
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE PROCESSOS EM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: 
DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA DE REGISTRO E TRATAMENTO 

DE NÃO CONFORMIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOYCE NEDOCHETKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIANÓPOLIS, 2017 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 
CATARINA 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOYCE NEDOCHETKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE PROCESSOS EM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: 
DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA DE REGISTRO E TRATAMENTO DE 

NÃO CONFORMIDADES 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina como parte dos requisitos necessários 
para a obtenção do título de Mestre em Proteção 
Radiológica. 
Linha de Pesquisa: Tecnologia Radiológica 
Orientadora: Laurete Medeiros Borges, Dra 
Coorientadora: Rita de Cássia Flôr, Dra 

 
  

 
 
 

FLORIANÓPOLIS, 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDD 616.0757  
N371g 
 
Nedochetko, Joyce 
Gestão de processos em serviços de diagnóstico por imagem: 
desenvolvimento de uma metodologia de registro e tratamento de não 
conformidades [DIS] / Joyce Nedochetko; orientação de Laurete Medeiros 
Borges; coorientação de Rita de Cássia Flôr – Florianópolis, 2017. 
 
1 v.: il. 
 
Dissertação de Mestrado (Proteção Radiológica) – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 
 
Inclui referências. 
 
1. Gestão da qualidade em saúde. 2. Gestão de serviços de saúde. 3. 
Diagnóstico por imagem. 4. Tecnologia e inovação em saúde. I. Borges, 
Laurete Medeiros. II. Flôr, Rita de Cássia. III. Título. 
 
 
Sistema de Bibliotecas Integradas do IFSC  
Biblioteca Dr. Hercílio Luz – Campus Florianópolis 
Catalogado por: Edinei Antonio Moreno CRB 14/1065 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esse trabalho ao meu bebê que 

está a caminho, meu esposo e meus 
pais, pelo estímulo e carinho 
incondicionais, que geram forças para 
que em minha vida eu lute e nunca 

desista de meus sonhos. 
 



 

 
AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço a Deus, pela saúde e força para superar todas as dificuldades 

encontradas ao longo do caminho. 

 

Ao meu esposo pelo estímulo, paciência e força. Seu incentivo me fez amadurecer e 

desenvolver esta pesquisa. 

 

Aos meus pais, pela confiança que depositaram em mim durante toda a vida. 

 

Ao meu irmão, pela amizade, incentivo e torcida. 

 

A esta Instituição, por seu corpo docente e demais áreas, que oportunizaram 

conhecimento e novas possibilidades profissionais e em especial a professora 

orientadora, Dra. Laurete Medeiros Borges, pela disponibilidade, apoio, educação, 

sensibilidade, profissionalismo e esclarecimentos durante todo o processo. 

 

Ao Marcelo Medeiros, profissional de grande competência e ser humano de qualidade 

ímpar, que por meio do seu apoio técnico em Tecnologia da Informação, contribuiu ao 

longo desta jornada de forma solícita, proativa e sempre com muita paciência. 

 

Aos amigos do primeiro Mestrado em Proteção Radiológica do Instituto Federal de 

Santa Catarina, pela força, estímulo, parceria e cumplicidade durante todo o processo. 

 

Àqueles que de alguma forma acrescentaram para contribuir com esta pesquisa. 

 

E a todos aqueles que acreditam que podem exercer a sua profissão com verdadeira 

paixão, cumprindo a missão de fazer sempre o seu melhor. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insanidade é continuar fazendo 

sempre a mesma coisa e esperar 
resultados diferentes. 

Albert Einstein 



 

NEDOCHETKO, Joyce. Gestão de processos em Serviços de Diagnóstico por Imagem: 

desenvolvimento de uma metodologia de registro e tratamento de não conformidades, 

2017, p. 254. Dissertação (Mestrado em Proteção Radiológica) - Programa de Pós-

Graduação Strictu Sensu em Proteção Radiológica. Departamento Acadêmico de 

Saúde e Serviços. Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 

 
 

RESUMO 

Introdução: As organizações de saúde estão cada vez mais investindo na 

implementação de sistemas de gestão da qualidade.  Embora exista uma série de 

dificuldades para avaliar a qualidade na área da saúde, há uma unanimidade entre os 

gestores de que é necessário escolher sistemas de avaliação e indicadores adequados 

para apoiar a administração dos serviços e propiciar tomadas de decisões mais eficazes 

e eficiente. Quando um serviço ou produto deixa de atender alguma demanda, configura-

se uma não conformidade. Algumas empresas, muitas vezes, não sabem criar ou 

implementar uma metodologia de gestão de não conformidade ou tampouco agir diante 

de alguma já existente. Objetivo: Desenvolver uma metodologia de registro de não 

conformidade como ferramenta para gestão de processos em serviços de diagnóstico por 

imagem e avaliar a sua usabilidade. Métodos: Tratou-se de uma pesquisa de abordagem 

quali-quantitativa de natureza aplicada na modalidade de produção tecnológica, 

destinada a desenvolver uma metodologia a partir de recursos tecnológicos disponíveis 

no mercado. Segundo a finalidade, é um estudo metodológico que adotou como 

procedimentos de coleta o Grupo de Experts, formado por 12 participantes. Para tal, a 

pesquisa foi conduzida a partir de duas etapas principais. A primeira foi o estudo, 

configuração e testes na ferramenta Open-source Ticket Request System. A segunda, 

consistiu na avaliação da usabilidade da metodologia criada. Resultados: Os dados 

apresentados permitem indicar como pontos positivos da metodologia a gratuidade da 

ferramenta, sistematização e agilidade do processo de gestão de não conformidades, 

definição de responsabilidades da equipe, rastreabilidade de informações, localização e 



 

ordenamento rápido de não conformidades, indicadores de gestão e identificação de 

reincidências, criação de relatórios e boa usabilidade. Todavia, foram constatados que 

para a condução da implantação desta metodologia é necessário o apoio de um 

profissional da área de Tecnologia da Informação, definição de processos e 

responsabilidades na empresa e também um trabalho de divulgação e treinamento para 

evitar resistência dos colaboradores. A metodologia possibilitou gerar não conformidades 

on-line, acompanhar registros e lembretes via e-mail, aplicar análise de causa, plano de 

ação e até mesmo registrar a verificação da eficácia, além de interagir com o colaborador 

a qualquer momento, anexar documentos e gerenciá-las via relatório, atendendo em 

função disso a norma do Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem do 

Colégio Brasileiro de Radiologia. Conclusão: O tema abordado nesta pesquisa, quando 

aplicado às organizações de serviços de diagnóstico médico por imagem é algo 

instigante, capaz de representar um avanço na maturidade dos colaboradores e 

consequentemente na empresa como um todo. Enfatizamos que não é possível fazer 

gestão, radiológica inclusive, sem definir e gerenciar os processos que nos cercam 

diariamente. Espera-se trazer à tona questionamentos sobre gestão de processos, 

mediante a utilização da metodologia proposta, que por meio do seu uso poderá garantir 

a melhoria contínua das organizações de saúde. 

 

Descritores: Gestão da Qualidade em Saúde; Gestão de Serviços de Saúde; 

Indicadores; Diagnóstico por Imagem; Tecnologia e Inovação em Saúde. 
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SUMMARY 

 

  

Introduction: Health service providers are increasingly investing in the implementation of 

quality management systems. Although there are a number of difficulties in assessing 

health quality, there is unanimity among managers that appropriate evaluation systems 

and indicators need to be chosen to support the administration of services and to provide 

more effective and efficient decision-making. When a service or product fails to meet any 

demand, a nonconformity is configured. Some companies often do not know how to create 

or implement a nonconformity management methodology or take action against any 

existing ones. Objective: To develop a nonconformity registration methodology as a tool 

for process management in diagnostic imaging services and to evaluate its usability. 

Methods: This was a qualitative-quantitative research of an applied nature in the 

technological production modality, designed to develop a methodology based on 

technological resources available in the market. According to the purpose, it is a 

methodological study that adopted like procedures of collection the Group of Experts, 

formed by 12 participants. For this, the research was conducted from two main stages. 

The first was the study, configuration and testing in the Open-source Ticket Request 

System tool. The second one consisted in evaluating the usability of the methodology 

created. Results: The data presented allow us to indicate the advantages of the 

methodology, the gratuitousness of the tool, systematization and agility of the 

nonconformity management process, definition of team responsibilities, traceability of 

information, location and rapid ordering of nonconformities, management indicators and 

identification of recidivism, reporting and good usability. However, it was verified that the 



 

implementation of this methodology requires the support of a professional in the area of 

Information Technology, definition of processes and responsibilities in the company and 

also a work of dissemination and training to avoid resistance of employees. The 

methodology made it possible to generate on-line nonconformities, follow e-mail records 

and reminders, apply cause analysis, action plan and even record the effectiveness 

check, as well as interact with the employee at any time, attach documents and manage 

- via the report, taking into account the standard of the Program of Accreditation in 

Diagnosis by Image of the Brazilian College of Radiology. Conclusion: The topic 

addressed in this research, when applied to medical imaging diagnostic services 

organizations is something instigating, capable of representing an advance in the maturity 

of employees and consequently in the company as a whole. We emphasize that it is not 

possible to do management, including radiological, without defining and managing the 

processes that surround us daily. It is hoped to raise questions about process 

management, through the use of the proposed methodology, which through its use can 

guarantee the continuous improvement of health organizations. 

