESC CIE-ABEn nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Curitiba-PR.In: Egry EY, Garcia TR. Integralidade da atenção 
no SUS e sistematização da assistência de enfermagem. Porto Alegre: Artmed p. 318-23 (28). 

Cunha, F.M. (2006). Por uma filosofia da tecnologia no ensino da engenharia. Educ.Tecnologia, Belo Horizonte  v.11, nº.1, pg.56-63. 

D’Arco, C. Ferrari, C.M.M. Carvalho, L.V.B. Priel, M.R. & Pereira, L.L. (2016). Obstinação terapêutica sob o referencial bioético da 
vulnerabilidade na prática da enfermagem. O Mundo da Saúde, São Paulo 40(3):382-389. 

Glassock, R.J. & Winearls, C. (2008). The global burden of chronic kidney disease: how valid are the estimates? Nephron Clin 
Pract.110(1):c39-47. PMid:18689986. http://dx.doi.org/10.1159/000151244   

Kartal, Y.A. & Yazici, T.S. (2017). Health Technologies and Reflections in Nursing Practices. International Journal of Caring 
Sciences. Volume 10 | Issue 3| Page 1733 (23). 

Klein, K.B. Pretto, C.R. Kleibert, K.R.U. Campos, F. Rosa, M.B.C. Stumm, E.M.F. & Colet, C.F. (2019). Adesão ao tratamento 
medicamentoso em pacientes com doença renal cronica em hemodiálise. O Mundo da Saúde, São Paulo 43(4): 800-813. 

Laila, S.A. Ahmed, N.M. & Mogahed, M.M. (2011). Nurses’ perception regarding the  use of technological equipment in the critical 
care units. Journal of American  Science 7, 545-552. 

Lefèvre, F. & Lefèvre, A.M.C. (2005). O discurso do sujeito coletivo: um novo enfoque em pesquisa qualitativa (desdobramentos). 
Caxias do Sul ( RS): Educs. 

Lima, A.F.C. Fuzii, S.M.O. Pinho ,N.A. Melo, C.T. & Hashimoto, T.H.F. (2010). Processo de enfermagem na prática da hemodiálise: 
a experiência de enfermeiros em um Hospital Universitário. Revista Referência - II  Nº 12. 

Locatelli, F. Buoncristiani, U. Canaud, B. Kohler, H. Petitclerc, T. & Zucchelli, P. (2005). Hemodialysis with on-line monitoring 
equipment: Tools or Toys? Nephrol Dial Transplant 20: 22–33 (22). 

Marx, K. (2013). O capital: crítica da economia política. Livro I. São Paulo, SP: Boitempo (25). 

Melo, C.M.M. Santos, T.A. & Leal, J.A.L. (2015). Processo de trabalho assistencial-gerencial da enfermeira. In: PROENF Programa 
de Atualização em Enfermagem: Gestão: Ciclo 4. Porto Alegre: Artmed Panamericana p. 45-75. (26). 

Pommer, C.P.C.R. & Pommer, W.M. (2014). A metodologia do grupo focal e a formação continuada do professor: um olhar interativo 
envolvendo a articulação cognição e emoção. Revista Itinerarius Reflectionis – UFG. Volume 10, Nº 2, Jataí-GO. ISSN: 1807-9342 

Rempel. C. Granada, D. & Moreschi, C. (2018). Impacto de tecnologias na implementação da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem Hospitalar: uma revisão integrativa. R Epidemiol Control Infec, Santa Cruz do Sul, 8(1):92-100 ISSN 2238-3360. 

Sanna, M.C. (2007). Os processos de trabalho em Enfermagem. Rev Bras Enferm. 60(2):221-4 (27). 

Santos, Z.M.A. Frota, M.A. & Martins, A.B.T. (2016). Tecnologias em saúde: da abordagem teórica a construção e aplicação no 

cenário do cuidado. 1ª edição. Fortaleza: Eduece 482 p. 

Santos, H.M. & Flores, D. (2017). Os impactos da obsolescência tecnológica frente à preservação de documentos digitais. Journal of 
Information Studies: Research Trends. 11:2 p.28-37. ISSN 1981-1640. https://doi.org/10.36311/1981-1640.2017.v11n2.04.p28 

Sznelwar, L.I. Uchida,  S. & Lancman S. (2011).  A subjetividade no trabalho em questão. Tempo Social, Revista de Sociologia da 
USP v. 23, n. 1. 

Souza F. (2013). Tecnologias em cuidado em saúde. Rede Humaniza SUS. http://redehumanizasus.net/65498-tecnologias-de-cuidado-
em-saude/  

Veraszto, E.V. Silva, D. Miranda, N.A. & Simon, F.O. (2008). Tecnologia: Buscando uma definição para o conceito. PRISMA.COM 
nº7 ISSN: 1646 – 3153. 

Viana, A.L.D. Iozzi, F.L. Albuquerque, M.V. & Bousquat, A.A. (2011). Saude, desenvolvimento e inovacao tecnologica: nova 
perspectiva de abordagem e de investigacao. Lua Nova v. 83, p.41-77. 

http://dx.doi.org/10.1159/000151244
http://redehumanizasus.net/65498-tecnologias-de-cuidado-em-saude/
http://redehumanizasus.net/65498-tecnologias-de-cuidado-em-saude/


140 
 

World Health Organization. (2006). Health technology assessment of medical devices. WHO Medical device technical series. (24) 
ISBN 978 92 4 150136 1. 

Yin, R.K. (2010). Estudo de Caso – Planejamento e Métodos. 4ª ed. Porto Alegre, RS: Bookman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

APENDICE IV  

Artigo 4 

Research, Society and Development, v. 10, n. 16, e417101623696, 2021  

(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i16.23696 

______________________________________________________________________ 

Gestão da Qualidade: conhecimento do enfermeiro que trabalha em 

hemodiálise 

Quality Management: knowledge of nurses working in hemodialysis 

Gestión de la calidad: conocimiento de enfermeras que trabajan en hemodiálisis 

 

            Recebido: 21/11/2021 | Revisado: 01/12/2021 | Aceito: 06/12/2021 | Publicado: 16/12/2021  

Saturnina Alves da Silva Martins 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0231-2633 

Universidade Paulista – UNIP São Paulo – Brasil 
E-mail: sasmartins@hotmail.com  

Pedro Luiz Oliveira Costa Neto 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6987-2996 

Universidade Paulista - UNIP São Paulo – Brasil  
E-mail: pedroluiz@plocn.com 

 

Resumo  

 

Na área da saúde, a gestão da qualidade relaciona-se à administração do projeto de sistemas, políticas e 

processos que reduzem, e até extingui danos que podem ocorrer ao paciente, aprimorando o atendimento. 

O Enfermeiro é um profissional essencial no gerenciamento e assistência prestada ao paciente, sua 

satisfação e a qualidade geral do atendimento deve envolver elementos que combinam cuidados eficazes e 

resultados com excelência neste atendimento. Este estudo teve como objetivo analisar o conhecimento do 

enfermeiro que trabalha em hemodiálise sobre gestão da qualidade. Trata-se de uma pesquisa de campo, 

exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, através de estudo de casos múltiplos. Participaram da 

pesquisa enfermeiros que trabalham em quatro clínicas de hemodiálise localizadas na zona leste da cidade 

de São Paulo. A análise dos dados coletados foi realizada através das transcrições das entrevistas e análise 

do discurso do sujeito, os resultados foram apresentados em quadros de síntese geral dos comentários. Foi 

possível perceber que os enfermeiros descrevem a gestão da qualidade em hemodiálise como uma estratégia 

importante que auxilia a assistência, otimiza os processos de trabalho envolvendo os vários profissionais 

que atuam neste segmento. Porém o conhecimento sobre gestão da qualidade é mencionado de forma 

fragmentada e não uniforme até mesmo para os enfermeiros que trabalham na mesma clínica de 

hemodiálise.  

Palavras Chaves: Gestão da Qualidade; Enfermeiro; Hemodiálise. 

 

Abstract  

In the healthcare area, quality management is related to project administration of systems, policies and 

processes that reduce and even extinguish the damage that can occur to the patient, improving care. Nurses 

are essential professionals in the management and care provided to patients, their satisfaction and the 

general quality of care must involve elements that combine effective care and results with excellence in this 

care. This study aimed to analyze the knowledge of nurses working in hemodialysis on quality management. 

It is a field research, exploratory and descriptive, with a qualitative approach, through the study of multiple 

cases. Nurses who work in four hemodialysis clinics located in the east side of the city of São Paulo 

participated in the research. The analysis of the collected data was carried out through the transcripts of the 

interviews and analysis of the subject's speech, the results were presented in general summary tables of the 

comments. It was possible to notice that nurses describe quality management in hemodialysis as an 

important strategy that helps care, optimizes work processes involving the various professionals who work 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i16.23696
https://orcid.org/0000-0003-0231-2633
mailto:sasmartins@hotmail.com
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in this segment. However, knowledge about quality management is mentioned in a fragmented and non-

uniform way, even for nurses who work in the same hemodialysis clinic. 

Keywords: Quality Management; Nurse; Hemodialysis. 

 

Resumen  

En el área de la salud, la gestión de la calidad está relacionada con la administración de proyectos de 

sistemas, políticas y procesos que reducen e incluso extinguen el daño que le puede ocurrir al paciente, 

mejorando la atención. El enfermero es un profesional imprescindible en la gestión y atención que se brinda 

a los pacientes, su satisfacción y la calidad general de la atención deben involucrar elementos que combinen 

una atención y resultados efectivos con la excelencia en esta atención. Este estudio tuvo como objetivo 

analizar el conocimiento de los enfermeros que trabajan en hemodiálisis sobre la gestión de la calidad. Es 

una investigación de campo, exploratoria y descriptiva, con enfoque cualitativo, a través del estudio de 

múltiples casos. En la investigación participaron enfermeras que laboran en cuatro clínicas de hemodiálisis 

ubicadas en el lado este de la ciudad de São Paulo. El análisis de los datos recolectados se realizó a través 

de las transcripciones de las entrevistas y análisis del discurso del sujeto, los resultados se presentaron en 

tablas resumen generales de los comentarios. Se pudo constatar que los enfermeros describen la gestión de 

la calidad en hemodiálisis como una estrategia importante que ayuda al cuidado, optimiza los procesos de 

trabajo involucrando a los diversos profesionales que laboran en este segmento. Sin embargo, el 

conocimiento sobre la gestión de la calidad se menciona de forma fragmentada y no uniforme, incluso para 

los enfermeros que trabajan en la misma clínica de hemodiálisis. 

Palabras clave: Gestión de la calidad; Enfermero; Hemodiálisis. 

1. Introdução  

A definição de qualidade está associada a questões que abrange o relacionamento ético entre os 

envolvidos na fabricação e comercialização de um produto ou prestação de um serviço (Mello, 2010). 

Observa-se que a qualidade está associada à capacidade que um produto ou serviço consiga servir aos 

propósitos dos consumidores, mostrando excelência (Silva et al., 2018).  

A prática de Qualidade surgiu a partir da década de 50, e pesquisadores como Armand V. 

Feigenbaum, Joseph M. Juran e Winston Edwards Deming desenvolveram vários estudos sobre o tema. 

Feigenbaum afirma que a qualidade envolve o processo de fabricação dos produtos. Juran descreve a 

qualidade como adequação ao uso, idealizou a trilogia da qualidade envolvendo o planejamento, a melhoria 

e o controle da qualidade como sendo fundamentais. Para Deming a qualidade envolvia o sentimento de 

orgulho de um trabalho realizado com excelência (Carpinetti, 2012).  

Ao longo dos tempos a concepção de qualidade foi se transformando e surgindo o conceito de 

qualidade total, visando não apenas atender as necessidades dos clientes, mas também satisfazer todos os 

departamentos de uma organização (Silva et al., 2018). A Qualidade Total tornou-se um modelo de gestão 

operacionalizado pelas organizações que tem como foco a qualidade. Esse modelo está fundamentado na 

participação de todos os integrantes da organização, que visam o sucesso em longo prazo, através da 

satisfação dos clientes internos e externos (Silva et al., 2016). 

O conceito de qualidade na área da saúde surgiu nos anos de 1950, nos Estados Unidos,  com a 

criação em 1951 pela Joint Commission on Accreditation of Healthcare, com a proposta que os hospitais 

norte-americanos deveriam alcançar e cumprir parâmetros de qualidade no atendimento prestado (Hervás, 

2011).  

Outra contribuição importante foi do médico Avedis Donabedian, que em 1966 sugeriu três  

princípios de qualidade assistencial. O primeiro se refere a  estrutura, que envolvem os meios materiais, 
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humanos e formativos, assim como o espaço físico onde o serviço é realizado. O segundo critério que 

Donabedian indica são os processos considerados uma série de atividades realizadas pelos profissionais 

durante a assistência ao paciente. E o terceiro são os resultados que indicam quais mudanças foram 

produzidas no estado de saúde do paciente e sua satisfação com relação a atenção recebida (Hervás, 2011). 

A partir de 1990 surgiram no Brasil ações relacionadas à acreditação hospitalar. Essas ações 

tinham como premissa estimular o desenvolvimento de programas de qualidade (Carvalho et al., 2004). Os 

processos de gestão da qualidade nas organizações de saúde foram intensificados em 1995, com a 

implementação da Portaria GM/MS nº. 1.107, conforme citado no Manual Brasileiro de Acreditação 

Hospitalar (Ministério da Saúde, 2002). 

O processo de acreditação é um método de conformidade, racionalização e ordenação das 

organizações prestadoras dos serviços de saúde e, principalmente, de educação permanente dos seus 

profissionais. É um processo voluntário, em que a organização de saúde passa por auditorias externas para 

avaliar o cumprimento de critérios e padrões pré-estabelecidos por uma organização independente e que, 

conforme os resultados, receberá ou não a acreditação (Organização Nacional de Acreditação, 2018). Este 

processo  é sistêmico e avalia todo o funcionamento da organização de saúde. A vantagem de se introduzir 

a gestão baseada na acreditação se relaciona à melhoria no gerenciamento, na execução de técnicas voltadas 

à qualidade e na satisfação do cliente, bem como à maior capacidade de se obter vantagem competitiva 

(D'innocenzo, 2006).  

