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introdução
Um dos maiores desaﬁos para as organizações que buscam ou mantêm um modelo de gestão baseado em padrões, é promover o
conhecimento quanto à aplicação da metodologia da qualidade, nos processos internos para todos os colaboradores. O
comprometimento da equipe na busca da excelência é fundamental para a manutenção dos processos e gestão de melhorias, porém
pode ser uma tarefa difícil engajar e envolver as pessoas no controle da Qualidade.

Objetivos
O Programa foi idealizado com o principal objetivo de aproximar os colaboradores do Sistema de Gestão da Qualidade, através da
integração e conhecimento de todos os processos realizados na Organização Nacional de Acreditação - ONA alinhados aos critérios
estabelecidos na metodologia da ISQua (International Society for Quality in Health Care) para Organizações Acreditadoras. Outros
objetivos como o estabelecimento de procedimentos bem estruturados e em concordância com os padrões da ISQua, estímulo da
melhoria contínua dos processos e a manutenção da Acreditação ISQua, foram considerados.

Métodos
Foram deﬁnidas as etapas do Programa, incluindo formação dos comitês, atividades, regras de trabalho e cronograma de reunião. Toda a
equipe da ONA foi dividida em 8 comitês formados por colaboradores que desempenham atividades relacionadas à cada um dos 8
padrões do manual da ISQua e as etapas e atividades foram estabelecidas. Cada comitê foi representado por um líder responsável pela
organização, convocação, registro e comando das reuniões. Durante os encontros do comitê, cada grupo realizou o estudo dos critérios,
análise da relação e situação dos processos no atendimento ao padrão e deﬁniu uma classiﬁcação de conformidade para cada critério.

Resultados
O estudo e análise dos critérios possibilitou a promoção do Sistema de Gestão da Qualidade como responsabilidade de toda a equipe.
Nas discussões foram identiﬁcados também tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos relacionados aos processos e que
impactavam no atendimento aos padrões, além da identiﬁcação de atividades que não possuíam uma sistemática estabelecida. Para
estes pontos negativos, cada grupo deﬁniu plano de ações, prazos e responsáveis pela implementação do plano, bem como o seu
acompanhamento. Podemos observar que a classiﬁcação dos critérios obtida na análise preliminar teve uma melhora signiﬁcativa, após
a implementação de algumas ações. Em auditoria interna, foi possível evidenciar a conclusão de algumas ações e a evolução do
percentual de atendimento ao padrão passando de 56% de conformidade no primeiro ciclo para 64% no segundo ciclo.

Conclusão
Recebemos feedbacks positivos da equipe tanto quanto à experiência de ter participado do comitê, quanto a valorização, demonstrando
a importância do papel que cada um representa dentro da Qualidade. O Programa trouxe mais proximidade, melhor ﬂuxo de
comunicação, integração da equipe e processos alinhados aos propósitos e missão, essencial para o crescimento da ONA.