 

Keywords: Quality Management in Health; Health Services Management; Indicators; 

Diagnosis by Image; Technology and Innovation in Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O novo foco empresarial, marcado pela necessidade de diferenciação, qualificação 

e interesse em manter-se no mercado é fortemente influenciado pela exigência dos 

clientes, a globalização, a concorrência, as questões socioambientais, dentre outros 

fatores. Nas organizações de saúde não é diferente, para superar esses desafios, 

provenientes da modernidade, torna-se uma exigência, a incorporação de modificações 

e medidas substanciais, visando a longevidade empresarial e subvencionar as 

organizações de saúde.  

De acordo com Fonseca, Peterlini e Costa (2014) as organizações de saúde devem 

preocupar-se em atender seus clientes da melhor forma possível, preocupando-se com 

a qualidade da assistência e da gestão, bem como a integração das áreas médicas, 

tecnológicas, administrativas, financeiras, assistenciais, ensino e pesquisa, quando for o 

caso. 

Hoje, é evidente que a qualidade visa principalmente ao controle rígido e contínuo 

da segurança dos processos que envolvem o principal cliente das organizações de 

saúde, o paciente. Um exemplo muito simples disso é a administração segura dos 

medicamentos (LUONGO, 2011). Aliás, é direito de todo e qualquer indivíduo, receber 

uma assistência à saúde de qualidade e livre de danos, e dever de todo serviço de saúde 

prestar assistência eficiente e segura em todos os seus processos (BRASIL, 1998). 

O principal objetivo da busca pela qualidade e, ainda, da gestão focada na qualidade 

e na segurança do paciente, acompanhantes e profissionais, abrange princípios e 

diretrizes como a criação de cultura de segurança, a execução dos processos de gestão 

de risco, a integração com todos os processos de cuidado e articulação com os processos 

organizacionais, a adoção das melhores evidências, a transparência, a inclusão, a 

responsabilização e a sensibilização e capacidade de reagir a mudanças (BRASIL, 2013). 

Para as organizações de saúde é uma necessidade ética, técnica, legal e social.  

Um programa de gestão da qualidade pode ser definido como o conjunto de 

elementos estruturais e atividades que objetiva a melhoria contínua da qualidade 

(SATURNO, 2008; JURAN, 1990), planejar, organizar e desenvolver ações, além de 
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avaliar processos. Como um instrumento de gerenciamento da melhoria contínua, 

podemos utilizar a acreditação, que tem sua origem no termo “acreditar”, dar critérios, 

merecer confiança e credibilidade. 

A acreditação representa para a instituição acreditada uma distinção, e ao mesmo 

tempo demonstra aos clientes que alcançou um padrão de atendimento, prestação de 

serviço, de gestão do negócio e assistência, que é extremamente reconhecido pelos 

órgãos responsáveis e fiscalizadores, além de explicitar responsabilidade e compromisso 

com os pacientes, primando pela segurança, pela ética e garantindo a qualidade no 

atendimento prestado (ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2010). 

Dentre as principais vantagens da Acreditação, a Organização Nacional de 

Acreditação (ONA), cita a segurança para os pacientes, profissionais e a qualidade da 

assistência, construção de equipe e melhoria contínua; útil instrumento de 

gerenciamento; critérios e objetivos concretos adaptados à realidade brasileira; e o 

caminho para a melhoria contínua.  

Os especialistas em qualidade sugerem que a adequada procura da qualidade não 

é uma questão de inspeção, padrões, limiares; não é uma série de decisões para aceitar 

ou rejeitar um funcionário, ou um médico, mas, ao contrário, é uma busca contínua de 

pequenas oportunidades para reduzir a complexidade desnecessária, o desperdício e o 

trabalho em vão, que permitirão, com o uso de métodos de melhoria da qualidade, atingir 

novos níveis de eficiência, satisfação do paciente, segurança, efetividade clínica e 

lucratividade. A busca da qualidade tornou-se incremental, não dramática (DE 

CARVALHO, 2004).  

A gestão da qualidade faz referência a tudo o que uma organização realiza para 

gerenciar seus processos ou atividades. O registro e acompanhamento das não 

conformidades é um dos requisitos abordado em algumas normas de acreditação da 

qualidade existentes no mundo, como por exemplo o Programa de Acreditação em 

Diagnóstico por Imagem e Organização Nacional de Acreditação (PADI, 2015; ONA 

2014). 

Dentre as diversas ferramentas que colaboram com a melhoria contínua na gestão 

da qualidade e da gestão do negócio como um todo, destaca-se o registro de não 

conformidades (NC). O registro e tratamento de NC’s, bem como a análise crítica dela, 
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com a determinação de suas causas, avaliação da necessidade de ações para assegurar 

que aquelas não conformidades não ocorrerão novamente, determinação e implantação 

das ações necessárias, registro dos resultados das ações tomadas e análise crítica das 

ações corretivas executadas (NBR ISO/9001:2015; PADI, 2015) é um requisito para os 

programas de acreditação da qualidade no Brasil. 

Complementando, desde 2013 já vem sendo uma preocupação da Vigilância 

Sanitária, no entanto ainda especificamente com relação às NC’s relacionadas à 

assistência, como observado na Resolução RDC nº 36, de 25 de julho de 2013. 

Também, consoante ao tema em pauta, podemos citar a obrigatoriedade das 

empresas em utilizar o Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária – 

NOTIVISA, para notificação de incidentes, eventos adversos e queixas técnicas 

relacionadas ao uso de serviços e produtos sob vigilância sanitária, bem como a 

obrigatoriedade da comunicação de doses no Sistema de Informação Estadual de 

Radiações Ionizantes (SIERI), cujo objetivo é o gerenciamento de riscos relacionados às 

radiações ionizantes e vigilância em saúde do trabalhador. Observamos, então, a 

tendência dos registros e por este motivo, deve haver a preocupação interna, não só 

notificar e registrar aos órgãos responsáveis. 

Entende-se por não conformidades processos ou produtos e, inclusive, atitudes em 

desacordo com os requisitos determinados no Sistema de Gestão da Qualidade e 

significa não atendimento a um requisito (PADI, 2015; ABNT NBR 9000, 2015; DEMING, 

1990). 

Conforme Couto e Tania (2007), a base do sistema de melhorias é a mensuração 

de desempenho, permitindo intervenções de melhoria progressiva. Devemos estruturar 

um sistema que possibilite uma empresa aprender com seus erros e acertos. Para se 

alcançar o estágio de melhoria contínua do desempenho, o caminho correto passa pela 

resolução efetiva das não-conformidades. 
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1.1. Questão de Pesquisa 

Como desenvolver uma metodologia de registro e tratamento de não 

conformidades para gestão de processos em serviços de diagnóstico por imagem?  

 

1.2. Objetivo geral 

Desenvolver uma metodologia de registro e tratamento de não conformidades 

para gestão de processos em serviços de diagnóstico por imagem.  

 

1.3. Objetivos específicos 

 

a) Propor uma metodologia de registro e tratamento de não conformidade para 

serviços de diagnóstico médico por imagem; 

b) Parametrizar o Software OTRS, sistematizando o processo de registro de não 

conformidade em serviços de diagnóstico por imagem; 

c) Avaliar a usabilidade da metodologia. 
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1.4. Justificativa 

 

Segundo Gurgel Júnior e Vieira (2002), as ideias sobre a qualidade vêm ao longo 

de gerações incorporando novos elementos com a evolução das organizações e da 

sociedade. Entretanto, a implementação de programas de qualidade tem apresentado 

algumas dificuldades e grandes fracassos, mesmo sendo considerado por alguns 

teóricos um conjunto de técnicas universais, aplicáveis a qualquer tipo de organização 

Na atualidade, a qualidade na prestação de serviços de saúde é encarada como um 

conjunto de atributos essenciais à sobrevivência das organizações num mercado 

altamente competitivo. Observa-se, também, nas últimas décadas, em vários países, 

uma mobilização em torno da aplicação de programas de qualidade nas organizações de 

saúde, com o objetivo de incrementar seu gerenciamento e melhorar a eficiência destes 

serviços (CAMACHO, 1998). 

No Brasil e no mundo, segundo Vecina Neto e Malik (2012), as organizações de 

saúde têm passado por uma enorme mudança. A necessidade de oferecer atendimento 

de saúde de qualidade à população, tem desafiado governos tanto de países de primeiro 

mundo, quanto de países em desenvolvimento. É percebido que as organizações de 

saúde iniciaram o engajamento no movimento pela qualidade já existente em outras 

áreas de atuação. 