No que se refere a Gestão da Qualidade e os serviços de Hemodiálise no Brasil, em agosto do ano 

de 2002 foi criado o Manual de Acreditação de Serviços de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva, 

elaborado através de oficinas técnicas e ações conjuntas da Organização Nacional de Acreditação, 

Sociedade Brasileira de Nefrologia, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e Câmara Técnica de 

Vigilância Sanitária do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde. A elaboração deste manual 

visa aprimorar e tornar continua a prática da gestão da qualidade em Serviços de Terapia Renal Substitutiva 

que se enquadram as Clínicas de Hemodiálise (Ministério da Saúde, 2003). 

Entre as variadas áreas de atuação do enfermeiro, evidencia-se a especialidade da Nefrologia, em 

que o profissional atua em unidades de internação e clínicas de hemodiálise. O paciente que realiza 

hemodiálise passa por uma mudança significativa no seu cotidiano. Com isso, o enfermeiro que trabalha 

em hemodiálise deve primar por uma assistência que perceba o indivíduo de maneira holística (Barbosa e 

Valadares, 2009).  

A operacionalização da hemodiálise requer do enfermeiro a observação constante dos sinais e 

sintomas apresentados e referidos pelo paciente durante o procedimento, a monitoração do funcionamento 

da máquina de hemodiálise e materiais utilizados e competência para analisar e tomar decisões assertivas à 

resolução de ocorrências, beneficiando assim a segurança do paciente (Lima et al., 2010). 

Segundo o último Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia publicado em 2020, no ano de 

2018 no Brasil estavam cadastradas 786 clínicas de hemodiálise, englobando unidades satélites como 

clínicas intra-hospitalar. O Estado de São Paulo possui cadastradas 182 clínicas, destas, três possuem 

certificado de Acreditação. 
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A escolha deste estudo justifica-se como uma contribuição relevante, porque as questões que 

envolvem a gestão da qualidade na área da saúde despontam com um potencial para ampliar e habilitar 

novos processos relacionados à saúde e transformá-los em práticas utilizáveis no trabalho do enfermeiro 

que atua em hemodiálise. 

Neste contexto o presente estudo pretende responder a seguinte questão de pesquisa: Qual o 

conhecimento do enfermeiro que trabalha em hemodiálise sobre o processo de gestão da qualidade? 

Com a finalidade de responder ao questionamento proposto, esta pesquisa tem o objetivo de 

analisar o conhecimento do enfermeiro que trabalha em hemodiálise sobre gestão da qualidade. 

2. Metodologia  

Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, através 

de estudo de casos múltiplos. Estudo de caso múltiplos, segue uma lógica da replicação e não de 

amostragem. A lógica da replicação é análoga aos experimentos múltiplos. Cada caso deve ser selecionado 

cuidadosamente para que possa predizer resultados similares ou possa produzir resultados contrastantes, 

mas para razões previsíveis (Yin, 2010).  

A pesquisa de campo foi realizada em 4 clínicas de hemodiálise situadas na região leste da cidade 

de São Paulo. As clínicas foram categorizadas em HD1 a HD4, sendo que “HD” significa hemodiálise. 

Estas clínicas que fizeram parte do estudo não possuem selo de acreditação.  

Os participantes da pesquisa constituíram-se de 7 enfermeiros, os enfermeiros foram categorizados em 

Enf.1 a Enf.7, sendo que “Enf.” significa enfermeiro.  

A coleta de dados foi realizada nos meses de fevereiro e março de 2021 por meio de entrevista com 

auxílio de um questionário semiestruturado com o auxílio de um gravador, tendo uma duração média de 45 

minutos. Vale ressaltar que devido a pandemia do Coronavirus as entrevistas ocorreram na modalidade 

online utilizando a ferramenta de vídeo do aplicativo WhatsApp®. As questões que foram norteadoras da 

entrevistas relacionavam a: conhecimento sobre gestão da qualidade, se o local onde trabalha utilizava 

alguma ferramenta de gestão da qualidade, se tinha conhecimento sobre processo de acreditação e sua 

importância, se havia algum formulário que o paciente respondesse sobre a satisfação do atendimento 

realizado no procedimento de hemodiálise.  

Para realizar a articulação lógica que une os dados a questão de pesquisa e objetivo do estudo,  foi 

utilizada a técnica de triangulação dos dados e a análise do discurso do sujeito, através das falas das 

entrevistas e a gravações realizadas que foram transcritas. A técnica de triangulação pode ser usada para 

validar os dados por meio da comparação entre fontes de dados distintas, examinando a evidência dos dados 

e usando-os para construir uma justificativa para os temas (Creswell, 2010). No que se refere a análise do 

discurso do sujeito é uma metodologia flexível, cujo objeto de estudo é a fala do entrevistado, em conjunto 

é realizado uma síntese geral de cada comentário realizado (Paulon et al., 2014). A análise do discurso do 

sujeito é um meio de expressar o significado implícito no discurso, por meio desta interpretação pode-se 

alcançar certos fenômenos e conceitos, as palavras ditas atuam como ponte entre o pesquisador e o 

entrevistado (Macedo et al., 2008).  
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Este estudo atende à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, onde foram respeitados 

todos os aspectos éticos proposto. O projeto do estudo foi inscrito na Plataforma Brasil e direcionado ao 

Comitê de Ética e Pesquisa, com o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE): 

30947019.2.0000.5512, número do parecer 4.072.867, aprovado em  05.06.2020, tendo como Instituição 

Proponente a Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo-Assupero. 

 

3. Resultados e Discussão  

Nesta sessão serão apresentados e discutidos os dados coletados, por meio das entrevistas 

realizadas. A discussão visa relacionar o que foi identificado na pesquisa de campo realizada com sete 

enfermeiros que atuam nas clinicas de hemodiálise HD1, HD2, HD3 e HD4, sobre o tema gestão da 

qualidade.  

 A Terapia Renal Substitutiva que inclui o procedimento de hemodiálise tem como foco a promoção 

e recuperação da saúde do paciente portador de Insuficiência Renal Cronica. O método de hemodiálise tem 

como objetivo substituir a função dos rins  em depurar o sangue das escórias metabólicas e excesso de água 

e sais do organismo (Martins et al., 2014). 

Além da organização de saúde ser estruturada em sua finalidade, política e filosofia como empresa, 

essa organização também tem por objetivo assegurar a manutenção da qualidade dos serviços prestados, 

garantindo o desenvolvimento dessa característica para atingir níveis de excelência cada vez maiores, 

conforme a necessidade do mercado (Balsanelli et al., 2008). 

Os sujeitos da pesquisa foram  sete enfermeiros que atuam nas clinicas de hemdiálise, compondo: 

3 enfermeiros da HD1, 1 enfermeiro da HD2, 2 enfermeiros da HD3 e 1 enfermeiro da HD4. O processo 

de trabalho do enfermeiro abrange instrumentos, propósitos, métodos e produtos. Como integrantes da 

equipe de saúde, os enfermeiros têm prerrogativas especificas (Sanna, 2007). O enfermeiro atua tanto na 

assistência como na gerência do cuidado. Esta prestação de serviço visa a excelência da qualidade na 

atenção à saúde oferecida ao paciente, família e  coletividade, com intervenção no processo saúde-doença 

(Carvalho & Bachion, 2009). 

A seguir, serão apontados em forma de Quadros de resultado total, a sintese dos comentários 

produzidos de formas semelhantes pelos enfermeiros, conforme distribuição das tematicas elencadas de 

maior relevancia para o estudo.  

3.1 Gestão da qualidade em hemodiálise 

Quadro 1 

Comentários dos enfermeiros sobre gestão da qualidade em hemodiálise 

Síntese dos Comentários dos Enfermeiros 

HD3 Enf.1 Ferramenta para organizar e facilitar o trabalho. 

HD1 

HD3 

HD2 

Enf.2 

Enf.4 

Enf.6 

Gerência da qualidade do serviço prestado, e satisfação do paciente na 

assistência prestada. 



146 
 

HD1 

HD1 

HD4 

Enf.3 

Enf.5 

Enf.7 

Estratégia de rever constantemente , todas as frentes do trabalho que se 

oferece , devendo ter excelência,  envolvendo parceiros , recursos 

humanos , distribuidores , com padronização de rotinas. 

Fonte: Autores, 2021. 

 Observa-se que os enfermeiros percebem a gestão da qualidade em hemodiálise como uma 

estratégia que envolvem além da prestação da assistencia com qualidade ao paciente,  uma forma também 

de melhorar os processos de trabalho envolvendo os vários profissionais que atuam neste segmento. 

 A qualidade é um dos principios mais importantes da gestão. Manter as esferas da qualidade em 

cada estilo da organização, ajuda a atrair clientes fieis, mantem um fluxo de caixa regular e incita a 

concorrência (Bhasin, 2019).  

Qualidade na saúde é fazer as coisas certas para as pessoas certas no momento certo, e fazê-las 

certo da primeira vez e sempre, também pode se referir à qualidade técnica do atendimento, aos aspectos 

não técnicos da prestação de serviços, como o tempo de espera dos pacientes e as atitudes dos 

funcionários, e a elementos programáticos, como políticas, infraestrutura, acesso e gerenciamento 

(Dodwad, 2013).  

As clinicas de hemodiálise se empenham em viabilizar aos seus pacientes cuidados de saúde com 

qualidade adaptados às suas expectativas. A fim de alcançar os padrões de qualidade desejados e propiciar 

eficácia e confiabilidade, optam cada vez mais pela implantação de um sistema de gestão da qualidade 

(Kavalieratou et al., 2021).  

 

3.2 Adoção de Sistema de Gestão da Qualidade 

Quadro 2 

Comentários dos enfermeiros sobre adoção de sistema de gestão da qualidade 

Síntese dos Comentários dos Enfermeiros 

HD3 Enf.1  É utilizado fluxograma. 

HD1 

HD1 

HD3 

HD2 

HD4 

Enf.2 

Enf.3 

Enf.4 

Enf.6 

Enf.7 

Entrevistas com os pacientes sobre a satisfação do serviços prestado, 

reciclagens com os funcionários, rotinas escritas disponíveis para 

consulta, devolução de técnicas, avaliação de desempenho, reuniões 

multidisciplinar, avaliação de relatórios de custos, controle dos 

resultados dos exames dos pacientes e planos de ações para atender a 

demanda das necessidades dos pacientes.  

HD1 Enf.5 Procedimento de operação padrão, manual de segurança do paciente. 

Fonte: Autores, 2021. 

Foi possível perceber que os enfermeiros identificam os sistemas de gestão da qualidade 

implementados nas clinicas de hemodiálise em que trabalham de maneira especifica.  

O segmento que envolve foco no cliente e gestão de relacionamento,  foi relatado as entrevistas 

que são realizadas com os pacientes,  planos de ações para atender a demanda das necessidades dos 

pacientes, controle dos resultados dos exames e o manual de segurança do paciente.  
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Em relação a abordagem de processos pode-se perceber as questões que envolvem o fluxograma, 

rotinas escritas disponíveis, avaliação de relatórios de custos.  

No que se refere a melhoria continua e engajamento das pessoas,  foi identificado a reciclagem  

com os funcionários, devolução de técnicas, avaliação de desemepnho e reuniões multidisciplinar.  

Tomada de decisão com base em evidência pode-se indicar o controle dos resultados dos exames 

e os planos de ações para atender a demanda das necessidades dos pacientes. 

O que chamou a atenção dos pesquisadores que as questões que envolvem liderança de uma 

maneira geral, não foi mencionado. 

Dentro das organizações de saúde tendo a atuação da equipe de enfermagem na assistencia 

prestada pelo técnico e ou auxiliar de enfermagem é prerrogativa legal o enfermeiro liderar esta equipe. É 

o enfermeiro quem deve assumer a liderança do processo de trabalho cooperando nas diversas ações que a 

equipe realiza durante a assistência e a execução do cuidado (Rodrigues & Cardoso, 2019). 

Um Sistema de Gestão da Qualidade é um conjunto de políticas, processos e procedimentos 

necessários para planejamento e execução na área do negócio principal de uma organização que pode 

impactor a capacidade de atender seus clientes internos e externos, a ISO 9001:2015 é um exemplo de 

Sistema de Gestão da Qualidade (Mourougan & Sethuraman, 2017). 

A ISO 9001:2015 auxilia as organizações a garantirem que seus clientes recebam de forma 

consistente alta qualidade nos produtos e serviços ofertados, com isso muitos beneficios, incluindo clientes 

e funcionários satisfeitos atraindo mais lucros para a organização (Mourougan & Sethuraman, 2017).  

Para atender as demandas das organizações de saúde em relação a implementação dos processos 

de gestão da qualidade no que se refere a ISO 9001:2015 algumas adaptações foram direcionadas para 

atendimento da demanda dos pacientes que acabam sendo clientes diferenciados por envolver um processo 

de saúde e doença (Tošić, Ruso & Filipović, 2018). A qualidade no fornecimento de serviços nas 

organizações de saúde é indicada como um elemento indispensável, buscando potencializar o bem estar e 

a satisfação das pessoas que procuram tratamento para sua doença (Lima & Acuña, 2020). 

 

3.3 Realização de Procedimentos de Operação Padrão 

Quadro 3 

Comentários dos enfermeiros sobre realização de Procedimentos de Operação Padrão 

Síntese dos Comentários dos Enfermeiros 

HD3 Enf.1 

Enf.4 

Higiene das mãos, instalar e desinstalar  o paciente na máquina de 

hemodiálise, realização do curativo em cateteres, realização de punção 

de Fistula Arterio Venosa, desperoxidação do capilar, técnica para 

preparo e administração de medicamento. 

HD1 Enf.2 

Enf.3  

Enf.5 

Higiene das mãos, regras de isolamento, admissão do paciente, 

lavagem de capilar, limpeza das máquinas de hemodiálise, limpeza da 

ambulância. 

HD2 Enf.6 Auxílio na inserção de cateter de duplo lumem para hemodiálise,  

coleta de sangue antes da sessão de hemodiálise, preparo de capilar 

novo, coleta de hemocultura, realização de curativo aberto e fechado.  
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HD4  Enf.7 Higienizar o local do procedimento de hemodiálise, pesagem dos 

pacientes, punção da Fistula Arterio Venosa,   conferência do capilar, 

controle dos sinais vitais.  

Fonte: Autores, 2021. 

 Todos os enfermeiros relatam a institucionalização de Procedimento de Operação Padrão para 

várias atividades de assistencia prestada ao paciente em procedimento de hemodiálise.  

 A gestão da qualidade na área da saúde requer um processo de padronização. O Procedimento de 

Operação Padrão é uma representação sistemática, seguindo um passo a passo crítico e sequencial que 

deverá ser realizado pelo profissional de saúde, garantindo um resultado esperado da assistencia prestada 

(Almeida et.al, 2017).  

 Conforme é descrito na Resolução RDC nº 154 de 15 de junho de 2004, estabelecendo o 

regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de diálise, no item 5 Procedimento do Serviço de 

Diálise, todo o serviço deve estabelecer, por escrito, em conjunto com o responsavel do Programa de 

Controle e Prevenção de Infecção e de Eventos Adversos, uma rotina de funcionamento, assinada pelo 

responsável técnico e pelo enfermeiro responsável pelo serviço de hemodiálise, compatível com as 

exigencies técnicas previstas no regulamento (Ministério da Saúde, 2004).  

 

3.4 Metodologias de Gestão da Qualidade 

Quadro 4 

Comentários dos enfermeiros sobre o conhecimento de metodologias de gestão da qualidade 

Síntese dos Comentários dos Enfermeiros 

HD3 Enf.1 Fluxograma 

HD1 Enf.2 Protocolos de atendimento 

HD1 Enf.3 Avaliação entre o grupo de trabalho, para envolvimento e engajamento 

dos funcionários. Foi ressaltado que as atividades são realizadas de 

forma empírica, faltando empregar metodologias especificas.  

HD3 Enf.4 Relata que já ouviu falar, mas não soube citar nada a respeito. 

HD1 Enf.5 Manuais e Procedimento de Operação Padrão 

HD2 Enf.6 Gestão de mudança, gestão de desenvolvimento, gestão de qualidade 

no tratamento 

HD4  Enf.7 Gráficos e Controles 

Fonte: Autores, 2021. 

Evidencia-se que em relação as metodologias de gestão da qualidade os enfermeiros não relatam 

de maneira clara sobre o conhecimento das  metodologias, apesar que nos Quadros 1, 2 e 3  foi percebido 

pelos pesquisadores que é utilizado estas metodologias nas clinicas de hemodiálise, conforme depoimentos 

nas entrevistas realizadas.   

As metodologias de gestão da qualidade envolve quatro principios:  

✓ Planejamento da qualidade: que é conceber um plano de gerenciamento da qualidade que 

descreve os processos e métricas que devem ser usados, garantia da qualidade; 
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✓ Garantia da qualidade: envolve assegurar, validar e exibir para a organização que as lideranças 

envolvidas e toda equipe de trabalho possui habilidades, conhecimento e atitudes para atingir 

o resultado desejado; 

✓ Controle da qualidade: está relacionado a inspeção, testes e medições das atividades realizadas 

e entrega do resultado final; 

✓ Melhoria Continua: envolve a supervisão e avaliação do planejamento, garantia e controle da 

qualidade. 

Supervisionar e manter estes principios alinhados são necessários para manter ou atingir um 

determinado nível de excelência na organização (Garvey, 2019).  

 

3.5 Selo de Acreditação para Clínica de Hemodiálise 

Quadro 5 

Comentários dos enfermeiros sobre a importância do selo de Acreditação para clínica de hemodiálise 

Síntese dos Comentários dos Enfermeiros 

HD1 Enf.2 

Enf.3 

Enf.5 

Atender os pacientes com maior segurança. Facilidade na realização dos 

procedimentos, satisfação e excelência de atendimento. Há dificuldade 

na contratação do serviço das organizações de acreditação. Seria vista 

como uma clínica que presta  serviço de qualidade, atualmente a clínica 

realiza procedimentos considerados com padrão de qualidade,  porém 

não tem o selo acreditação. 

HD2 

HD3 

 

Enf.6 

Enf.1 

Enf.4 

Projetar um serviço com qualidade e melhorar a qualidade do serviço 

prestado. 

HD4 Enf.7 Manter a padronização dos processos e alcançar a satisfação dos 

pacientes atendidos. 

Fonte: Autores, 2021. 

 Os enfermeiros percebem a importancia da conquista de um selo de Acreditação para a clinica de 

hemodiálise, envolvendo facilidade na realização dos procedimentos, direcionando um cuidado seguro ao 

paciente, maior projeção da organização e satisfação dos pacientes em realizar o procedimento para 

melhorar a qualidade de vida em uma clinica com selo de Acreditação. Vale ressaltar que o Enf. 3 relata na 

entrevista a dificuldade da contratação de organizações acreditadoras devido ao custo elevado na 

contratação do serviço.  

 A inscrição no processo de avaliação e contratação da instituição acreditadora segue algumas fases:  

a) A organização de saúde manifesta interesse para ser avaliada junto a uma instituição acreditadora; 

b) A instituição acreditadora coleta as informações necessárias sobre a organização de saúde; 

c) A instituição acreditadora encaminha proposta a organização de saúde. 

Após analise da proposta e envio da documentação legal (alvará de funcionamento, licença 

sanitaria entre outros) referente a organização de saúde, a instituição acreditadora encaminha a Organização 

Nacional de Acreditação cópia do contrato firmado. É necessário a organização de saúde recolher uma taxa 

de 10% do valor do contrato firmado para realização da inscrição junto a Organização Nacional de 
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Acreditação. Os custos totais da visita para a Acreditação é integralmente pago pela organização de saúde 

a instituição acreditadora (Ministério da Saúde, 2002). 

 O empenho para ter uma organização de saúde acreditada envolve à oportunidade de crescimento 

pessoal e profissional, estabilidade da organização com critério de valor diferenciado na prestação dos 

serviços, estimulo a melhoria continua dos processos e da assistencia ao paciente, confiança da sociedade 

e orgulho em prestar assistencia em uma organização acreditada (Manzo et al., 2013).  

 Especificamente para os serviços de hemodiálise em agosto de 2002, foi criado o Manual de 

Acreditação de Serviços de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva, elaborado através de oficinas técnicas 

e ações conjuntas da Organização Nacional de Acreditação, Sociedade Brasileira de Nefrologia, Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária e Câmara Técnica de Vigilância Sanitária do Conselho Nacional dos 

Secretários Estaduais de Saúde. A aprovação final ocorreu em 12 de novembro de 2003 (Ministério da 

Saúde, 2003). 

 Segundo o mapa da Organização Nacional de Acreditação, no Brasil há 16 clinicas de hemodiálise 

com algum nível de selo de Acreditação (Organização Nacional de Acreditação, 2020). No ano de 2018 o 

Brasil estava com 786 clinicas de hemodiálise cadastradas e em funcionamento, citado no ultimo censo da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia. 

 

4. Considerações Finais 

Este estudo fornece dados qualitativos sobre o conhecimento do enfermeiro que trabalha em 

hemodiálise,  sobre o processo de gestão da qualidade.  

Através das entrevistas realizadas e a análise do discurso, foi possível perceber que os enfermeiros 

relatam vários processos e ferramentas do sistema de gestão da qualidade, porém este conhecimento é 

fragmentado e não é uniforme até mesmo aos enfermeiros que trabalham na mesma clínica de hemodiálise. 

De acordo com a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº.7.498 de 1986, o enfermeiro 

exerce todas as atividades de enfermagem, sendo privativo às funções de: direção do órgão de enfermagem 

integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, organização e direção dos serviços 

de enfermagem, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência 

de enfermagem.  

Denota-se que o Enfermeiro tem um papel importante no processo da gestão da qualidade desde o 

diagnóstico situacional, planejamento e implementação das ações e avaliação contínua do processo. E para 

que isso tenha êxito é necessário que o Enfermeiro se aproprie do conhecimento técnico e científico sobre 

o que é qualidade e os processos de gestão da qualidade. 

Como limitação do estudo aponta-se o quantitativo da amostra dos sujeitos de pesquisa e as 

dificuldades encontradas em realizar as entrevistas devido as restrições com o distanciamento social em 

decorrência da pandemia do Coronavirus. 

Para pesquisas futuras sugere-se um aumento da amostra dos sujeitos de pesquisa, podendo ser 

utilizado uma abordagem quantitativa e análise descritiva. 
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Resumo 

O processo de trabalho do enfermeiro abrange instrumentos, propósitos, métodos e produtos. Como 

integrantes da equipe de saúde, os enfermeiros têm prerrogativas especificas. Primando pela segurança do 

paciente ocorre a implementação dos processos de gestão da qualidade, compreende-se, portanto, que o 

enfermeiro precisa se manter sempre contemporâneo, buscando atualização continua aos temas atuais. O  

objetivo deste estudo é analisar como os principios da Gestão da Qualidade da NBR ISO 9001-15 são 

identificados no trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise. Trata-se de um estudo de caso múltiplos, 

com abordagem qualitativa que foi realizado com nove enfermeiros que atuam em seis clínicas de 

hemodiálise que possuem o selo de acreditação, situadas na cidade e estado de São Paulo e Passos, Minas 

Gerais. Os dados foram coletados no mês de março de 2021, e análise foi realizada através do software 

webQDA. Foram discutidos os sete principios da ISO 9001:2015 que são cliente, liderança, envolvimento 

de pessoas, enfoque baseado em processos, melhoria, tomada de decisão baseada em evidências e 

gerenciamento de relacionamento. Identificou-se que os conceitos referentes a norma ISO 9001-15 ainda 

não são muito claro na visão do enfermeiro em questões teóricas, porém na prática do trabalho do 

enfermeiro, os principios são aplicados de forma efetiva e os processos de sistema de gestão da qualidade 

são valorizados como forma de auxiliar o trabalho do enfermeiro e propiciar melhor assistencia ao paciente. 

Palavras Chaves: Enfermeiro; Trabalho; Hemodiálise; Gestão da Qualidade. 

Abstract  

The nurse's work process encompasses instruments, purposes, methods and products. As members of the 

health team, nurses have specific prerogatives. The implementation of quality management processes takes 

precedence over patient safety, it is understood, therefore, that nurses must always remain contemporary, 

seeking to continuously update current issues. The aim of this study is to analyze how the principles of 

Quality Management of NBR ISO 9001-15 are identified in the work of nurses who work in hemodialysis. 

This is a multiple case study, with a qualitative approach, which was carried out with nine nurses who work 

in six hemodialysis clinics that have the accreditation seal, located in the city and state of São Paulo and 

Passos, Minas Gerais. Data were collected in March 2021, and analysis was performed using the webQDA 

software. The seven principles of ISO 9001:2015 were discussed, which are customer, leadership, people 

involvement, process-based approach, improvement, evidence-based decision making and relationship 
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management. It was identified that the concepts referring to the ISO 9001-15 standard are still not very 

clear in the nurse's view on theoretical issues, but in the practice of the nurse's work, the principles are 

effectively applied and the quality management system processes they are valued as a way to help nurses' 

work and provide better patient care. 

 

Keywords: Nurses; Work; Renal Dialysis; Quality Management. 

 

Resumen  

El proceso de trabajo de la enfermera engloba instrumentos, propósitos, métodos y productos. Como 

miembros del equipo de salud, las enfermeras tienen prerrogativas específicas. La implementación de 

procesos de gestión de la calidad prima sobre la seguridad del paciente, se entiende, por tanto, que el 

enfermero debe permanecer siempre contemporáneo, buscando actualizar continuamente los temas de 

actualidad. El objetivo de este estudio es analizar cómo se identifican los principios de Gestión de la Calidad 

de NBR ISO 9001-15 en el trabajo de los enfermeros que trabajan en hemodiálisis. Se trata de un estudio 

de caso múltiple, con abordaje cualitativo, que se realizó con nueve enfermeros que laboran en seis clínicas 

de hemodiálisis que cuentan con el sello de acreditación, ubicadas en la ciudad y estado de São Paulo y 

Passos, Minas Gerais. Los datos se recopilaron en marzo de 2021 y el análisis se realizó mediante el 

software webQDA. Se discutieron los siete principios de ISO 9001: 2015, que son cliente, liderazgo, 

participación de las personas, enfoque basado en procesos, mejora, toma de decisiones basada en evidência 

y gestión de relaciones. Se identificó que los conceptos referentes à la norma ISO 9001-15 aún no son muy 

claros en la visión del enfermero en cuestiones teóricas, pero en la práctica del trabajo del enfermero se 

aplican efectivamente los principios y se valoran los procesos del sistema de gestión de la calidad. como 

una forma de ayudar al trabajo de las enfermeras y brindar una mejor atención al paciente. 

 

Palabras clave: Enfermeros; Trabajo; Diálisis Renal; Gestión de la Calidad. 

1. Introdução  

O processo de trabalho é um procedimento intencional e consciente, no qual o trabalhador em sua 

realização impulsiona, regula e controla uma troca com a natureza para produzir um resultado planejado. 

Constitui-se de três componentes: a atividade adequada a um fim, que é o trabalho propriamente dito; a 

matéria a que se aplica o trabalho, ou seja, o objeto do trabalho; meios e instrumentos que facilitam o 

trabalho (Marx, 2013). O trabalho realizado na área da saúde geralmente é coletivo, os profissionais que 

exercem atividade nesta área possuem autonomia técnica e conjuntamente devem cooperar para executar a 

assistência à saúde por meio de uma prática especializada, determinada pela divisão técnica e social do 

trabalho (Leal & Melo, 2018).  

O processo de trabalho do enfermeiro abrange instrumentos, propósitos, métodos e produtos. 

Como integrantes da equipe de saúde, os enfermeiros têm prerrogativas especificas. Com isso, no contexto 

da prestação do cuidado, necessitam instrumentos e métodos que visem a aplicação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem – SAE (Sanna, 2017).  Entre as variadas áreas de atuação do enfermeiro, 

evidencia-se a especialidade da Nefrologia, em que o profissional atua em unidades de internação e clínicas 

de hemodiálise. O paciente que realiza hemodiálise passa por uma mudança significativa no seu cotidiano. 