As organizações de saúde são uma das mais complexas, não somente pela 

atividade que se propõe a realizar, mas, sobretudo, por apresentar uma equipe 

multidisciplinar com elevado grau de autonomia e responsabilidade e por utilizar 

tecnologia de ponta que constantemente está em mudança, além disso, constitui, ainda, 

um espaço de prática de ensino-aprendizagem e produção científica. Sendo assim, 

pensar e implementar qualidade em organizações de saúde significa mobilizar este 

sistema complexo, repleto de particularidades e de perfis profissionais. 

Dentre as motivações de cunho pessoal e profissional, determinantes para a 

realização deste estudo, está o fato de a pesquisadora estar participando de um projeto 

de implementação de um sistema de Gestão de Qualidade em uma empresa da Grande 

Florianópolis e constatar que pode haver uma metodologia padrão para registro de NC’s, 
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que atenda e contribua direta e significativamente para que os gestores de SDMI possam 

cumprir os requisitos das normas de acreditação brasileiras. 

É comum considerar a ciência e tecnologia como facilitadores para o progresso, que 

proporcionam não só o desenvolvimento do saber humano como também uma evolução 

do pensar humano, fomentando atitudes que retornem positivamente para o mesmo. 

Desta forma, subtende-se que ambas trarão benefícios à humanidade (PINHEIRO et al., 

2007). 

Percebe-se então, que assim como em outras áreas, a tecnologia veio a contribuir 

com os processos, também na área da saúde. Mudanças têm sido implantadas nas 

instituições de saúde, a fim de avaliar e melhorar a qualidade dos serviços prestados 

(BONATO, 2011). 

Valle el al (2010) comenta que a indústria da saúde tem como um de seus grandes 

insumos a informação. A administração da informação é muito custosa, pois consome 

tempo. Boa parte do tempo de atuação dos profissionais de saúde é dedicada à gestão 

da informação. De Fátima Marin (2010) corrobora com o tema quando afirma que 

profissionais de saúde precisam de informação para poder exercer processo de cuidado, 

de gerenciamento, de avaliação. Ou seja, todas as atividades em saúde estão 

relacionadas com a busca e o uso adequado da informação. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) a saúde é uma 

das áreas onde há maior necessidade de informação, devido ao campo científico 

trabalhar com pesquisas de forma muito dinâmica. Com o avanço da tecnologia, a 

informática médica pode contar também com o recurso de equipamentos, dispositivos de 

última geração que fazem o trabalho manual, garantindo uma informação mais rápida e 

precisa (SBIS, 2014). De acordo com De Fátima Marin (2010) os Sistemas de Informação 

em Saúde são reconhecidos como instrumentos que aumentam a efetividade dos 

profissionais e reduzem os custos em saúde, assim como auxiliam na promoção da 

padronização do cuidado. 

Luongo (2011) comenta que a tecnologia é um diferencial para o aperfeiçoamento 

dos níveis de qualidade, podendo, pela inovação, criar novos padrões qualitativos. A 

tecnologia também permite que se transformem produtos, incrementem serviços, valorize 
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o capital humano e se altere significativamente a atuação da instituição na execução e 

prestação dos serviços aos clientes. 

Dentre todas as tecnologias disponíveis, para tornar possível o desenvolvimento de 

uma metodologia de registro e tratamento de NC’s e por consequência, o atingir os 

objetivos deste trabalho, optou-se pela ferramenta OTRS, cujas iniciais significam Open-

source Ticket Request System, um sistema gratuito de gerenciamento de 

incidentes livre e de código aberto que uma empresa, organização ou outra entidade 

pode usar para solicitação de requisições e acompanhar comunicações futuras sobre 

elas. É um meio de gerenciar, dentre outras coisas, as NC’s de um serviço, objeto desta 

pesquisa. 

Considerando a necessidade da implementação de registros e tratamento de NC’s 

nos serviços de saúde, como pré-requisito às normas que acreditam no Brasil e ainda, 

como uma ferramenta de gestão que orienta práticas seguras e intervenções que 

indiquem e auxiliem como eliminar ou reduzir riscos, os perigos e as consequências 

associadas aos processos de uma empresa, principalmente, os processos de cuidado do 

paciente e entendendo que o uso da tecnologia, hoje à disposição da população, pode 

facilitar este desafio, é que este trabalho se justifica. 

Cabe ainda destacar que a sistematização dos registros de NC’s possibilita entre 

outras coisas, a obtenção de indicadores e histórico, tornando-se então, um poderoso 

instrumento para os gestores.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Para o entendimento do tema desta pesquisa, embasamento e contextualização, 

este capítulo apresenta uma revisão de literatura sobre os temas “qualidade no segmento 

da saúde”, “indicadores de desempenho para gestão da qualidade em organizações de 

saúde”, “não conformidades”, “tecnologia em saúde” e uma breve explicação sobre a 

ferramenta escolhida para a construção da metodologia proposta, o “Free Open-source 

Ticket Request System”, conhecido como OTRS. 

 

 

2.1. Contextualizando a Qualidade no Segmento da Saúde 

 

Conforme Bazzanella e Slob (2013) a transformação da economia e do 

comportamento da população, em virtude da globalização, intensificou a necessidade de 

fornecer produtos e serviços com qualidade. Isso favoreceu uma modificação no conceito 

de qualidade que passou a ser entendido não somente como um atributo aos objetos ou 

produtos, mas como um termo que se relaciona aos serviços ou atividades, agregando 

padrões previamente estabelecidos. 

Conforme Couto e Tania (2007), para se manter viável uma organização precisa ter 

a capacidade de se adaptar a novas situações. Essa capacidade de adaptação está 

normalmente associada aos níveis estratégicos de sua gestão. 

As empresas encontram-se em um contexto altamente competitivo, onde os 

empresários precisam ter retorno financeiro e os clientes busquem atender suas 

necessidades a custos cada vez menores. 

O grande desafio que se impõe na atualidade reside na busca de um equilíbrio entre 

as forças de mercado e as necessidades sociais, conjugando um composto de ações e 

atividades que possibilitem uma melhoria dos serviços de saúde, que devem ser 

prestados com equidade e custo socialmente aceitável (ANTUNES, 2002). 
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A questão da garantia da qualidade é a tônica da discussão dos rumos da medicina 

nos últimos anos. Na américa, a busca da qualidade surge por pressão direta de duas 

grandes instituições: a comissão conjunta de credenciamento de instituições de saúde 

(Join Commission Acreditation of Helthcare Organizations) e o Medicare, que é um dos 

principais financiadores do sistema assistencial americano. No Brasil, os fornecedores, 

os compradores de serviços de saúde e o ministério da saúde desenvolveram uma 

metodologia de garantia da qualidade de organizações de saúde que é de aceitação 

plena pelas três partes. Essa metodologia é desenvolvida no âmbito da ONA – 

Organização Nacional de Acreditação (COUTO e TANIA, 2007). 

Conforme D’Innocenzo, Adami e Cunha (2006), desde que teve início o atendimento 

médico-hospitalar, pôde-se identificar uma preocupação com a qualidade, uma vez que 

parece pouco provável o fato de alguém atuar sobre a vida de seu semelhante sem 

manifestar a intenção de fazê-lo com a melhor qualidade possível. 

Qualidade é um termo utilizado por diversos especialistas, sob diferentes 

perspectivas, tendo como ponto comum identificar focos que promovam seu 

desenvolvimento na gestão institucional. A busca de um conceito único torna-se algo 

difícil, especialmente na área da saúde. À medida que a gestão da qualidade em saúde 

se organiza, é evidente o benefício que gera ao cliente, quer seja no setor público, quer 

no privado (BONATO, 2011). 

Para Juran (1992), a gestão da qualidade deve ser realizada com base em três 

processos gerenciais: o planejamento da qualidade, o controle da qualidade e a melhoria 

da qualidade.  

A visão da qualidade tem sido modificada. Ao invés de enxergar qualidade como 

simplesmente a ausência de problemas ou resultados negativos, já se fala de 

características essenciais de qualidade do atendimento e do ambiente que promove bons 

resultados (ORLIKOFF e TOTTEN, 2001). 

Um programa de acreditação hospitalar deve ter efetiva responsabilidade em medir 

o desempenho, em promover melhorias de qualidade facilitando estímulos externos e o 

necessário esforço interno, e deve ter também genuína responsabilidade perante os 

usuários e consumidores (OLIVEIRA, 2003). 
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Luongo (2011) comenta que devemos ter em mente que as organizações de saúde 

são um sistema complexo e dinâmico, em que se estrutura processos que são 

interligados de forma que esta integração contribua com o resultado final da organização, 

o qual vai além da satisfação de seus clientes. Mais do que a satisfação por parte dos 

usuários, a qualidade deve ser vista como uma estratégia administrativa que permeia 

estruturas e processos assistenciais, tecnológicos, financeiros, administrativo, dentre 

outros. 