Com isso, o enfermeiro que trabalha em hemodiálise deve primar por uma assistência que perceba o 

indivíduo de maneira holística. A operacionalização da hemodiálise requer do enfermeiro a observação 

constante dos sinais e sintomas apresentados e referidos pelo paciente durante o procedimento, a 

monitoração do funcionamento da máquina de hemodiálise e materiais utilizados e competência para 

analisar e tomar decisões assertivas à resolução de ocorrências, beneficiando assim a segurança do paciente 

(Lima et al., 2010). 
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Primando pela segurança do paciente ocorre a implementação dos processos de gestão da 

qualidade, compreende-se, portanto, que o enfermeiro precisa se manter sempre contemporâneo, buscando 

atualização continua aos temas atuais, a fim de propiciar uma assistência que seja pautada na segurança e 

eficácia (Rocha et al., 2017). Em conjunto as organizações de saúde, propiciam o engajamento entre a alta 

administração e todos os colaboradores em prol do movimento pela qualidade total (Nascimento et al., 

2017).  A Gestão da Qualidade Total (Total Quality Management – TQM) é frequentemente citada como 

uma opção estratégica para alcançar vantagem competitiva, os sistemas de qualidade de uma organização 

consistem em padrões internacionais de excelência como a série de normas ISO 9000 emitidas pela  

International Organization for Standardization (Zagha & Cerra, 2010).  

Fundada em 1947 por um grupo de delegados de 25 países, os 67 comitês técnicos originais da 

ISO se reuniram com o objetivo unificado de garantir que os produtos e serviços fossem seguros, confiáveis 

e de boa qualidade. O Primeiro padrão ISO, denominado de ISO/R1:1951, foi publicado em 1951 para 

definir uma temperatura de referência padrão para medições de comprimento industrial. A série de normas 

ISO 9000, surgiu na década de oitenta, colaborando com os processos de gestão da qualidade nas 

organizações, adotando padrões de referências internacionais para a padronização de procedimentos, 

produtos e serviços, colaborando para a melhoria de resultados nos níveis social, econômico e ambiental 

(Chaves & Capello, 2016).  

No que se refere as organizações de saúde, a ISO elaborou normas para ser utilizado como 

referência de sistema de gestão da qualidade, as primeiras implementações foram na Alemanha e na Suíça. 

Porém as norma 9000 tem sido mais utilizada a procedimentos de gestão ao invés de resultados clínicos, 

assim a ISO 9001 tem sido mais frequentemente implementada por estar em consenso com a área da saúde, 

de maneira mais aplicável (Rosa & Toledo, 2016). 

A ISO 9001 trata-se de um roteiro que orienta a organização a verificar e aperfeiçoar as atividades 

que devem ser realizadas com a perspectiva no desenvolvimento, implementação, padronização, 

manutenção e melhoria da qualidade dos processos, produtos e serviços. A área da saúde por se tratar de 

um setor que os erros devem ser  mínimos e ou inexistentes, vem utilizando a implantação do sistema de 

gestão da qualidade como forma de melhoria contínua, em seus processos no âmbito geral da organização 

(Tostes et al., 2017). 

A ABNT NBR ISO 9001:2015, é a norma descrita pela ISO sob o código 9001, publicada em 

2015, foi traduzida e divulgada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, por ser uma NBR 

– Norma Brasileira é válida em todo território nacional. A ISO 9001:2015, estabelece os requisitos mínimos 

que uma organização deve seguir para poder ter um certificado e divulgar que possui um sistema de gestão 

da qualidade com padrões internacionais. O sistema de gerenciamento organiza os processos de maneira 

clara, atribuindo responsabilidade a cada profissional inserido dentro da organização. As atividades 

funcionam de maneira alinhada com controles e a comunicação entre setores ocorre de maneira eficiente 

(Campos 2015). 

Qualidade é um atributo perceptual, condicional e um tanto subjetivo de um produto ou serviço. 

Seu significado nos negócios se desenvolveu ao longo do tempo. Foi entendido e interpretado de forma 
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diferente por pessoas diferentes. Uma organização se beneficiará mais concentrando-se nos processos-

chave que fornecem produtos e serviços a seus clientes, no caso das organizações de saúde é realizar um 

atendimento com excelência a seus pacientes (Kim-Soon, 2012).   

A gestão da qualidade no ambiente organizacional pressupõe mudanças contínuas e permanentes. 

Para consolidar uma cultura organizacional orientada para gestão da qualidade, as atitudes de todos os 

envolvidos devem estar voltadas para tal finalidade. De uma maneira geral, as organizações de saúde 

precisam estar familiarizadas e irem em busca das metodologias de gestão da qualidade, para obtenção de 

melhores resultados possíveis,  para se destacar no mercado de  saúde e gerar qualidade de serviços e de 

atendimento com excelência e proporcionar segurança para quem procura tal atendimento (Milan et al., 

2012). 

Voltada ao sistema de gestão da qualidade a ISO 9001:2015 descreve sete principios importantes 

que servem como alicerce no processo de implantação da gestão da qualidade sendo eles: cliente, liderança, 

envolvimento de pessoas, enforque baseado em processos, melhoria, tomada de decisão baseada em 

evidências e gerenciamento de relacionamento. Com base nestes principios este estudo pretende responder 

a seguinte questão de pesquisa: como o enfermeiro que atua em hemodiálise identifica os sete principios da 

ISO 9001:2015 em seu processo de trabalho? 

Com a finalidade de responder ao questionamento proposto, esta pesquisa tem o objetivo de 

analisar como os principios da Gestão da Qualidade da NBR ISO 9001-15 são identificados no trabalho do 

enfermeiro que atua em hemodiálise. 

A escolha deste estudo justifica-se como uma importante contribuição, o enfermeiro é fundamental 

para assistencia prestada ao paciente, realiza funções administrativas e assistenciais, através da 

implementação do sistema de gestão da qualidade, pode incorporar novos métodos e técnicas que visem 

alcançar a segurança da assistencia prestada.  

2. Metodologia  

Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, através 

de estudo de casos múltiplos. Em relação ao método estudo de caso o pesquisador deve entender e 

reconhecer abertamente os pontos fortes e as limitações da pesquisa. Este método de investigação empírica 

examina um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes, segue uma lógica da 

replicação e não de amostragem (Yin, 2010). 

A pesquisa de campo foi realizada com nove enfermeiro que atuam em seis clínicas de hemodiálise 

que possuem o selo de acreditação, o Quadro 1 identifica o local das clínicas e os enfermeiros que foram 

sujeitos da pesquisa. 

Quadro 1 

Sujeitos da Pesquisa 

Sujeitos da Pesquisa Campo de Estudo Localidade 

ENF.A HDA.1 Região Sul da cidade de São Paulo 
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ENF.B – ENF.C HDA.2 Cidade de Passos Minas Gerais 

ENF.D HDA.3 Região Sul da cidade de São Paulo 

ENF.E HDA.4 Região Central da cidade de São Paulo 

ENF.F – ENF.G – ENF.H HDA.5 Região Leste da cidade de São Paulo 

ENF.I HDA.6 Sorocaba cidade do interior de São Paulo 

Fonte: Autores, 2021 

 Os sujeitos da pesquisa foram categorizados em ENF.A a ENF.I, sendo que “ENF”, significa 

enfermeiros e as clínicas de hemodiálise foram categorizadas em HDA.1 a HDA.6, HDA significando 

hemodiálise acreditada. A coleta de dados foi realizada no mês de março de 2021 por meio de entrevista 

com auxílio de um questionário semiestruturado com o auxílio de um gravador, tendo uma duração média 

de 30 minutos. Vale ressaltar que devido a pandemia do Coronavirus as entrevistas ocorreram na 

modalidade online utilizando a ferramenta de vídeo do aplicativo WhatsApp®. As questões que foram 

norteadoras das entrevistas relacionavam a: expectativa dos pacientes em relação ao procedimento de 

hemodiálise, tipo de liderança exercida pelo enfermeiro, envolvimento da equipe de trabalho, realização 

dos processos e protocolos implementados, processos de melhorias através de educação continuada e 

treinamentos, tomada de decisão e gerenciamento de relacionamentos. 

 Para a análise dos resultados obtidos foi utilizado o software de pesquisa qualitativa webQDA®, 

é um software de análise de texto, vídeo, áudio e imagem que funciona num ambiente colaborativo e 

distribuído com base na internet. Foi realizado registro para utilização do software, após inserido o projeto, 

transportados as fontes internas que foram as transcrições das entrevistas realizadas, na sequencia foram 

realizadas as codificações utilizando como temas centrais os sete principios da ISO 9001:2015 que são: 

cliente, liderança, envolvimento de pessoas, enfoque baseado em processos, melhoria, tomada de decisão 

baseada em evidencias e gerenciamento de relacionamento, assim foram criados os códigos livres e os 

códigos árvores. Passado estas etapas foram realizados os questionamentos sobre palavras mais frequentes 

elaborando a nuvem de palavras, pesquisa de texto e elaboração das matrizes quadrangulares em forma de 

quadro e gráficos. 

Este estudo atende à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, onde foram respeitados 

todos os aspectos éticos proposto. O projeto do estudo foi inscrito na Plataforma Brasil e direcionado ao 

Comitê de Ética e Pesquisa, com o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE): 

30947019.2.0000.5512, número do parecer 4.072.867, aprovado em  05.06.2020, tendo como Instituição 

Proponente a Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo-Assupero. 

 

3. Resultados e Discussão  

Nesta sessão serão apresentados e discutidos os dados coletados, por meio das entrevistas 

realizadas e utilização do software webQDA.  A discussão visa relacionar o que foi identificado na pesquisa 

de campo realizada com os nove enfermeiros que atuam nas clinicas de hemodiálise acreditada HDA.1 a 

HDA.6 e os sete principios da ISO 9001:2015.  Os dados qualitativos serão apresentados em forma de 

gráficos e quadro.  

A série de normas ISO 9001:2015 é uma coleção de instruções internacionais para sistemas de 

gestão da qualidade, que serve de referencia para preparar e operar a gestão da organização da melhor forma 
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possível, seguindo os principios que é uma regra fundamental e ampla para coordenar e operar uma 

organização (Rodeiro et al., 2014).  

As clinicas de hemodiálise que adotam um sistema de gestão da qualidade priorizam fornecer 

serviços de saúde de qualidade, promovendo confiabilidade e aumentando a satisfação dos pacientes, 

porque atendem suas necessidades de maneira holistica, além disso a documentação baseada em evidências 

da qualidade dos serviços prestados e a ênfase direcionada a melhoria continua aumenta a credibilidade da 

equipe profissional e a segurança do paciente na realização do procedimento  (Kavalieratou et al., 2021). O 

enfermeiro é um profissional importante no processo de gestão da qualidade, porque é capaz de ver 

estrategicamente tanto as questões que envolvem a clinica do paciente, como as questões gerenciais da 

organização, pode informar melhor as mudanças táticas do processo a fim de impulsionar melhorias na 

segurança e na qualidade (Eby, 2019).  

A seguir, serão apontados e discutidos em forma de gráficos e quadro a analise qualitativa realizada 

através do software webQDA. 

3.1 Aspectos que envolvem o paciente e suas expectativas 

 Em relação a gestão da qualidade focada em atender as necessidades dos pacientes em tratamento 

de hemodiálise e superar as expectativas depositadas a Figura 1 identifica maior referencia relatada a esta 

questão pelos ENF.B, ENF.E e ENF.H. 

Figura 1 Expectativas do Paciente 

 

Fonte: Autores, (2021) 

 O ENF.B (HDA.2) relata que os pacientes se sentem inseguros no inicio do tratamento, apresentam 

labilidade emocional e a assistencia prestada visa ver o paciente de maneira holistica. Em relação ao ENF.E 

(HDA.4) todos os pacientes são orientados sobre o tratamento, fazendo com que eles confiem na equipe e 

na organização onde realizam o tratamento. No que se refere ao ENF.H (HDA5) as metas de segurança do 

paciente são seguidas, minimizando riscos e danos em relação ao procedimento de hemodiálise, e 

periodicamente são realizadas reuniões com a equipe multidisciplinar para partilhar informações referentes 

aos pacientes. 

 Influência positiva na organização é observada quando a gestão da qualidade é aplicada, dimensões 

como satisfação do cliente, planejamento de recursos para um bom atendimento infere bons resultados. A 

gestão da qualidade desempenha um papel importante nas organizações de saúde (Khwaja et al., 2020). O 

conceito foco do cliente significa atender às necessidades e expectativas dos clientes atuais e potenciais, 
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desenvolvendo uma compreensão abrangente das necessidades dos clientes e, em seguida, entregando valor 

percebido aos clientes. A qualidade do serviço, do ponto de vista da satisfação do cliente, é baseada em 

expectativas. O cliente compara o resultado percebido com o serviço esperado e determina sua satisfação 

com a qualidade do serviço (Sharabi, 2015).  

3.2 Aspectos da Liderança do Enfermeiro 

Figura 2 Liderança do Enfermeiro 

 

Fonte: Autores, (2021) 

 No que se refere ao principio da Liderança do Enfermeiro frente a equipe de trabalho na 

hemodiálise os ENF.B (HDA.2), ENF.E (HDA.4) e ENF.H (HDA.5) se sobressaem novamente em suas 

falas. O ENF.B relata que exerce uma liderança com foco no diálogo entre toda a equipe e também as 

necessidades dos pacientes. Para o ENF.E a liderança deve ser participative e  compartilhada com a equipe 

e prioriza uma escuta ativa. O ENF.H refere que sua liderança é democratica, sua prioridade é o trabalho 

em equipe e em conjunto com a equipe multidisciplinar. 

 Liderança para o enfermeiro é um principio fundamental, é preciso estar qualificado, desenvolver 

competencias e habilidades especificas que propiciem equilibrio na organização de saúde, além de 

transmitir credibilidade para equipe de trabalho (Gomes et al., 2021). O enfermeiro cada vez mais assume 

posições estratégicas de liderança nas organizações de saúde, demandando maior compromisso com a 

organização, equipe de trabalho e pacientes, a participação nos processos decisórios são essenciais para 

garantir um assistencia segura e com qualidade (Schmitz et al., 2021).  Liderança eficaz é essencial para o 

sucesso de qualquer organização, deve ser focada nas pessoas, criar a consciência de responsabilidade social 

e priorizar a qualidade das condições de trabalho dos colaboradores, inclui o compromisso com o sistema 

de gestão da qualidade direcionando estratégias para alcançar a satisfação do coletivo (IvyPanda, 2019).  

3.3 Aspectos do Envolvimento de Pessoas e Capacitação  

Figura 3 Envolvimento de Pessoas e Capacitação 

 

Fonte: Autores, (2021) 
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 Os aspectos do envolvimento de pessoas e capacitação os ENF.F (HDA.5), ENF.C (HDA.2), 

ENF.I (HDA.6), ENF.E (HDA4) e ENF.B (HDA.2) referenciaram com maior frequencia estes aspectos. 

Para o ENF.F o envolvimento da equipe de trabalho e a capacitação estão ligados ao treinamento e 

momentos pedagógicos direcionando técnicas do procedimento de hemodiálise. O ENF.C faz referencias 

que a sua equipe é capacitada, são realizados treinamentos e orientações através da educação continuada, 

para aprimoramento das técnicas  com o intuito 

 de ofertar uma assistência humanizada e com qualidade. O ENF.I relata que frequentemente há um 

momento de interação com todos da equipe e os protocolos são discutidos e atualizados. Para o ENF.E o 

envolvimento das pessoas está direcionado ao alcance das metas e objetivos propostos, toda equipe é 

treinada para atender o paciente com segurança, excelência e calor humano, há uma participação efetiva da 

equipe de educação continuada junto a equipe de trabalho para propiciar à saúde com máximo de 

efetividade, eficiência e eficácia. O ENF.B descreve que o envolvimento da equipe esta direcionado em 

atender o paciente da melhor forma possível, e para que isso tenha exito ha um cronograma de treinamentos 

para que todos os funcionários participem.  

 Na área da saúde a educação continuada tem sido contemplada como um instrumento para 

mudanças e transformações no ambiente organizacional, indicando alternativas em como ofertar saúde com 

qualidade e maior satisfação aos pacientes e profissionais,  constituindo um fator importante na construção 

de competências da equipe de enfermagem. Os aspectos que envolvem o treinamento e capacitação estão 

inseridos no contexto da educação continuada, surgindo como espaço de aprimoramento profissional, das 

equipes de saúde, com vistas a trabalhar elementos que conferem à integralidade da assistencia prestada ao 

paciente. Integra uma das alternativas viáveis de mudanças no espaço do trabalho do enfermeiro e sua 

equipe, em razão de cogitar formas diferenciadas de educar e aprender, através da qual se preconiza superar 

o tecnicismo e as capacitações pontuais, instigando a participação ativa dos profissionais em todo o 

processo de qualificação profissional (Salum & Prado, 2014).  

 A Educação Continuada pode proporcionar uma nova perspectiva, incentivando a observação e a 

reflexão por parte dos profissionais, possibilitando cada vez mais o desenvolvimento de suas competências, 

habilidades e atitudes (Costa et al., 2015). As propostas educativas desenvolvidas aos enfermeiros e sua 

equipe de trabalho deve primar pela participação de todos os envolvidos, para que estes possam construir 

conhecimentos e promover autonomia, para que se perceba a importancia do compromisso da educação no 

trabalho (Peixoto et al., 2015). As organizações de saúde deve criar um ambiente de trabalho estimulador 

para compartilhar conhecimento, gerar novas competências, potencializando o saber dos individuos, e 

envolvimento de todos na prestação de uma assistencia pautada nos principios da gestão da qualidade 

(Bonato, 2011).  

3.4 Aspectos do Enfoque baseado em Processos 

Figura 4 Enfoque baseado em Processos 

 

Fonte: Autores, (2021) 
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No que se refere ao Enfoque baseado em Processos os entrevistados ENF.E (HDA.4), ENF.H 

(HDA.5), ENF.F (HDA.5), ENF.B (HDA.2)  e ENF.I (HAD.6), referenciaram com maior frenquencia este 

aspecto. De acordo com o ENF.E para os processos atingirem os resultados deve-se alcançar as metas, 

realizar reuniões periodicamente, os protocolos e processos institucionais devem ser seguidos fielmente. 

Para o ENF.H deve-se conscientizar periodicamente a equipe de enfermagem, realizando reuniões e 

momentos pedagógicos com leitura dos protocolos, que devem ser seguidos e cumpridos fielmente e é 

competencia do enfermeiro supervisionar todas as etapas, porque os processos de qualidade são importantes 

para o acompanhamento da qualidade no procedimento de hemodiálise. O ENF.F descreve que os processos 

são seguidos fielmente e todo os processos que são implementados é passado para a equipe de enfermagem 

em forma de momento pedagógico e o treinamento faz parte deste momento. Segundo o ENF.B a equipe 

de enfermagem cumpre os processos e procuram não burlar nenhum protocolo. O ENF.I refere que quando 

há processos de trabalho há organização e os erros são minimizados, os novos funcionários realizam 

integração e o enfermeiro orienta a respeito dos protocolos seguidos conforme a gestão da qualidade, ocorre 

treinamentos períodicos a todos os funcionários e são validados a cada seis meses, em conjunto ocorre 

avaliação de desempenho da equipe de enfermagem. 

Uma das maneiras de alcançar qualidade é a implementação da abordagem de Gestão da Qualidade 

Total – TQM que abrange cada processo e as partes interessadas de uma organização. A implementação da 

filosofia e dos principios da TQM torna-se bem sucedida se o ambiente organizacional for orientado através 

da inserção dos processos e baseado na melhoria continua com o objetivo de garantir e envolver todas as 

partes interessadas no processo (Mazais et al., 2012). 

A assistencia a saúde nas clinicas de hemodiálise que são regidas por processos delineados são 

altamente dinâmicas, conseguindo lidar com situações imprevistas de maneira mais responsiva e de forma 

positiva, os profissionais conseguem atuar sinergicamente realizando planos de contingência para estas 

situações (Buttigieg et al., 2016). A implementação da gestão por processos nas organizações de saúde 

resultam em redução de custos, aumento da qualidade dos processos, pacientes mais satisfeitos, assistência 

efetiva, crescimento da confiabilidade e profissionais mais satisfeitos e organizados. A gestão de processos 

abrange planejamento, supervisão da execução e melhora continua para que o processo se torne cada vez 

mais eficaz (Adriani & Ignácio, 2019). 

3.5 Aspectos que envolvem melhor ia   

Figura 5 Melhor ia 

 

Fonte: Autores, (2021) 
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Neste aspecto que envolve melhoria apenas os ENF.E, ENF.H, ENF.I e ENF.C fizeram referencia 

sobre o assunto,  os demais sujeitos da pesquisa que foram os ENF.A, ENF.B, ENF.D, ENF.F, ENF.G, não 

fizeram nenhuma menção sobre aspectos que envolvem melhoria. Para o ENF.E, melhoria envolve alcance 

de metas e dos objetivos propostos, a equipe de enfermagem deve estar preparada através de treinamentos 

constantes sobre procedimentos e técnicas realizadas,  e a assistencia ao paciente deve proporcionar o 

máximo de efetividade, eficiência e eficácia. De acordo com o ENF.H, a melhoria deve estar presente no 

processo de trabalho, visando sempre a qualidade, o treinamento e capacitação devem estar atrelado a 

educação continuada e é primordial que todos os funcionários estejam envolvidas na busca do 

aprimoramento profissional, garantindo sucesso aos processos de qualidade. O ENF.I refere que a melhoria 

integra os processos de trabalho através de treinamentos periodicos, avaliação de desemepnho dos 

profissionais, em sua visão quando a organização incentive a melhoria continua a assistência prestada é 

mais efetiva. Segundo o ENF.C a melhoria e a base da qualidade, a equipe de enfermagem deve estar 

capacitada, treinada e orientada, os protocolos e processos fazem parte da acreditação elevando a 

credibilidade da organização.  

A melhoria da qualidade nas organizações de saúde, colabora para reduzir falhas que possam 

ocorrer na assistencia prestada ao paciente. O aprimoramento dos sistemas de gestão da qualidade resulta 

em satisfação dos pacientes, funcionários e alta direção (Costa et al., 2014). A melhoria continua é uma 

forma de gestão estratégica, que busca alcançar a excelência, garantindo que os requisitos e expectativas 

dos clientes sejam atendidos efetivamente e eficientemente (Mun & Ghani, 2013). Melhoria em qualidade 

esta diretamente ligada à abordagem de prestação de serviços de uma organização ou sistemas básicos de 

atendimento, para alcançar resultados satisfatórios e melhorar o sistema de qualidade da organização 

(Departamento de Saúde E.U.A, 2011).  

Melhorar a qualidade na área da saúde requer apreciação e compreensão da complexidade dos 

sistemas que envolvem as organizações de saúde, com enfase em seus componentes críticos em conjunto 

com o contexto cultural da população que está sendo atendida. Os fatores que envolvem treinamento, 

educação continuada,  contribuem com o programa de qualidade, aumentando a probabilidade de resultados 

desejáveis, consistentes, refletindo nas ações dos profissionais que prestam cuidados aos pacientes em 

especial o enfermeiro e sua equipe de trabalho (Markaki, 2019).  

3.6 Aspectos da Tomada de decisão baseada em evidências 

Figura 6 Tomada de decisão baseada em evidências 

 

Fonte: Autores, (2021) 
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 No principio tomada de decisão baseada em evidências, se sobressairam nas falas o ENF.H e 

ENF.B. Para o ENF.H as decisões são tomadas com base na apresentação de relatórios, onde as situações 

de uma maneira geral são documentas e validadas pelo enfermeiro responsável. De acordo com o ENF.B 

são realizadas reuniões com a equipe de trabalho e os problemas são expostos de uma maneira que todos 

participem da solução em conjunto as decisões são documentas e validada com o auxilio do enfermeiro 

gestor.  

 A tomada de decisão é a essência das tarefas gerenciais, porém muitas vezes os gestores tomam 

decisões sob pressão e com informações incompletas. O melhor direcionamento para tomar uma decisão 

de ser com base em fatos e evidências que justifiquem as escolhas. Há dois caminhos que devem ser 

seguidos quando se toma uma decisão baseada em evidência, o primeiro é a fase de gerar evidências sobre 

o ocorrido e ou assunto, que conta com profissionais habilitados e com dominio de conhecimento sobre a 

área a ser avaliada, e em segundo lugar, o estágio de uso da evidência na prática e a seguir é tomada a 

decisão (Baba & Hakemzadeh, 2012). A tomada de decisão é um importante instrumento gerencial para o 

enfermeiro e existem vários aspectos que auxiliam,  como o tipo da atividade desenvolvida, a comunicação 

entre os pares, gestão de conflitos, negociação e liderança, que são caracteristicos à dimensão gerencial e 

devem ser compreendidos juntamente com os principios da gestão de qualidade (Eduardo et al., 2015). 

3.7 Aspectos que envolvem Gerenciamento de Relacionamento 

Figura 7 Gerenciamento de Relacionamento 

 

Fonte: Autores, (2021) 

 Em relação ao gerenciamento de relacionamento os enfermeiros que sobresairam fazendo 

referencia a este aspecto,  foram os ENF.E e ENF.B. Para o ENF.E a comunicação inadequada é o principal 

fator que interfere nesta questão, quando ocorre algum acontecimento que envolvolva animosidade e ou  

discussão, o direcionamento é chamar todos os envolvidos e compartilhar a situação de uma maneira que 

se alcance a harmonia e solução do fato. De acordo com o ENF.B o gerenciamento de relacionamento 

devido a grande demanda de atendimento e situações estressante no ambiente de trabalho, ocorrer 

divergencias com os funcionários e até com a gerência geral, foi relatado que “as vezes as ideias não batem”. 

 Gerenciamento de relacionamento é a arte de influenciar as pessoas a se tornarem a melhor versão 

de si mesmas. O bom relacionamento no trabalho ajuda a criar um ambiente harmonioso e oferece 

oportunidades que aumentam a criatividade e as habilidades dos profissionais, torna-se importante ter 

relações leais e que a confiança faça parte deste cenário (Tait, 2020). O enfermeiro é o lider da linha de 
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frente junto a equipe de enfermagem, sua função envolve comunicação com a equipe, pacientes, equipe 

multidisciplinar e direção da organização de saúde, gerenciar estes relacionamentos exige do enfermeiro 

conhecimento e habilidades que facilite o processo da comunicação (Ycaza et al., 2017). Gerenciar relações 

na assistencia de enfermagem pode ser identificado como a interação entre duas ou mais pessoas que se 

comunicam, transferem valores e energia de seus papeis na sociedade, esta interação por vezes pode ocorrer 

de maneira positiva ou não (Borges et al., 2017). O bom relacionamento é um fator desejado no ambiente 

de trabalho, as organizações de saúde caracterizam-se por ser um ambiente estressante e com atividades de 

alta complexidade, uma comunicação efetiva, cooperação e respeito entre os profissionais da enfermagem 

como também com toda a equipe multiprofissional é o que se espera para alcançar exito no gerenciamento 

das relações (Silveira et al., 2017).  

4. Considerações Finais 

 A gestão da qualidade nas organizações de saúde abrange vários segmentos, área de enfermagem, 

médica, serviços de hotelaria aos pacientes e seu acompanhante, alimentação, recursos materiais, logística 

interna e externa entre outros. Este tema é sempre um desafio para todos os profissionais envolvidos, porque 

as organizações de saúde concentram distintas especificidades em um ambiente único.  

 Na área da saúde, muito se tem discutido sobre os processos de acreditação que também 

implementam processos de qualidade com certificações especificas. A aplicação da norma ISO 9001:2015 

nesta área também tem sido empregada por se tratar de uma norma que se adapta a qualquer contexto que 

são exigidos a qualquer organização.  

Para este artigo vale ressaltar que os campos de pesquisa foram clínicas de hemodiálise que 

possuem selo de acreditação. A justificativa para pesquisar em clínicas acreditadas deve-se ao fato de o 

enfermeiro estar familiarizado com processos de gestão da qualidade implementados. Identificou-se com 

este artigo que os conceitos referentes a norma ISO 9001-15 ainda não são muito claro na visão do 

enfermeiro em questões teóricas, porém na prática do trabalho do enfermeiro os principios que envolve 

expectativa do cliente, liderança, competência e capacidade da equipe de enfermagem, enfoque baseados 

em processos, melhoria continua, tomada de decisão baseado em evidencias e gerenciamento de 

relacionamento,  são aplicados de forma efetiva e os processos de sistema de gestão da qualidade são 

valorizados como forma de auxiliar o trabalho do enfermeiro e propiciar melhor assistencia ao paciente. 