No entendimento de Delgado (1996), existem vários motivos para que uma empresa 

decida pela implementação de um sistema eficiente de Gestão da Qualidade sendo o 

principal o aumento dos lucros que ele pode trazer, afinal, simultaneamente consegue 

uma maior fidelidade de clientes e um mercado mais estável. A produtividade aumenta 

se existirem menos desperdícios e os processos forem otimizados, logo a qualidade é 

fundamental. 

Juran (1998) define que melhoria de qualidade significa a criação organizada de 

aumento de um benefício: o atingimento de níveis de performance sem precedentes. 

Nas organizações de saúde, a qualidade caracteriza-se pelo alto padrão de 

desempenho dos trabalhadores, visando o controle rígido e contínuo da segurança dos 

processos, bem como a satisfação das necessidades dos clientes. Essa qualidade deve 

ser planejada, estabelecendo-se padrões e normas para a prestação do serviço 

(LUONGO et al., 2011). 

 

2.2. Indicadores de desempenho para gestão da qualidade nas organizações 

de saúde 

 

Antes de apresentar a proposta de sistematização de não conformidades, como 

ferramenta de apoio a gestão, é interessante, mesmo que de forma sintética, analisar a 

questão de medição de desempenho e algumas proposições específicas para 

indicadores de desempenho para a gestão da qualidade. 
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As organizações de saúde estão cada vez mais investindo na implementação de 

sistemas de gestão da qualidade, como mostra a publicação de 2013 da ONA, em seu 

site, a acreditação já atinge cerca de 10% dos serviços hospitalares em todo o Brasil, 

incluindo não apenas os hospitais, nem ficando restrita aos serviços particulares, como 

também serviços do SUS e organizações prestadoras de serviços de saúde nas áreas 

de hemoterapia, laboratório, terapia renal substitutiva, diagnóstico por imagem, 

radioterapia e medicina nuclear, dentre outras. Desde o início, foram certificadas 420 

organizações de saúde. 

 Shostack (1984), em meados da década de 80, já considerava que a maior causa 

da falha em serviços era a falta de um método sistemático para o projeto e controle de 

seus processos. O conceito de processo é de fundamental importância, uma vez que a 

sequência de atividades nem sempre é visível, nem pelo cliente, nem por quem realiza 

tais atividades (RAMASWAMY, 1996).  

Nessas organizações, muitos processos são realizados na presença do cliente, 

enquanto outros são realizados sem a presença do mesmo (atividades de bastidores) e 

as duas situações merecem atenção, uma vez que podem interferir na percepção do 

cliente sobre o que ele entende como um serviço de alta qualidade. 

Escrivão (2004) comenta que embora existam uma série de dificuldades para avaliar 

a qualidade na área da saúde há uma unanimidade entre os gestores de que é necessário 

escolher sistemas de avaliação e indicadores de desempenho institucionais adequados 

para apoiar a administração dos serviços e propiciar a tomada de decisão com o menor 

grau de incerteza possível. 

D’Innocenzo, Adami, Cunha (2006) afirma que a criação de indicadores é 

extremamente importante para a avaliação da qualidade pois proporciona uma medida e 

permite o monitoramento e a identificação de oportunidades de melhoria de serviços e 

de mudanças positivas em relação ao alcance da qualidade a um custo razoável.  

Para o gerenciamento de um processo, é de extrema importância o estabelecimento 

de itens de controle, que se tratam de índices numéricos definidos sobre os resultados 

desse processo com objetivo de medir sua qualidade. Após definir os itens de controle é 

possível estabelecer a meta, que se trata da faixa de valores estipulada para os itens de 
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controle. A meta e os meios (métodos) para atingi-la constituem as diretrizes de controle 

do processo (CAMPOS, 2014). 

Também denominados indicadores de desempenho, compreendem os dados ou 

informações numéricas que quantificam as entradas (recursos ou insumos), o 

desempenho dos processos, as saídas (produtos), a organização de maneira geral, o 

desempenho de fornecedores e a satisfação das partes interessadas (FNQ, 2007). 

Os indicadores são dados ou informações preferencialmente numéricas, que 

representam um determinado fenômeno e são utilizados para medir um processo, nesse 

caso uma meta (GESPÚBLICA, 2007), e é um instrumento operacional para 

monitoramento da realidade. 

Segundo Zanoni; Pereira; Tomasini (2013), uma classificação importante é 

realizada em função do que está sendo medido, podendo ser classificado em indicador 

de qualidade, que mede a eficácia do processo (o quê), como exemplo o total produzido 

com erro sobre o total produzido; indicador de produtividade, que mede a eficiência do 

processo (como), citando como exemplo o total produzido sobre os recursos consumidos 

(gasto); e o indicador de capacidade, que mede a produção do processo no tempo 

(templo de ciclo) e dá-se como exemplo o total produzido sobre o tempo. 

Os atributos que dão o grau de excelência a um indicador, segundo Bohomol; 

D'Innocenzo; Cunha (2005), são a disponibilidade: dados de fácil obtenção; 

confiabilidade: dados fidedignos; validade: deve ser em função das características do 

fenômeno que se quer ou necessita medir; simplicidade: facilidade de cálculo a partir das 

informações básicas; discriminatoriedade: o poder de refletir diferentes níveis 

epidemiológicos ou operacionais; sensibilidade: o poder de distinguir as variações 

ocasionais de tendência do problema numa determinada área; abrangência: sintetizar o 

maior número possível de condições ou fatores diferentes que afetam a situação que se 

quer descrever; objetividade: deve ter um objetivo claro; baixo custo: altos custos 

financeiros inviabilizam sua utilização rotineira; utilidade: as informações obtidas devem 

ser utilizadas para a tomada de decisão de quem coleta ou de quem gerencia o serviço. 

Embora existam inúmeras dúvidas conceituais sobre o assunto indicadores de 

qualidade, como questões relacionadas à metodologia de aplicação e análise e uso 
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efetivo dos resultados encontrados, é necessário que se incentive a troca de experiências 

e a divulgação de estudos e pesquisas sobre a utilização de indicadores. 

Consoante a isso, os indicadores de qualidade ou desempenho, segundo Takashina 

e Flores (1996), precisa ter um índice associado bem explícito, e se possível, simplificado, 

frequência de coleta, designação dos responsáveis pela coleta de dados, divulgação 

ampla para a melhoria e não para a punição e por fim, uma integração com quadros de 

gestão à vista ou com sistema de informação gerencial, quando eles existirem. 

Segundo Couto e Tania (2007), os indicadores podem ser divididos em sentinelas 

e baseados em taxas. O indicador sentinela é aquele que nunca deverá ocorrer ou deverá 

ocorrer sempre. O indicador baseado em taxas tem valores que variam de 0 a 100%. 

Nesse tipo de indicador, podem ser utilizados denominadores de densidade. Exemplo: 

paciente/dias, enfermeira/dias e para esse tipo de indicador será necessário definir o 

numerador e o denominador. 

Segundo o mesmo autor, o indicador de processo é indiscutivelmente, o mais 

interessante, por ser de fácil coleta e interpretação e de grande repercussão em ações 

corretivas e de melhoria. Já o indicador de estrutura é adequado, mas insuficiente para 

garantir qualidade. 

 

2.3. Não Conformidades 

 

Os produtos e serviços de uma organização de saúde possuem a finalidade de 

atender as necessidades dos clientes, internos e externos e demais membros da equipe 

multidisciplinar que a compõe. Quando um serviço ou produto deixa de atender um 

requisito ou uma demanda configura-se uma não conformidade (PADI, 2015; NBR 

ISO/9001:2015). 

A técnica gerencial conhecida como “eu acho”, uma das técnicas gerenciais mais 

difundidas, encontra-se banida do sistema de gestão da qualidade. A gestão da qualidade 

trabalha com dados concretos, medidas das características da qualidade 

adequadamente colhidas, e, para aumentar ainda mais a precisão das conclusões, esses 
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dados coletados devem ser submetidos a análise estatística. Essa análise irá transformá-

los em fatos incontestáveis que nortearão uma tomada de decisões (COUTO; TANIA 

2007). 

Um requisito obrigatório nos sistemas de gestão da qualidade é o registro das não 

conformidades identificadas no processo. Segundo Zanoni; Pereira; Tomasini (2013), as 

ocorrências, em qualquer situação, têm que ser registradas, seja num ambiente de 

serviço ou de produção. Além disso a obrigação de registro das não conformidades serve 

de partida para ações preventivas e/ou corretivas. É necessário possuir evidências para 

ter objetividade nas decisões e não partir para o debate baseado em suposições. Ainda 

sob o ponto de vista do mesmo autor, o mais importante do registro, é que se trabalhará 

com fatos e não opinião das pessoas. Um ponto importante que deve ser trabalhado, é o 

real entendimento de cada fato por parte das pessoas que irão fazer o registro, para não 

pairar nenhuma dúvida, que caso exista, poderá comprometer a confiabilidade dos 

registros. 

Os resultados dos processos, como a obtenção da melhoria das inconformidades 

possibilitam, conforme Setz e D. Innocenzo (2009), respaldo ético e legal aos 

profissionais frente às associações de classe e a justiça pelo fato de que apontam as 

inconformidades presentes no cuidado prestado, permitindo ajustes e correções para 

evitar possíveis danos aos pacientes. 

Para facilitar o aprendizado, é importante entender o que é uma não conformidade. 

Não conformidade é qualquer fato que se apresente não-conforme com aquilo que era 

esperado. Pode ser um produto defeituoso, uma entrega atrasada, um serviço prestado 

de forma errada, dentre outras. Segundo Deming (1990), uma não conformidade é o não 

atendimento a um requisito especificado. 

Porém, não devemos entender as não conformidades como algo unicamente ruim. 

Pelo contrário, podemos aprender muito com elas. É preciso entender que para melhorar 

nós precisamos aprender com os nossos próprios erros, no caso com as não-

conformidades. Elas são verdadeiros avisos de oportunidades para melhoria contínua. 

Os eventos adversos, por exemplo, também considerada uma NC, geram custos 

enormes ao sistema de saúde, com grandes desperdícios de recursos financeiros para 

tratá-los. Esses valores poderiam ser mais bem utilizados em um processo de melhoria 
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do próprio sistema. O dano ao paciente, por exemplo, também aumenta os custos em 

termos de perda de confiança no sistema de saúde, diminuindo a satisfação dos 

pacientes e dos profissionais de saúde (FONSECA; PETERLINI; COSTA, 2014). 

Segundo o mesmo autor, o sistema de saúde necessita incorporar fortes lideranças em 

segurança, uma cultura organizacional que reconheça e aprenda com os erros e colocar 

a segurança do paciente como uma prioridade. 

As falhas nos processos podem ter consequências de gravidade variada, 

dependendo da fase em que ocorrem, da repercussão da falha sobre o restante do 

processo, sobre o produto final e sobre o cliente/usuário, variando entre consequências 

de cunho financeiro, moral, danos à saúde, dentre outros. 

Muitas vezes, pressionados pela cobrança de ações urgentes para apagar os 

milhares de incêndios da empresa, não encontramos tempo para nos dedicarmos às 

ciências básicas e aos conceitos essenciais. Estamos cometendo grave erro (COUTO; 

TANIA, 2007). A cultura de segurança se estabelece quando as organizações de saúde 

criam um ambiente no qual o comportamento que promove a segurança do paciente é 

valorizado como o maior patrimônio da instituição (BRASIL, 2013). 

Nos próximos capítulos, serão apresentadas informações necessárias para o 

entendimento, registro e tratamento de NC’s que podem ocorrer ao longo dos processos 

de um SDMI, de forma a melhorar a qualidade e transparência nos processos e 

informações. 

 

 

2.3.1. Tratar uma não conformidade não é corrigir um problema 

 

Uma vez aberta a não conformidade, deve-se tomar providências, afinal, tratar uma 

não conformidade não é eliminar os efeitos de um problema. Uma não conformidade é 

tratada e acompanhada até sua conclusão e uma melhoria realizada tem que ser 

analisada e aprovada para ser implantada. 
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A análise de não conformidades deve ser efetuada e apresentada às demais áreas 

pois uma alteração no processo pode produzir reflexos indesejáveis ou possibilitar novas 

melhorias nas demais áreas. 

No entanto antes de mais nada é importante diferenciar NC de Oportunidade de 

Melhoria, pois esta, refere-se à melhoria diagnosticada no processo, que possa evoluí-

lo, tendo como consequência o aumento de produtividade, melhoria da qualidade 

mantendo ou reduzindo custo ou até mesmo diminuindo ou eliminando NC’s. 

Mesmo as pessoas comprometidas com seu trabalho, quando se deparam com o 

registro de uma não conformidade, imediatamente tentam “solucionar” o problema. 

Claro, se o problema em questão está resolvido, foi registrado e “tratado”, 

momentaneamente a situação ficou sob controle, mas isso foi apenas uma ação de 

disposição imediata, algo feito para não manter o cliente insatisfeito, porém o tratamento 

da não conformidade ainda nem começou. 

Realmente não é simples, mas é necessário identificar a causa raiz do problema e 

modificar o processo, método, procedimento ou instrução de trabalho que estava sendo 

utilizada para que algo parecido nunca mais ocorra. Isso é tratar a NC. 

Algumas ferramentas podem ser utilizadas para o tratamento de NC’s, muito 

conhecidas, comentadas e divulgadas na área de qualidade. 

De acordo com o Dicionário Aurélio, a palavra ferramenta, significa o utensílio de 

um trabalhador, de uma arte ou ofício. D’innocenzo (2010) comenta que trabalhar com 

ferramentas de qualidade é uma tendência nas instituições e reflete a importância que se 

dá ao desenvolvimento e disseminação do raciocínio estatístico e abrange os diversos 

níveis, tanto operacional, técnico ou gerencial. Afirma ainda que inúmeras são as 

ferramentas e devem ser apropriadas ao problema que se quer estudar ou resolver.  

Segundo Aguiar (2014), uma vez conhecidos pelas organizações, a aplicação de 

das ferramentas de qualidade pode prevenir recorrência de falhas, levando às 

organizações a um nível superior de qualidade, aumento de produtividade, e 

consequentemente maior satisfação dos clientes. 

Por não ser foco deste trabalho, não será apresentado nem explicado todas as 

ferramentas passíveis de utilização no auxílio da análise da NC, como por exemplo: Ciclo 

PDCA (ferramenta de plano de ação); Matriz GUT (ferramenta de Priorização de Decisão: 
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GUT – Gravidade, Urgência e Tendências); 5 Porquês (ferramenta de Análise de Causa-

raiz); Diagrama de Causa e Efeito (ferramenta de Análise de Causa-raiz); Brainstorming 

(ferramenta de Levantamento de Dados); 5W2H (ferramenta de Plano de Ação). No 

entanto, será proposto nesta pesquisa (apêndice D) um material resumido que auxiliará 

na análise de NC e poderá ser utilizado como método dos usuários. Este documento 

preenchido poderá ser anexado na ferramenta GNC, e contemplará os requisitos das 

normas de qualidade que orientam o registro, análise e tratamento de NC’s. 

 

2.4. Normas e Legislações que determinam o registro de Não Conformidades 

 

Pelos diversos benefícios e poder de gestão que a sábia utilização de uma 

ferramenta de registro e acompanhamento de NC nos possibilita, algumas normas, 

principalmente as relacionadas a segurança do paciente, e normas de certificação de 

qualidade, orientam o registo de NC’s. 

 

 

2.4.1. Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013 

 

De acordo com o Site Portal da Saúde, a Segurança do Paciente é um componente 

essencial da qualidade do cuidado, e tem adquirido, em todo o mundo, importância cada 

vez maior para os pacientes e suas famílias, para os gestores e profissionais de saúde 

no sentido de oferecer uma assistência segura. Os incidentes associados ao cuidado de 

saúde, e em particular os eventos adversos (incidentes com danos ao paciente), 

representam uma elevada morbidade e mortalidade em todos os sistemas de saúde. 

Esta problemática levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) e diversos 

organismos internacionais a lançarem campanhas, desafios e estratégias voltadas à 

redução de riscos e de danos no cuidado à saúde. 
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As ações do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) devem se 

articular às demais políticas de saúde com objetivo geral integrar e somar esforços aos 

cuidados em redes de atenção à saúde. 

O programa de segurança do paciente deve ser difundido nas instituições que 

compõem o sistema de saúde em todo o Brasil a fim de que conheçam e compartilhem o 

conhecimento acerca dos resultados obtidos na assistência, incluindo os resultados 

negativos. Portanto, a implantação de um sistema nacional de notificações de incidentes 

deve ser uma das ações prioritárias de um programa nacional de segurança do paciente 

que contemple, minimamente, metas para gestão dos riscos envolvendo a assistência à 

saúde, tais como a identificação correta de pacientes, redução de infecções hospitalares, 

erros em procedimentos como cirurgias e medicação, que estão entre as chamadas nove 

soluções para a segurança do paciente, segundo a Organização Mundial da Saúde. 

Adicionalmente, com relação ao Sistema de notificações de incidentes, as 

notificações por parte dos profissionais de saúde, pacientes e seus cuidadores são 

importantes para a identificação de incidentes em saúde, especialmente por ser um 

método de baixo custo e, principalmente, por envolver os profissionais que prestam 

assistência em uma política de melhoria contínua centrada no paciente.  