Referente a acreditação, consideram uma conquista importante para organização. 

Como limitações do estudo, pode ser citado o fato das entrevistas não terem sido concebidas no 

ambiente de trabalho dos enfermeiros devido as restrições de distanciamento social em decorrência da 

pandemia do coronavirus. 

Em relação a pesquisas futuras, sugere-se um estudo comparativo entre clínicas de hemodiálise 

intra hospitalar e unidades satélites, que possuam certificações como forma de analisar dificuldades e 

facilidades encontradas no processo de implementação dos processos de certificações da qualidade.  
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Resumo 

O processo de acreditação é um método de conformidade, racionalização e ordenação das organizações 

prestadoras dos serviços de saúde e, principalmente, de educação permanente dos seus profissionais. O 

objetivo deste estudo é propor um roteiro para implantação do processo de acreditação em conformidade 

com a Organização Nacional de Acreditação com o auxílio de um software intuitivo. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória, de campo, com abordagem qualitativa através de estudo de caso múltiplos, as clínicas 

de hemodiálise que fazem parte deste estudo são quatro clínicas situadas na zona leste da cidade de São 

Paulo. Como resultados foi elaborado o software denominado de Henina Sistema de Gestão da Qualidade 

– HSGQ  e Henina Acreditação em Hemodiálise – HAH que estão interligados. O HSGQ encontra-se, 

materiais referentes a legislações pertinente ao serviço de hemodiálise, trata-se de um banco de dados 

consultivo e atualizado que além das normatizações, legislações há também inserido material didático 

pedagógico de assuntos da área da enfermagem em nefrologia. O HAH foi criado para auxiliar de forma 

prática a implantação do processo de acreditação em hemodiálise com base na proposta de um  roteiro. 

Espera-se com a criação e implementação do HSGQ e HAH auxiliar para aumentar a demanda de clínicas 

de hemodiálise que possam alcançar o selo de acreditação e melhorias no sistema de gestão da qualidade, 

propiciando conhecimento e efetividade na assistencia realizada pelo enfermeiro, além de engajar todos os 

profissionais que fazem parte das clinicas de hemodiálise.  

Palavras Chaves: Acreditação; Hemodiálise; Gestão da Qualidade. 

Abstract  

The accreditation process is a method of compliance, rationalization and ordering of organizations 

providing health services and, mainly, of continuing education of their professionals. The aim of this study 

is to propose a roadmap for implementing the accreditation process in accordance with the National 

Accreditation Organization with the aid of intuitive software. This is an exploratory field research, with a 

qualitative approach through multiple case studies, the hemodialysis clinics that are part of this study are 

four clinics located in the east of the city of São Paulo. As a result, a software called Henina Quality 
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Management System – HSGQ and Henina Accreditation in Hemodialysis – HAH was developed, which 

are interconnected. The HSGQ is found, materials referring to legislation relevant to the hemodialysis 

service, it is a consultative and updated database that, in addition to regulations, legislation has also included 

pedagogical teaching material on matters in the area of nursing in nephrology. The HAH was created to 

help in a practical way the implementation of the hemodialysis accreditation process based on the proposal 

of a roadmap. The creation and implementation of the HSGQ and HAH is expected to help increase the 

demand for hemodialysis clinics that can achieve the seal of accreditation and improvements in the quality 

management system, providing knowledge and effectiveness in the care provided by nurses, in addition to 

engaging all professionals who are part of hemodialysis clinics. 

Keywords: Accreditation; Hemodialysis; Quality management. 

 

Resumen  

El proceso de acreditación es un método de cumplimiento, racionalización y ordenamiento de las 

organizaciones que prestan servicios de salud y, principalmente, de formación continua de sus 

profesionales. El objetivo de este estudio es proponer una hoja de ruta para implementar el proceso de 

acreditación de acuerdo con la Organización Nacional de Acreditación con la ayuda de un software 

intuitivo. Se trata de una investigación de campo exploratoria, con abordaje cualitativo a través de múltiples 

estudios de caso, las clínicas de hemodiálisis que forman parte de este estudio son cuatro clínicas ubicadas 

en el oriente de la ciudad de São Paulo. Como resultado, se desarrolló un software llamado Sistema de 

Gestión de Calidad Henina - HSGQ y Acreditación Henina en Hemodiálisis - HAH, que están 

interconectados. Se encuentra el HSGQ, materiales referentes a la legislación relevante para el servicio de 

hemodiálisis, se trata de una base de datos consultiva y actualizada que, además de normativa, la legislación 

también ha incluido material didáctico pedagógico en materias del área de enfermería en nefrología. El 

HAH fue creado para ayudar de manera práctica a la implementación del proceso de acreditación de 

hemodiálisis basado en la propuesta de una hoja de ruta. Se espera que la creación e implementación del 

HSGQ y HAH ayude a incrementar la demanda de clínicas de hemodiálisis que puedan lograr el sello de 

acreditación y mejoras en el sistema de gestión de la calidad, brindando conocimiento y efectividad en la 

atención brindada por enfermeras, además de involucrar a todos profesionales que forman parte de las 

clínicas de hemodiálisis. 

Palabras clave: Acreditación; Hemodiálisis; Gestión de la calidad 

1. Introdução  

A Doença Renal Crônica (DRC) representa uma questão de saúde pública de alcance mundial. No 

Brasil, atualmente, há cerca de 750 unidades de diálise crônica, segundo o censo de 2016 da Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (SBN). Destas 750, 309 unidades responderam ao censo, indicando 50.807 

pacientes em programa de hemodiálise. Desse total, 83% dos pacientes realizam o procedimento através do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e 17% por operadoras de serviços de saúde. 

A DRC é uma síndrome clínica secundária à mudança definitiva da função e ou estrutura do rim e é 

caracterizado por sua irreversibilidade e evolução lenta e progressiva. Outro aspecto importante é que a 

patologia representa maior risco de complicações e mortalidade, especialmente relacionado a doenças 

cardiovasculares. As principais causas da DRC incluem diabetes, hipertensão, glomerulonefrite crônica, 

pielonefrite, uso crônico de medicamentos antiflamatório, doenças autoimunes, rim policístico, doença de 

Alport, malformações congênitas entre outras (Ammirati, 2020).  

Para o tratamento da doença renal crônica, a terapia convencional de escolha mais utilizada é a 

hemodiálise. É um sistema de circulação extracorpórea, impulsionado por uma bomba, com um sistema de 

fornecimento de líquido de hemodiálise e um filtro com membrana semipermeável (dialisador ou capilar) 

no qual o sangue e o líquido de diálise se encontram, permitindo a troca por difusão. Sua operação é 

realizada através de uma máquina com sensores de segurança, filtros dialisadores, equipo arterial, equipo 

venoso e soluções dialíticas que substituem a função do rim do paciente. Ocorrem em média três vezes por 
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semana, por um período de três a quatro horas, conforme as necessidades do paciente (Oliveira & Soares, 

2012). 

Para assegurar uma assistência com o mínimo de intercorrências possíveis no procedimento de 

Hemodiálise, no Brasil a Portaria n. 82, de 3 de janeiro de 2000, regulamenta o funcionamento dos serviços 

de hemodiálise e as normas para seu cadastramento junto ao SUS. Esta portaria, em seu capítulo dois, 

preconiza as atribuições gerais dos serviços de hemodiálise, a saber: uma exposição mínima aos riscos 

decorrentes do próprio tratamento, em relação aos benefícios obtidos; um monitoramento permanente da 

evolução do tratamento, assim como de seus efeitos adversos; que o tratamento de hemodiálise a que se 

submete o paciente tenha como consequência a melhora geral do seu estado de saúde. 

Para realização do procedimento de hemodiálise, requer-se uma equipe de saúde especializada, 

incluindo o estabelecimento de um relacionamento terapêutico e interpessoal, tratamento de sintomas e 

atenção às limitações funcionais que podem surgir devido a intercorrências no procedimento de hemodiálise 

(Stavropoulou et al., 2017). Como forma de minimizar intercorrências as organizações de saúde e inclusive 

as clínicas de hemodiálise buscam implementar os processos de gestão da qualidade que na área da saúde 

é direcionado o selo de acreditação. Uma das especificações do modelo de acreditação é o fato de que a 

identificação dos critérios se dá por profissionais com expertise da área, reconhecidos e legitimados (Rafael 

& Aquino, 2019).  

São descritos dois aspectos em relação ao processo de acreditação, a primeira se refere a um processo 

educacional, para que a organização como um todo adquira a cultura da qualidade e o segundo aspecto esta 

direcionado a certificação e avaliação da qualidade dos serviços, avaliando o nível de aproveitamento 

alcançado pela organização de acordo com as especificações e regras pre estabelecidas pelas organizações 

que realização a avaliação para a certificação (Manzo et al., 2012). No Brasil as avaliações em organizações 

de saúde de forma sistematizada em busca do selo de acreditação se iniciaram, quando foram criadas 

metodologias para avaliação da qualidade em conjunto com estratégias que o foco fossem os princípios 

éticos. Na década de setenta deu início a regulamentação de portarias e normas para introdução de um 

sistema da avaliação da qualidade da assistência prestada ao paciente (Roquete et al., 2015). 

O processo de acreditação é um método de conformidade, racionalização e ordenação das 

organizações prestadoras dos serviços de saúde e, principalmente, de educação permanente dos seus 

profissionais. É um processo voluntário, em que a organização de saúde passa por auditorias externas para 

avaliar o cumprimento de critérios e padrões pré-estabelecidos por uma organização independente e que, 

conforme os resultados, receberá ou não a acreditação. De acordo com o Manual Brasileiro de Acreditação, 

a avaliação da estrutura organizacional é realizada por meio de entrevistas, exame de documentos e 

observação das atividades nas áreas de interesse. Os sistemas de acreditação estarão sujeitos à cultura e aos 

níveis político e socioeconômico da região onde se implante o sistema (Organização Nacional de 

Acreditação, 2018). 

No que se refere a acreditação em clinica de hemodiálise, em agosto do ano de 2002 foi criado o 

Manual de Acreditação de Serviços de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva, elaborado através de 

oficinas técnicas e ações conjuntas da Organização Nacional de Acreditação - ONA, Sociedade Brasileira 

de Nefrologia – SBN , Agencia Nacional de Vigilância Sanitária  - ANVISA  e Câmara Técnica de 
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Vigilância Sanitária do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde – CONASS. Este Manual 

teve a aprovação final em reunião da diretoria colegiada da ANVISA no dia 12 de novembro de 2003. A 

elaboração deste manual visa aprimorar e tornar continua a prática da gestão da qualidade em Serviços de 

Terapia Renal Substitutiva que se enquadram as clínicas de hemodiálise (Brasil, 2003). Através do Quadro 

1 com dados do site da ONA, pode-se observar o quantitativo de clínicas de hemodiálise que possuem 

certificado de acreditação sem especificar qual nível.  

Quadro 1  

Clínicas de Hemodiálise Acreditadas no Brasil  

Estado Clínicas de Hemodiálise com Certificação 

Roraima 01 

Mato Grosso do Sul 01 

Goiás 01 

Sergipe 01 

Rio de Janeiro 02 

São Paulo 03 

Bahia 07 

Fonte: Elaborado a partir do Mapa de Acreditação da ONA, (2020) 

 As clínicas de hemodiálise cada vez mais estão em busca de aperfeiçoar os sistema de gestão da 

qualidade e a conquista do selo de acreditação, com o objetivo de se destacar no mercado, e assim conquistar 

a fidelidade dos pacientes, convênios e parcerias de uma maneira geral. No Brasil conforme divulgado pela 

ONA em 2020, há dezesseis clínicas com selo de acreditação e três destas estão no estado de São Paulo 

(Organização Nacional de Acreditação, 2020).  

 No contexto que envolve a tecnologia, tornou-se impensável a prestação de serviços de qualidade 

sem utilização dos recursos tecnológicos (Souza, 2016). A tecnologia automatiza e amplia tarefas que antes 

tinham que ser feitas manualmente,  no setor da saúde têm contribuído de maneira significativa na vida das 

pessoas e simultaneamente para a geração de riqueza e para o crescimento econômico geral (Thimbleby, 

2013). Na atualidade a tecnologia abrange diversos direcionamentos que surgem com o objetivo de 

amplificar benefícios a pacientes e profissionais da saúde. O uso de software,  aplicativos, inteligência 

artificial no desenvolvimento da assistência e verificação constante de dados com tecnologias de big data 

tornaram-se forma de investimentos para racionalizar os custos e melhorar os serviços nas organizações de 

saúde (Soares, 2019). 

 A escolha deste estudo justifica-se como forma de contribuir com o processo de acreditação em 

clínicas de hemodiálise, através da proposta da criação de um roteiro implementado através de um software, 

que possa auxiliar neste processo. 

 Diante do exposto o objetivo deste estudo, é propor um roteiro para implantação do processo de 

acreditação em conformidade com a Organização Nacional de Acreditação com o auxílio de um software 

intuitivo.  

2. Metodologia  

Trata-se de uma pesquisa exploratória,  de campo, com abordagem qualitativa através de estudo 

de caso múltiplos, as clínicas de hemodiálise que fazem parte deste estudo são quatro clínicas situadas na 
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zona leste da cidade de São Paulo. As clínicas foram categorizadas em HD1 a HD4, “HD” significa 

hemodiálise. 

Para os dados secundários foi realizado pesquisa nas bases de dados acadêmicas relevantes, 

utilizando os descritores Acreditação, Acreditação em Hemodiálise,  Tecnologia em Hemodiálise, e 

Elaboração de Software. Como auxílio ao entendimento das questões que envolve acreditação, foi realizado 

o  curso “Como conquistar a acreditação ONA”, no dia 26 de março de 2021 através de videoconferência. 

Após realização do curso, foi visitado uma clínica de hemodiálise com selo de acreditação, localizada na 

região sul da cidade de São Paulo, no dia 16 de abril de 2021. Após estas etapas, foi contato um programador 

de computação com experiência na área da saúde para discussão e planejamento da elaboração do software. 

Através da colaboração o programador tornou-se um dos coautores deste artigo. As reuniões de 

planejamento e estruturação do software deu-se no período de maio a início de dezembro do ano de 2021. 