O PNSP, instituído pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 529, de 1º de 

abril de 2013, visa contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional e dentre seus artigos indica a inclusão, 

nos processos de contratualização e avaliação de serviços, de metas, indicadores e 

padrões de conformidade relativos à segurança do paciente, além da implementação de 

sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à saúde, com 

garantia de retorno às unidades notificantes. 
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2.4.2. Resolução – RDC nº 36, de 25 de julho de 2013 

 

Esta resolução institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e 

a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 

Segundo a norma, o NSP deve adotar alguns princípios e diretrizes, como a 

melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde; a 

disseminação sistemática da cultura de segurança; a articulação e a integração dos 

processos de gestão de risco e a garantia das boas práticas de funcionamento do serviço 

de saúde. 

Também refere a obrigatoriedade do NCP promover mecanismos para identificar e 

avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados e 

na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações preventivas e 

corretivas, bem como analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos 

decorrentes da prestação do serviço de saúde e compartilhar e divulgar à direção e aos 

profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e avaliação dos dados sobre 

incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde; 

Em consonância a isso, cabe ao NSP, notificar ao Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde e manter 

as notificações de eventos adversos sob sua guarda para disponibilizar à autoridade 

sanitária, quando requisitado. 

A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada 

mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês 

de vigilância e se tratando eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser 

notificados em até 72 (setenta e duas) horas a partir do ocorrido, por meio das 

ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa, que possui a responsabilidade, 

dentro outras tarefas, de monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos 

serviços de saúde; divulgar relatório anual sobre eventos adversos com a análise das 

notificações realizadas pelos serviços de saúde; acompanhar, junto às vigilâncias 

sanitárias distrital, estadual e municipal as investigações sobre os eventos adversos que 

evoluíram para óbito. 
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2.4.3. Sobre o NOTIVISA 

 

NOTIVISA é um sistema informatizado que significa Notificações para a Vigilância 

Sanitária, previsto pela Portaria n° 1.660, de 22 de Julho de 2009, Portaria n° 529, de 1 

de Abril de 2013, do Ministério da Saúde, e RDC n° 36, de 25 de Julho de 2013, da 

Anvisa, e desenvolvido para receber as notificações de incidentes, eventos 

adversos e queixas técnicas relacionadas ao uso  de produtos e de serviços sob 

vigilância sanitária. É neste sistema que as não conformidades do tipo eventos adversos 

devem ser notificadas para a Vigilância Sanitária. 

De acordo com o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), acesso 

em 02 de setembro de 2017, após o envio da notificação, o notificante é informado sobre 

o seu recebimento pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).  Esta NC será 

analisada de acordo com a gravidade, previsibilidade (se o evento era esperado ou não), 

relação causal entre o evento descrito e o produto e o risco associado ao evento 

adverso/queixa técnica.  

De acordo com essa análise, várias ações podem ser adotadas, como o 

agrupamento das notificações até que mais informações (ou outras notificações) sejam 

recebidas, abertura de processo de investigação, realização de inspeções nos 

estabelecimentos envolvidos, elaboração e divulgação de alertas e informes, alteração 

nas bulas/rótulos dos produtos, restrição de uso ou comercialização, interdição de lotes, 

dentre outros. 

Fica claro aqui a importância dos registros, no entanto, precisamos pensar que, 

além do registro externo, é de extrema importância que exista um registro interno que 

conduza a análise das causas internas e a implantação de ações que evitem as 

reincidências de NC. O registro e análise interna transmitem amadurecimento da 

organização de saúde e por este motivo devemos incentivar os registros internos para 

que os gestores tenham acesso às informações que levarão o registo à NOTISA. 

 

 

 

 



47 
 

2.4.4. Sobre o SIERI 

 

O Sistema de Informação Estadual de Radiações Ionizantes – SIERI, possui como 

objetivo implementar as ações de gerenciamento de riscos relacionadas às radiações 

ionizantes e vigilância em saúde do trabalhador, além de permitir o acompanhamento 

das exposições médicas relacionadas a procedimentos de radiologia. 

A Instrução Normativa nº 001/2014/DIVS/SES de 27/03/2014 regulamenta o 

sistema, divulga o endereço eletrônico para acesso e comenta a obrigatoriedade da 

alimentação do sistema pelos estabelecimentos de saúde do Estado de Santa Catarina, 

que possuam equipamentos emissores de radiações ionizantes. 

 Mencionamos o SIERI nesta pesquisa, pois, a nível gerencial e maturidade da 

empresa, não nos basta registrar doses. Quando identificado a existência de doses acima 

do aceitável, precisamos realizar o registro interno e iniciar a análise das causas para 

evitar reincidências. Cabe ao serviço a reponsabilidade de manter as doses dentro do 

limite e por isso, acreditamos fortemente que o método proposto nesta pesquisa também 

apoiará esta questão. 

 

 

2.4.5. Normas que certificam a qualidade: Programa de Acreditação em Diagnóstico 

por Imagem, Organização Nacional de Acreditação e International Organization 

for Standardization 

 

Muito conhecidas no âmbito da saúde, as normas PADI – Programa de Acreditação 

em Diagnóstico por Imagem, ONA – Organização Nacional de Acreditação e ISO – 

International Organization for Standardization, orientam a existência de uma metodologia 

de notificação do risco, eventos, near miss, não conformidades e reclamações com base 

na transparência e cultura justa. 
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Os registros de notificação, análise das causas e a tratativa devem ser mantidos e 

gerenciados.  

Isto deve ser visto como uma importante ferramenta de gestão pois os produtos e 

serviços de uma organização são projetados para atender aos requisitos identificados a 

partir das necessidades dos clientes, internos e externos com segurança e qualidade. 

Quando este serviço ou produto realizado deixa de atender as necessidades, passamos 

a identificar riscos ou ainda, situação ou evento que poderia ter resultado em um acidente, 

temos as oportunidades de melhoria. Estes registros, estes avisos, são importantes 

indicadores de oportunidade de melhoria. 

Tendo sido identificadas as causas dos eventos, near miss, não conformidade e 

reclamações, deve-se estabelecer quais ações corretivas devem ser implementadas para 

sua eliminação. É preciso conhecer os erros e os riscos para melhorar, por isso são 

exigências primordiais das normas citadas. 

Sobre auditoria no sistema de gestão da qualidade, as normas sugerem auditorias 

internas periódicas que englobe todos os processos da instituição. 

Para cada auditoria deve haver um plano levando em consideração a situação e a 

importância dos processos, bem como resultados de auditorias anteriores e não 

conformidades dos processos. A auditoria interna da qualidade deve resultar em um 

relatório com informações de eventuais não conformidades, observações e melhorias a 

serem implementadas. 

 

2.5. Tecnologia em Saúde 

 

Conforme a RDC/Anvisa nº 36/2013, tecnologias em saúde é definida como o 

conjunto de equipamentos, medicamentos, insumos e procedimentos utilizados na 

atenção à saúde, bem como os processos de trabalho, a infraestrutura e a organização 

do serviço de saúde. 
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Dentre suas diversas oportunidades, a tecnologia permite a população e os 

profissionais da saúde, o acesso às informações médicas, melhorando a eficiência dos 

cuidados a saúde em tempo útil.  

Toffler (1983), em seu livro “A Terceira Onda”, faz um relato das três eras sucessivas 

da civilização humana. A primeira surgiu no início dos tempos e vigorou até finais do 

século XVII. A sociedade, nesse período, caracterizava-se por ser essencialmente 

agrícola. A segunda era ocorreu após o século XVII e se fundamentou por apresentar um 

grande desenvolvimento industrial. A terceira onda (era) da civilização está baseada 

principalmente na chamada "sociedade da informação". 

Segundo Valle et al (2010) chega a ser lugar-comum falar da importância da 

informática em nossos dias. Mesmo o cidadão comum, não envolvido em qualquer ação 

empresarial ou acadêmica que tenha computação como atividade-fim, não pode deixar 

de notar como sua vida foi afetada pelo chamado mundo digital.  

 

 

2.5.1. Ferramenta Free Open-source Ticket Request System - OTRS 

 

De acordo com Parreira Júnior (2009), na atualidade, a maioria das empresas já 

aderiu à informatização de suas atividades, seja ela pública ou privada, possuindo uma 

rede local e microcomputadores. Assim as empresas estão necessitando cada vez mais 

de softwares com interfaces “amigáveis” ao usuário, para aplicação imediata, gerando 

uma grande demanda na área de software, principalmente softwares gerenciais e 

administrativos. 

Ao utilizar um sistema, o usuário está interessado no seu desempenho e nos efeitos 

do seu uso, quaisquer que sejam suas características construtivas (CÔRTES; CHIOSSI, 

2001). Os usuários, na verdade, relacionam o desempenho à qualidade dos sistemas. 

De acordo com o site da ferramenta, OTRS é um dos projetos de código aberto mais 

bem-sucedida e de longa duração na área de help desk e gestão de serviços em todo o 

mundo. Graças ao código-fonte aberto que constantemente é revisto, o software de fonte 



50 
 

aberta OTRS é muito seguro, estável e flexível. Usualmente o OTRS é utilizado em áreas 

de TI com foco principal na operação e na gestão do conjunto de melhores práticas para 

gerenciamento de processos de TI, esse modelo é chamado de Information Technology 

Infrastructure Library, ou ITIL. O ITIL é um conjunto de práticas que podem ser adaptadas 

a diversos serviços da empresa e não são regras impostas, por isso sua utilização está 

cada vez mais crescente e difundida (AGUIAR, 2015). 

Optou-se para realização deste trabalho, a ferramenta OTRS, cujas iniciais 

significam Open-source Ticket Request System, um sistema gratuito de gerenciamento 

de incidentes livre e de código aberto que uma empresa, organização ou outra entidade 

pode usar para atribuir rótulos para a entrada de requisições e acompanhar 

comunicações futuras sobre elas. É um meio de gerenciar, dentre outras coisas, as NC 

de um serviço, objetivo desta pesquisa. 

Dentre suas características a principal se destaca pelo fato de poder ser operado a 

partir de um navegador. Por outro lado, isto facilita a utilização do OTRS por agentes 

externos ou mesmo clientes que participam, trabalham ou contribuem com o processo.  

De acordo com Aguiar (2015), o OTRS também oferece rastreabilidade e histórico 

de ocorrências, podendo ser utilizado até mesmo em smartphones.  

Outro aspecto relevante é emitir o salvamento do histórico do chamado, mostrando 

o que aconteceu com ele no seu ciclo de vida, e ainda, permitindo a visualização de 

relatórios que apoiam os gestores na tomada de decisão. 

 

 

2.5.2. Arquitetura e Funcionalidades Básicas 

 

Desenvolvida em linguagem Perl, o OTRS é uma aplicação Web altamente 

escalável e flexível  que pode ser instalado em sistemas operacionais Unix, Windows e 

Linux em conjunto com servidor web e é acessado por grande parte dos navegadores 

modernos.  
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É um sistema composto por vários módulos, desde funções básicas como 

gerenciamento de usuários até integração com sistemas de monitoramento. 

De acordo com Complemento (2017), em seus manuais complementares do OTRS, 

as funcionalidades básicas do sistema são: 

 

 Interface Web: 

 Interface Web para que o atendente possa visualizar e 

trabalhar com os tickets dos clientes; 

 Interface Web para administrar o sistema 

 Interface Web para visualização, criação de seus tickets  

 Suporte a temas (skins) 

 Sistema unificado de login (ex. HTTPBasicAuth ou Active 

Directory); 

 Suporte à vários idiomas; 

 Customização de templates de cada parte do sistema de forma 

independente (dtl); 

 Anexar arquivos nos tickets 

 

 Interface de E-mail  

 Suporta anexos; 

 Encaminhando dos e-mails entrantes por caixas de correio 

específicas, ou através de filtragem de palavras do e-mail; 

 Respostas automáticas personalizadas para os clientes por 

fila 

 O sistema notifica os agentes por e-mail sempre que há um 

novo ticket, follow ups ou quando um chamado está no seu 

limite de tempo para ser resolvido (SLA) 

 Ticket  

 Visão personalizada de filas ou visão de todos os tickets; 

 Bloqueio de Tickets; 

 Respostas automáticas personalizadas por fila; 

 Histórico do Ticket, evolução dos status e ações do ticket; 

 Adição de diferentes tipos de notas aos tickets; 

 Os tickets podem ser devolvidos ou encaminhados para outros 

e-mails; 

 Os Tickets podem ser encaminhados para diferentes filas; 
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 Definição de diferentes prioridades para cada ticket; 

 Contagem de tempo de cada ticket (e idade do mesmo); 

 Impressão em PDF; 

 Os tickets podem receber marcações de pendente de solução 

ou de resposta; 

 Possibilidade de eleger mais um responsável para o ticket; 

 Ações em lote (ex. fechar vários chamados de uma única vez); 

 Interface responsiva 

 O OTRS 5 possui interface responsiva, que se adapta a tela 

de dispositivos móveis como tablets e celulares de maneira a 

facilitar a leitura do conteúdo.  

 Sistema 

 Definição de calendários e horários de atendimento para 

cálculos de tempo e SLAs; 

 A base de dados de clientes pode vir de um Banco de Dados 

SQL ou de uma fonte LDAP (ex. eDirectory, AD, OpenLDAP); 

 TicketHook customizável, por exemplo: ‘Call#’, ‘MyTicket#’, 

‘Request#’ or ‘Ticket#’; 

 Formato de numeração dos tickets customizáveis; 

 Camada de banco de dados que dá ao sistema suporte a 

diferentes softwares, tais como MySQL, PostgreSQL, Oracle, 

DB2 e MSSQL; 

 Um framework de estatísticas e relatórios; 

 Frontend e backend com suporte ao charset UTF-8; 

 Suporte a instalação de módulos; 

 Login de atendentes (agentes) e clientes de diferentes formas: 

banco de dados, ldap, httpauth ou radius; 

 Criação e gestão de contas, grupos e papéis; 

 Criação de respostas padrões; 

 Criação de subfilas; 

 Criação de assinaturas padrões por fila; 

 Criação de saudações padrões por fila; 

 Notificação por e-mail disparada pelos administradores; 

 Notificação por e-mail enviado para reportar problemas; 

 Envio de atualizações por e-mail ou pela interface web; 

 Fuso horário global; 

 Interface Web para configuração do sistema; 
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 Permalinks para todos os objetos (tickets, faqs, etc); 

 Diferentes níveis de permissão; 

 Fácil implementação de addon’s (COMPLEMENTO, 2016). 

 

2.5.3. Qualidade do Software 

 

A ISO (International Organization for Standardization) é uma associação 

internacional não governamental que tem como objetivo a promoção da padronização no 

âmbito mundial, com a intenção de facilitar o intercâmbio de bens e serviços entre as 

nações. 

No Brasil, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é a responsável pela 

emissão das normas de padronização e é a representante das entidades de normalização 

internacional. 

Deve-se ressaltar que o objetivo das avaliações da qualidade de software não é 

atingir a qualidade perfeita, mas a suficiente para satisfazer as necessidades do usuário 

(NBR ISO/IEC 9126-1:2003; ROCHA 1987). 

A Norma ISO/IEC 9126-1 fornece seis características subdivididas em 

subcaracterísticas, que descrevem a qualidade de software e podem ser vistas no quadro 

a seguir: 

 

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÕES 

Funcionalidade 
Evidencia que o conjunto de funções atendem às necessidades 

explícitas e implícitas para a finalidade a que se destina o produto. 

Confiabilidade 
Evidencia que o desempenho se mantém ao longo do tempo em 

condições estabelecidas 

Usabilidade Evidencia a facilidade para a utilização do software 

Eficiência 
Evidencia que os recursos e os tempos envolvidos são compatíveis 

com o nível de desempenho requerido para o produto 

Manutenibilidade  Evidencia que há facilidade para correções, atualizações e alterações.  
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Portabilidade 
Evidencia que é possível utilizar o produto em diversas plataformas 

com pequeno esforço de adaptação.  

Quadro 1- Características da Qualidade de Software - ISO/IEC 9126-1 

 

As características apresentadas no quadro acima são aplicáveis a qualquer tipo de 

software. Nesta pesquisa, avaliaremos a característica de usabilidade, para verificarmos 

a facilidade de utilização da metodologia que foi aplicada no software OTRS. Agora, 

conheceremos as subcaracterísticas da qualidade de um software: 

 

CARACTERÍSTICAS 
SUB- 

CARACTERÍSTICAS 
DESCRIÇÃO 

Funcionalidade 

Adequação 
Presença de conjunto de funções e sua 

apropriação para as tarefas 

Acurácia 
Geração de resultados ou efeitos 

corretos 

Interoperabildade 
Capacidade de interagir com outros 

sistemas 

Conformidade 
Estar de acordo com normas, 

convenções e regulamentações 

Segurança de Acesso 
Capacidade de evitar acesso não 

autorizado a programas de dados 

Confiabilidade 

Maturidade Frequência de falhas 

Tolerância a Falhas 
Manter nível de desempenho em caso de 

falha 

Recuperabilidade 
Capacidade de se restabelecer e 

restaurar dados após falha 

Usabilidade 

Inteligibilidade 
Facilidade de entendimento dos 

conceitos utilizados 

Apreensibilidade Facilidade de aprendizado 

Operacionalidade 
Facilidade de operar e controlar a 

operação 

Eficiência 

Comportamento em 

relação ao tempo 

Tempo de resposta, de processamento 

Comportamento em 

relação a recurso 

Quantidade de recursos utilizados  
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Manutenibilidade 

Analisabilidade 
Facilidade de diagnosticar deficiências e 

causas de falhas  

Modificabilidade 
Facilidade de modificação e remoção de 

defeitos 

Estabilidade 
Ausência de riscos de efeitos 

inesperados  

Testabilidade Facilidade de ser testado 

Portabilidade 

Adaptabilidade 
Capacidade de ser adaptado a 

ambientes diferentes 

Capacidade para ser 

instalado 

Facilidade de instalação 

Conformidade 
Acordo com padrões ou convenções de 

portabilidade  

Capacidade para 

substituir 

Substituir outro software 

Quadro 2 - Subscaracterísticas da Qualidade de Software - ISO/IEC 9126-1 

 

 As subcaracterísticas apresentadas no quadro acima nos mostra que para avaliar 

a usabilidade, precisamos avaliar os pilares que a compõe. Conforme a ISO/IEC 9126-1, 

para que a usabilidade seja validada, é necessário avaliar no software a facilidade de 

entendimento dos conceitos utilizados, a facilidade de aprendizagem e, também, de 

operar e controlar a operação. 