Assim surgiu o Henina Sistema de Gestão da Qualidade – HSGQ  e Henina Acreditação em Hemodiálise 

– HAH.  A elaboração técnica do software foi através do editor de texto Sublime Text®, programação em 

PHP e utilização dos ambientes MySQL, CSS e JavaScript. Foi  feito solicitação do registro do programa 

no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. GRU nº. 29409191943308404, no mês de novembro 

e está em fase de avaliação. 

Este estudo atende à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, onde foram respeitados 

todos os aspectos éticos proposto. O projeto do estudo foi inscrito na Plataforma Brasil e direcionado ao 

Comitê de Ética e Pesquisa, com o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE): 

30947019.2.0000.5512, número do parecer 4.072.867, aprovado em  05.06.2020, tendo como Instituição 

Proponente a Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo-Assupero. 

3. Resultados e Discussão  

A ideia inicial seria apenas a construção do HAH que auxiliasse no processo de Acreditação em 

clínica de hemodiálise, porém no decorrer dos estudos, foi observado a necessidade da inclusão como 

material de apoio, documentos relacionados as legislações e materiais de consultas referente as boas 

práticas de funcionamento de clinicas de hemodiálise, envolvendo os sistemas de gestão da qualidade. 

Assim surgiu a ideia do HSGQ, compondo um banco de dados com portarias, RDC, e procedimentos 

exigidos em legislação para o funcionamento da clínica de hemodiálise e boas práticas de gestão da 

qualidade. A Figura 1 demonstra o ciclo de vida do HSGQ. O ciclo de vida é uma maneira de organizar o 

projeto a ser desenvolvido.  

Figura 1 Ciclo de Vida Henina Sistema de Gestão da Qualidade 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2021). 
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Para entender melhor a linguagem da programação utilizada na elaboração de um software, foi 

realizado uma busca na literatura, ampliando assim o conhecimento sobre o tema. 

 Em referência a criação dos arquivos do sistema foi utilizado o Sublime Text®, que é um editor 

de texto projetado para ser simples, rápido, flexível e fácil de usar (Amaral, 2016).  Outro recurso utilizado 

foi o Personal Home Page – PHP, é uma linguagem que permite criar sites web dinâmicos, fundamentado 

nos dados submetidos pelo usuário e derivada dos dados contidos no banco de dados, que são alterados 

frequentemente (Glazar, 2011). 

 Em continuidade foi aplicado o MySQL que é um Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados 

relacional. Um banco de dados relacional armazena dados em tabelas separadas em vez de colocar todos os 

dados em um só local. Proporciona velocidade e flexibilidade, é a linguagem padrão mais comum usada 

para acessar bancos de dados (Andrei, 2021).  

 Na quarta etapa do processo foi utilizado o Cascading Style Sheets – CSS, se refere a uma 

linguagem de estilos que define o layout de documentos escritos, geralmente, em linguagem  Hyper Text 

Markup Language – HTML  que é linguagem de marcação de hipertexto.  O CSS define e controla, os 

parâmetros de texto e figuras, além de posicionamento dos elementos, imagens de fundo. O HTML estrutura 

o conteúdo da página e o CSS formata esse conteúdo (Barros & Santos, 2008). 

 Em conjunto com a utilização do CSS foi inserido o JavaScript que é uma linguagem de 

programação de propósito geral, dinâmica e possui características do paradigma de orientação a objetos. 

Ela é capaz de realizar virtualmente qualquer tipo de aplicação, e rodar em navegador de internet. JavaScript 

permite criar pequenos programas embutidos no próprio código de uma página HTML e é capaz de gerar 

números, processar alguns dados, verificar formulários, alterar valor de elementos HTML e criar elementos 

HTML (Grillo & Fortes, 2008). 

 Após as cinco etapas realizadas, foi criado a tela de login do usuário conforme e demonstrado na 

Figura 2 e depois inserido alguns conteúdos em formato Portable Document Format – PDF que exibe e 

compartilha documentos com segurança, independentemente do software, hardware ou sistema 

operacional. 

Figura 2 

Tela de login do HSGQ 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2021). 

 Nesta tela de login o usuário irá realizar um cadastro inserindo uma senha de acesso para dar início 

ao programa e utilizar suas funcionabilidades. 
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 Na sequência foi introduzido a Norma ISO 9001:2015, esta norma é um sistema de gestão que tem 

a finalidade de garantir a otimização de processos, viabilizar maior agilidade no desenvolvimento de 

produtos e produção mais ágil a fim de alcançar a satisfação dos clientes e o sucesso sustentado. É um 

sistema internacional criado pela International Organization for Standardization – ISO. Em continuidade 

foi implementado a RDC 0011 que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os 

serviços de diálise, e a RDC 154 que estabelece o regulamento técnico para o funcionamento dos serviços 

de diálise através da Figuras 3 e 4  pode ser visualizado este processo.  

Figura 3  

Tela de painel de controle do HSGQ – Norma ISO 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2021). 

A tela de painel de controle do HSGQ, dá acesso as resoluções, normas que são importantes para 

as boas práticas de prestação de serviços das clínicas de hemodiálise.  

Figura 4  

Tela de painel de controle do HSGQ – Resoluções  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2021). 

Nas clínicas de hemodiálise o enfermeiro assume a assistencia ao paciente submetido ao 

procedimento de hemodiálise e em conjunto é inerente as suas atribuições a gestão de enfermagem e 

relacionado a esta gestão é importante,  o conhecimento sobre o regulamento do funcionamento da clínica 

através das legislações vigente no país. Além destas questões a hemodiálise atende pacientes com riscos de 

vida em decorrência das patologias e do próprio procedimento realizado (Rocha & Pinho, 2018).  
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Na sequência foi inserido o Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente em 

Serviços de Saúde: monitoramento e investigação de eventos adversos e avaliação de práticas de segurança 

do paciente 2021-2025, pode ser observado na Figura 5. 

Figura 5  

 Tela  de painel de controle do HSGQ – ANVISA 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2021). 

O Plano Integrado caracteriza-se pela proposição de ações conjuntas no contexto governamental 

pautada no trabalho em equipe e na transdisciplinaridade em prol da priorização da estratégia de redução 

dos riscos em serviços de saúde. 

 Como material de apoio indicado na Figura 6,  foi introduzido Diálise para Enfermagem: um guia 

prático (Ferni, 2010). Trata-se de um guia prático de auxílio didático para o enfermeiro conhecer melhor e 

mensurar os custos da diálise, aprimorando a qualidade do atendimento aos pacientes.  E o NANDA-I 2018-

2020 que é a taxonomia dos diagnósticos de enfermagem.  

Figura 6 

 Tela  de painel de controle do HSGQ – Material de Apoio 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2021). 

 

O sistema de gestão da qualidade é considerado uma prática de gestão que oferece um maior 

desempenho a uma organização (Honarpour et al., 2012). Torna-se importante para que haja êxito no 

processo de qualidade que todos os profissionais envolvidos estejam em constante desenvolvimento das 

habilidades técnicas e busca constante do conhecimento científico (Vituri & Évora, 2015).  
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No que se refere ao  software Henina Acreditação em Hemodiálise - HAH, que está interligado ao 

HSGQ, foi direcionado especificamente as questões que envolvem o processo de acreditação em clínica de 

hemodiálise. Foi elaborado um roteiro que contribuísse de maneira didática para implantação do processo.  

Assim com base nas pesquisas bibliográficas realizadas, realização do curso sobre implantação de 

acreditação na área da saúde e visita realizada em uma clínica de hemodiálise acreditada, o Quadro 2 

demonstra a proposta de um roteiro para implantação do processo de acreditação em clínica de hemodiálise 

com o auxílio do software Henina Acreditação em Hemodiálise – HAH. 

Quadro 2 

Proposta de um roteiro para implantação da acreditação em hemodiálise 

Etapas Tarefa Descrição 

1. Realizar reunião com todos os 

gestores envolvidos na linha de 

comando da clínica de hemodiálise 

Instituir uma Comissão de Qualidade para efetuar as 

adequações para o processo de acreditação com base no 

Manual da ONA para Clínicas de Hemodiálise. 

2. Mapear e realizar diagnóstico 

situacional de todos os processos 

de qualidade que a clínica de 

hemodiálise possui  

Comissão de Qualidade elabora um roteiro guia tipo 

checklist com os requisitos necessários para acreditação 

nível 1 

3.  Envolver todos os profissionais da 

clínica de hemodiálise para o 

processo de acreditação 

Comissão de Qualidade esclarece o que é o processo de 

acreditação e a importância para todos os envolvidos. 

4.  Selecionar colaboradores que 

queiram participar do processo de 

acreditação como multiplicadores 

Comissão de qualidade, dimensiona o número de 

multiplicadores e proporciona um curso de 

multiplicadores internos sobre com base no Manual de 

Acreditação - ONA para Clínicas de Hemodiálise. 

5.  Capacitar e Educar todos os 

profissionais da clínica de 

hemodiálise quanto aos conceitos, 

requisitos e diretrizes da 

Acreditação em Clínica de 

Hemodiálise (Manual ONA) 

Comissão de qualidade e multiplicadores desenvolvem 

estratégias e implantam o processo de capacitação e 

educação sobre a acreditação. 

6.  Motivar e buscar o envolvimento 

de todos os profissionais na 

importância da implantação do 

processo de acreditação  

Comissão de qualidade e multiplicadores. Criação de 

gincanas e premiações com metas e prazos para o 

cumprimento da implantação do processo de 

acreditação. 

7.  Determinar os macro e micro 

processos 

Comissão de qualidade e multiplicadores formalizam os 

fluxos dos macro e micro processos 

8.  Identificar quais são os processos 

críticos na hemodiálise 

Comissão de qualidade e multiplicadores, identificam os 

riscos inerente aos processos críticos e documentam 

formalmente através de registros de notificações e 

protocolos preventivos 

9.  Iniciar a adequação de todos os 

processos com os requisitos para 

acreditação com base no manual de 

Acreditação para Hemodiálise. 

Comissão de qualidade, multiplicadores e todos os 

colaboradores da clínica de hemodiálise. 

10.  Verificar e implantar indicadores 

de desempenho 

Comissão de qualidade e multiplicadores identificam os 

indicadores de desempenho existentes, organiza, adequa 

e implementa novos indicadores se for necessário 

11.  Monitorar e melhorar o 

desempenho dos macro e micro 

processos, dos indicadores de 

desempenho 

Direção Geral: se houver necessidade investir em 

infraestrutura, recursos humanos. 

Comissão de qualidade e multiplicadores: realiza análise 

crítica, capacitação e sensibilização de todos os 

envolvidos nos processos. 

12 Instituir uma Comissão de 

Auditoria Interna 

Direção Geral, institui uma comissão de auditoria 

interna, como preparação para uma auditoria externa. 
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Comissão de Auditoria Interna, indica possíveis ajustes 

que devem ser providenciados com base na auditoria 

realizada. 

13.  Solicitar avaliação de auditoria 

externa 

Direção Geral, contrata uma avaliação de auditoria 

externa em gestão da qualidade para serviços de saúde. 

14.  Avaliação para Acreditação Nível 

1 

Após auditoria externa e reajustes se houver 

necessidade, Direção Geral em conjunto com a 

Comissão de Qualidade solicita avaliação de órgão 

oficial de acreditação em saúde.  

Fonte: Elaborado pelos autores, (2021). 

Após a idealização deste roteiro deu seguimento a elaboração do HAH, como pode ser identificado 

na Figura 7 demonstrando o ciclo de vida do Henina Acreditação em Hemodiálise. 

Figura 7  

Ciclo de Vida Henina Acreditação em Hemodiálise 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2021). 

A implantação do sistema de gestão da qualidade e acreditação que está inserida neste processo,  

tornou-se um tema relevante nas organizações de saúde, sua operacionalização ocorre geralmente por meio 

de ferramentas e técnicas sistemáticas (Vituri et al., 2010). Percebe-se que na atualidade a tecnologia e a 

área da saúde estão cada vez mais alinhadas em busca de uma assistencia com qualidade aos pacientes,  e 

em conjunto facilitar o processo de trabalho dos profissionais da saúde. A utilização de softwares em vários 

segmentos do setor, tornou-se um instrumento de apoio e contribui nas diversas atividades desenvolvidas 

seja na assistencia ou a nível gerencial (Valentim, 2010). 

 Para auxiliar no processo de Acreditação direcionado as clínicas de hemodiálise além da proposta 

do roteiro, foi idealizado o software Henina Acreditação em Hemodiálise, como forma de otimizar as ações 

gerenciais desenvolvidas pelos enfermeiros que atuam nesta área. A Figura 8 apresenta as etapas iniciais 

do HAH. 
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Figura 8  

Henina Acreditação em Hemodiálise – Roteiro 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2021). 

O roteiro irá auxiliar principalmente os enfermeiros que são a linha de frente da gestão da equipe 

de enfermagem na hemodiálise a iniciar o processo de acreditação. A Figura 9 aponta os desdobramento 

dos procedimentos realizados em cada fase sugerida pela proposta do roteiro com o auxílio do HAH. 

Figura 9 

 Henina Acreditação em Hemodiálise – Descrição dos tópicos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2021). 

O software HAH está em fase de finalização  e a pretensão é colocá-lo em teste na clínica de 

hemodiálise denominada neste estudo como HD1, que será a primeira,  a partir de janeiro de 2022. Após 

os resultados obtidos será dado sequência nas outras clínicas de hemodiálise denominadas de  HD2, 3 e 4. 

Conforme é descrito no segundo relatório sobre o Sistema Brasileiro de Acreditação (2006), a 

certificação obtida pelos serviços de saúde se dá de forma crescente na medida em que as organizações 

conseguem alcançar padrões de conformidade para a qualidade. A certificação tem um tempo limite para 

sua renovação, quer seja para a manutenção do status, quer seja para sua implementação. 

4. Considerações Finais 

Através dos dados de acreditação pulicado no site da ONA, os serviços de terapia renal substitutiva 

que estão inseridas as clínicas de hemodiálise, a certificação de acreditação ainda é incipiente. Espera-se 
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com a criação e implementação do HSGQ e HAH auxiliar para aumentar a demanda de clínicas de 

hemodiálise que possam alcançar o selo de acreditação e melhorias no sistema de gestão da qualidade, 

propiciando conhecimento e efetividade na assistencia realizada pelo enfermeiro, além de engajar todos os 

profissionais que fazem parte das clinicas de hemodiálise. A melhoria contínua dos processos garante 

padrões de excelência e oferta condições qualificadas de assistência ao paciente para maior aceitabilidade 

dos serviços prestados e segurança no tratamento. 

Como limitação do estudo aponta-se as restrições de visitas técnicas as clínicas de  hemodiálise 

que possuem selo de acreditação, sendo realizado a visita em apenas uma clínica, isto ocorreu por conta da 

pandemia do coronavirus e as restrições envolvendo o distanciamento social. 

Para pesquisas futuras parcerias com enfermeiros que atuam em hemodiálise em outros países, 

como forma de identificar como ocorrem a implementação dos processos de acreditação e implementar 

possíveis sugestões ao HSGQ e HAH.  
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APENDICE VIII 

SINTESE GERAL DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA PARA 

ELABORAÇÃO DOS ARTIGOS 

Questionário de Pesquisa elaborado para o Artigo 2 

The use of digital technologies and the transformation of work in a 

hemodialysis clinic. 

Instrumento roteiro de entrevista com questões abertas aos Enfermeiros que 

atuam em hemodiálise. 

Aproximação: Apresentação do tema do trabalho e das regras de sigilo, tempo, 

autorização para gravação, benefício para o sujeito, assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, agradecimento pela participação na 

pesquisa. 

1. Quais as vantagens e desvantagens da tecnologia no trabalho do 

enfermeiro que atua em hemodiálise? 

2. Como a tecnologia auxilia o enfermeiro que atua em hemodiálise a ter 

autonomia de trabalho? 

3. Como era seu trabalho enquanto enfermeiro, quando não existia 

tecnologia de ponta nas máquinas de hemodiálise? 

4. A tecnologia existente na máquina de hemodiálise atualmente favorece 

sua relação de trabalho com outros profissionais que atuam na 

hemodiálise? 

5. A máquina de hemodiálise de onde você trabalha fornece que tipo de 

recursos tecnológicos a você enfermeiro? 

ROTEIRO DA ELABORAÇÃO DO GRUPO FOCAL  

Grupo Focal realizado para elaboração do Artigo 3: Percepção dos 

enfermeiros sobre o trabalho com o  uso da tecnologia em hemodiálise. 

Etapas no Preparo e Condução de Grupos Focais: 

1. Seleção da Equipe: A pesquisadora foi a facilitadora e a relatora. 
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2. Seleção dos Participantes: 01 enfermeiro que atua em uma clínica no 

bairro de Itaquera, 02 enfermeiros que atuam em uma clínica no bairro de 

São Miguel Paulista, 02 enfermeiros que atuam em uma clínica no bairro 

do Itaim Paulista e 02 enfermeiros que atuam em uma clínica no bairro de 

São Matheus.  

3. Duração e local de realização do Grupo Focal: A escolha do local foi nas 

dependências da HD1 situada na região leste da cidade de São Paulo. O 

dia da realização do Grupo Focal foi dia 29 de maio de 2020 com duração 

de três horas. Foram realizados todos os protocolos de segurança em 

decorrência da pandemia do coronavirus. 

4. Elaboração do roteiro de discussão: o debate teve como foco temático a 

seguinte pergunta: como vocês enfermeiros percebem a tecnologia no 

trabalho em hemodiálise?  

5. Condução da entrevista: foi estabelecido um ambiente descontraído, 

explicado o porquê da realização da pesquisa e do grupo focal, solicitado 

assinatura do TCLE, permissão para gravar, e também  solicitado para 

que  sentissem à vontade para expressarem suas opiniões e pensamento 

sobre o assunto abordado. 

6. Registro da discussão: foi realizado gravação do momento da discussão, 

em paralelo feito anotações sobre comportamentos não verbais como, 

expressões faciais e gestos.  

7. Análise dos Resultados: foi utilizado o  Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

associada ao software DSCsoft 2.0®.  

ROTEIRO PARA ENTREVISTA ARTIGO 4  

Gestão da Qualidade: conhecimento do enfermeiro que atua em 

hemodiálise. 

Contato com os enfermeiros, convite para participação da pesquisa, solicitação 

para assinatura do TCLE, orientações gerais sobre a pesquisa. Entrevistas 

realizadas via WhatsApp® 

1. Em sua opinião o que é Gestão da Qualidade em Hemodiálise? 

2. Na clínica de Hemodiálise que você trabalha é utilizado alguma 

ferramenta de Gestão da Qualidade?  

3. Você conhece alguma metodologia de Gestão da Qualidade? 

4. Você já ouviu falar em Acreditação para os serviços de hemodiálise? 
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5. Quais controles são feitos em relação aos materiais e medicamentos 

usados nos pacientes na hemodiálise? 

6. Existem um passo a passo (Procedimento de Operação Padrão – POP) 

para os procedimentos realizados com os pacientes? 

7. Em sua opinião qual a importância da Clínica de Hemodiálise que você 

trabalha ter um selo de Acreditação? 

8. Você estaria disposto a participar de uma Comissão para implantação 

da Acreditação na Clínica de Hemodiálise que você trabalha? Por qual 

motivo? 

9. Existe algum formulário que questione se os pacientes da clínica de 

hemodiálise que você trabalha estão satisfeitos ou não com o 

atendimento? 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA ARTIGO 5 

Análise dos princípios de Gestão da Qualidade da NBR ISO 9001-15 no 

trabalho do enfermeiro de hemodiálise 

Contato com os enfermeiros, convite para participação da pesquisa, solicitação 

para assinatura do TCLE, orientações gerais sobre a pesquisa. Entrevistas 

realizadas via WhatsApp® 

As entrevistas ocorreram a partir dos sete princípios de qualidade descrito 

na ISO 9001-15 

1. Cliente: A gestão da qualidade é focada em atender as necessidades dos 

clientes e superar as expectativas depositadas 

2. Liderança: Os líderes das organizações devem estabelecer um propósito 

e direcioná-lo. Este é o momento de enfatizar a criação e as condições 

para que outros possam se envolver na realização dos procedimentos, 

visando a qualidade da organização. 

3. Envolvimento de pessoas: Um aspecto muito importante para qualquer 

organização é que todos os envolvidos sejam competentes e capacitados, 

agregando valor ao trabalho a ser realizado. 

4. Enfoque baseado em processos: As atividades devem ser 

compreendidas e geridas como processos inter-relacionados, formando 

um sistema coerente. Obtém-se assim, resultados semelhantes e 

previsíveis, ou seja, resultados com mais eficácia e eficiência. 

5. Melhoria: Para uma organização alcançar o sucesso é necessário 

enfatizar e centrar todos os esforços na melhoria da gestão. Devendo, 

portanto, envolver todos na efetivação do processo. 

6. Tomada de decisão baseada em evidências: As decisões adotadas 

com base na análise e na avaliação das informações e dados, tornam se 

mais suscetíveis nos resultados apontados e desejados. 

7. Gerenciamento de Relacionamento: É Gerir as relações entre as partes 

interessadas, visando alcançar o sucesso proposto pela organização. 
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1. Em relação as expectativas dos clientes/pacientes que você atende, você 

considera que ele se sente seguro em relação ao procedimento de 

hemodiálise? 

2. Qual o tipo de liderança que você exerce com sua equipe de trabalho. 

3. Você considera que a sua equipe de trabalho está capacitada para 

atender o paciente com segurança em todo o procedimento da 

hemodiálise? 

4. Quais tipos de ocorrências inesperadas podem prejudicar o procedimento 

de hemodiálise e como são resolvidas? 

5. Os processos e protocolos implementados formalmente são seguidos 

fielmente ou são seguidos de maneira informal? 

6. Você realiza orientações de Educação em Serviço com sua equipe de 

trabalho? Quais são as orientações realizadas e quando é feito? 

7. Quando é admitido um novo colaborador ele é submetido há algum tipo 

de treinamento? Como é feito o treinamento? 

8. Quando você precisa tomar uma decisão importante seja em relação ao 

paciente ou sua equipe de trabalho como você costuma proceder? 

9. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta no relacionamento 

com os pacientes, colaboradores e gerência geral? 

10. Em sua opinião a implantação dos processos de gestão de qualidade 

influenciou de qual maneira o seu processo de trabalho? 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA ARTIGO 6 

Influence of technology and quality management on the work of nurses 

working on hemodialysis. 

Contato com os enfermeiros, convite para participação da pesquisa, solicitação 

para assinatura do TCLE, orientações gerais sobre a pesquisa. Entrevistas 

realizadas via WhatsApp® 

1. Questionado aos enfermeiros como a Tecnologia e a Gestão da 

Qualidade influenciam no processo de trabalho. 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO 7 

Acreditação em Clínica de Hemodiálise: proposta de um roteiro para 

implantação através da utilização de um software  

Fase 1: Pesquisa bibliográfica sobre implantação do processo de acreditação em 

hemodiálise; 
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Fase 2: Realizar curso na ONA para Implantação do Processo de Acreditação; 

realizado dia 26.03.21. 

Fase 3: Visitar uma clínica de hemodiálise com selo de acreditação e verificar 

como ocorreu o processo; realizado 16.04.21. 

Fase 4: Elaboração de um roteiro preliminar de Acreditação em Clínica de 

Hemodiálise;  

Fase 5: Contato com um Programador/Desenvolvedor de Software; realizado: 

27.05.21 reunião período: 18h00 as 21h00 – 16.11.21 20h00 as 22h30 

Fase 6: Criação de um software com inserção de documentos referente as boas 

práticas de funcionamento dos serviços de diálise – Henina  Sistema de Gestão 

da Qualidade e Henina Acreditação em Hemodiálise. Ver fluxograma de 

realização do software. 24.11.21 Registro no INPI 

Fase 7: Sugerir as clínicas de hemodiálise (HD1, 2, 3 e 4) a implantação do 

processo de acreditação com base no roteiro elaborado com a utilização de um 

software intuitivo – Henina Acreditação para Diálise – Projeção maio de 2022 
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ANEXOS 

ANEXO I 

PARECER COMITE DE ÉTICA E PESQUISA 
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ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Caro Participante: 

 Gostaría de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada 

SAÚDE 4.0: impacto da tecnologia e da gestão da qualidade no processo de trabalho 

do enfermeiro que se refere a um projeto de Doutorado do(s) participante(s) Saturnina 

Alves da Silva Martins do(a) Doutorado, o qual pertence ao Curso de Pós Graduação 

Strictu Sensu em Engenharia da Produção da Universidade Paulista - UNIP. 

 O(s) objetivo(s) deste estudo é avaliar o impacto da tecnologia e da gestão da 

qualidade no processo de trabalho do enfermeiro que atua em hemodiálise.  Os 

resultados contribuirão para aprimoramento acadêmico e melhoria nos processos de 

trabalho dos enfermeiros que atuam em hemodiálise. A escolha  é relevante e é uma 

contribuição porque as questões que envolvem a tecnologia na área da saúde 

despontam com um potencial para ampliar, virtualizar e habilitar novos processos 

relacionados à saúde e transformá-los em serviços. . 

 Sua forma de participação consiste em  participar deste estudo através da 
participação em entrevistas gravadas respondendo a um questionário com 
perguntas abertas e de fácil compreesão. 

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu 

anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários. 

 Não será cobrado nada e não haverá gastos, decorrentes de sua participação, 

se houver algum dano decorrente da pesquisa, o participante será indenizado nos 

termos da Lei. 

 Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o 

risco pode ser avaliado como: minimo e se você sentir-se desconfortável ou achar 

cansativo em participar de uma entrevista gravada, poderá ser optado em aplicar um 

questionário onde as respostas poderão ser escrita se for mais confortável. 

 São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta 

pesquisa: está pesquisa envolverá uma contribuição ao processo de trabalho do 

enfermeiro que atua em hemodiálise, podendo assim ao final contribuir com 

mecanismos que possam facilitar o dia a dia de trabalho. 

 Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá 

recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua 

participação se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu 

cuidado. 

 Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição 

para maiores informações. 

 

Esse termo terá suas páginas rubricadas pelo pesquisador principal e será assinado em 

duas vias, das quais uma ficará com o participante e a outra com o pesquisador principal. 
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Pesquisadora Principal: Saturnina Alves da Silva Martins – Endereço: Rua Pindaibal, 82 

– Itaquera – São Paulo – SP CEP: 08270-060 Fone: (11) 997863058 

  

 

Eu ____________________________________________________________ (nome 

do participante e número de documento de identidade) confirmo que Saturnina Alves da 

Silva Martins explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de 

participação. As alternativas para minha participação também foram discutidas. Eu li e 

compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu concordo em dar meu 

consentimento para participar como voluntário desta pesquisa. 

 

                                                           Local e data: São Paulo ,    de           de 20   . 

 

_____________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

 

Eu,_____________________________________________________________ 

                          (nome do membro da equipe que apresentar o TCLE)  

 

obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do 

participante da pesquisa ou representante legal para a participação na pesquisa. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do membro da equipe que apresentar o TCLE) 

 

____________________________________________ 

(Identificação e assinatura do pesquisador responsável) 
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ANEXO III 

INTENÇÃO DE PESQUISA 

À / Clínica e Nefrologia Leste 

Sr. Antonio Carlos Laferreira 

Eu, Saturnina Alves da Silva Martins 

, responsável principal pelo projeto de Doutorado, tenho a intenção de realizar a pesquisa 

intitulada SAÚDE 4.0: impacto da tecnologia e da gestão da qualidade no processo de trabalho 

do enfermeiro, cujo(s) alunos participante(s),Saturnina Alves da Silva Martins portador (es) do(s) 

RG(s) 14853710-8 está (ão) regularmente matriculado(s) no Curso de Pós Graduação Strictu 

Sensu em Engenharia da Produção da Universidade Paulista - UNIP nesse ano corrente.  

A Coleta de dados desse projeto somente poderá ser realizada, após a aprovação do Comitê de 

Ética em pesquisa da UNIP. 

São Paulo , 22 de abril  de 2020.  

         

 

Assinatura do (a) pesquisador principal 

 

Antonio Carlos Laferreira 

_______________________________________________________________ 

Nome por extenso do (a) responsável da Instituição Coparticipante 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do (a) responsável da Instituição Coparticipante 

 