Para esta pesquisa, as características de usabilidade serão avaliadas pela escala 

SUS - System Usability Scale, apresentada e explicada nos próximos capítulos. 
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3. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

Este capítulo aborda os procedimentos metodológicos que foram utilizados na 

pesquisa, a fim de contemplar os objetivos propostos e o tema em questão. 

De acordo com Silva (2005), a elaboração de um projeto de pesquisa e o 

desenvolvimento da própria pesquisa, necessitam, para que seus resultados sejam 

satisfatórios, estar baseados em planejamento cuidadoso e reflexões de conceitos já 

existentes. 

Para Marconi e Lakatos (2017), para que a construção do conhecimento possa ser 

considerada científica é vital descrever o método que irá nortear todas as etapas da 

pesquisa. Os mesmos ainda definem a pesquisa como instrumento fundamental para a 

resolução de problemas coletivos. 

Em sentido amplo, para Richardson (2010), método em pesquisa significa a escolha 

de procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos. Desta 

forma, todo trabalho de pesquisa deve ser planejado e executado de acordo com as 

normas que acompanham cada método. 

Nesta pesquisa foi desenvolvido um método de registro de não conformidades que 

viabiliza a gestão de processos em serviços de diagnóstico por imagem (SDMI). Tratou-

se de uma pesquisa com abordagem quanti-qualitativa e participação de um grupo de 

Experts, os quais realizaram uma validação da usabilidade do método proposto.  

 

 

3.1. Métodos aplicados 

 

Tratou-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa de natureza aplicada 

na modalidade de produção tecnológica, destinada a desenvolver uma metodologia a 

partir de recursos tecnológicos disponíveis no mercado, intitulado “Gestor de Não 

Conformidade (GNC)” e segundo seus objetivos, caracterizou-se como exploratória e 
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descritiva. Segundo a finalidade, classificou-se como pesquisa metodológica, adotando-

se como procedimentos de coleta, o Grupo de Experts. 

De acordo com Creswell (2014), na pesquisa qualitativa, os investigadores utilizam 

a literatura de maneira consistente com as suposições do participante, e não para 

prescrever as questões que precisam ser respondidas sob o ponto de vista do 

pesquisador. Uma das principais razões para conduzir um estudo qualitativo é que o 

estudo é exploratório e isso significa que ainda não foi escrito muita coisa sobre o tópico 

ou sobre a população em estudo, e o pesquisador, por sua vez, tenta construir um 

entendimento com base nas ideias dos participantes. Ainda comenta que a pesquisa 

qualitativa é uma abordagem que explora e entende o significado que indivíduos ou 

grupos atribuem um problema social ou humano. O processo de pesquisa envolve análise 

de dados que são construídos indutivamente e o pesquisador faz interpretações do 

significado do dado. O relatório final possui uma estrutura flexível.  

As pesquisas qualitativas não têm um padrão único, pois admitem que a realidade 

é fluente e contraditória e os processos dependem da concepção, valores e objetivos do 

pesquisador. Nesse âmbito, o sujeito-observador é parte integrante do processo de 

conhecimento e interpreta os fenômenos atribuindo-lhes um significado (CHIZZOTTI, 

2014). 

A pesquisa quantitativa, por sua vez, é uma abordagem para testar teorias objetivas 

examinando o relacionamento entre variáveis. Essas variáveis podem ser medidas por 

meio de instrumentos, de modo que os dados possam ser analisados utilizando-se 

procedimentos estatísticos. O relatório escrito final possui um conjunto estrutural 

consistente em introdução, literatura e teoria, métodos, resultados e discussão. Os 

pesquisadores qualitativos que se envolvem nesta forma de pesquisa têm hipóteses 

sobre teorias de forma dedutiva, construindo proteções contra viés, controlando 

explicações, apontando alternativas e podendo generalizar e replicar as descobertas. 

(CRESWELL, 2014). 

Gladcheff (2001) comenta que descrever de forma quantitativa sobre a qualidade 

de software é muito difícil para muitos aspectos de qualidade, como a usabilidade do 

sistema. Um outro problema está na seleção das características relevantes dos produtos 
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as quais descrevem um aspecto específico de qualidade pedido para um contexto 

particular. 

A pesquisa exploratório-descritiva visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema com vistas a torná-lo explícito, descrevendo e explorando uma situação social 

(POUPART et al., 2014). Consoante a isso, a pesquisa descritiva tem o propósito de 

observar, descrever, explorar, classificar e interpretar aspectos de fatos (DYNIEWICZ, 

2014). 

Conforme Souza et al (2013), a pesquisa aplicada visa adquirir ou gerar novos 

conhecimentos, novos processos, para a solução imediata de problemas determinados e 

específicos, com objetivo prático, operacionalizando ideias. Conforme Gerhardt e Silveira 

(2009), objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais.  

Incluindo o uso de modelos com métodos mistos como a pesquisa quali-quantitativa, 

a pesquisa metodológica contribui com o desenvolvimento de métodos complexos, 

sofisticados e relata a investigações dos métodos de obtenção, organização de dados e 

condução de pesquisas rigorosas. A pesquisa metodológica trata do desenvolvimento, 

da validação e da avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa (POLIT; BECK, 

2016). 

Conforme Nascimento (2012), a abordagem quantitativa na pesquisa metodológica 

permite análises do grau de precisão do instrumento e a abordagem qualitativa permite 

análises descritivas das opiniões dos experts convidados, chegando à validação do 

instrumento pela concordância das sugestões e valorização da importância e satisfação 

desse instrumento para o público-alvo. As duas abordagens são consideradas 

importantes, pois possibilitam precisar e analisar sugestões, opiniões, contribuições e 

ideias dos participantes do estudo.  

Utilizou-se nos testes de acompanhamento e homologação da metodologia uma 

tabela de atende e não atende (Apêndice C), que permitiu a pesquisadora classificar o 

nível de atendimento das configurações e resultados esperados de cada processo.  

A validação do SNC foi realizada simulando abertura, acompanhamento, 

encerramento e direcionamento de possíveis não conformidades. Também, testando os 

recebimentos de e-mail, classificações de chamados, dentre outros. A resposta do 
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sistema foi avaliada e quando necessário aplicou-se as correções e adaptações para 

aprimoramento do mesmo.  

Para a realização desta pesquisa, criou-se um Grupo de Experts, que avaliaram a 

usabilidade da metodologia proposta. Este grupo foi composto por 12 profissionais, pois 

de acordo com estudos de Tullis e Stetson (2004), para obter um resultado válido em 

teste de usabilidade, é necessária uma amostra entre 12 a 14 usuários. Os critérios de 

inclusão ao grupo foram: ter formação mínima no ensino médio, acima de 18 anos, que 

trabalham em organizações de saúde ou tecnologia como executor de exames, equipe 

de enfermagem, laudador, gestão, administrativo, desenvolvedor ou suporte de TI, por 

no mínimo 3 anos. Os profissionais que não apresentaram estas condições não foram 

incluídos no estudo por não estarem diretamente relacionados ao problema de pesquisa. 

Os 12 profissionais convidados participaram da pesquisa mediante aceite do termo de 

consentimento livre e esclarecido, disposto no Apêndice E. 

Estes profissionais que formaram o Grupo de Experts foram convidados 

formalmente por meio de uma Carta Convite, disposto no Apêndice G. Ao convidar os 

profissionais a participarem do estudo, a pesquisadora informou os objetivos do projeto 

e as questões éticas a serem consideradas e respeitadas pelo pesquisador. A coleta de 

dados ocorreu após aprovação no Comitê de Ética. 

Como instrumento de avaliação da usabilidade do SNC e coleta de dados, foi 

aplicado o questionário da escala SUS - System Usability Scale ao Grupo de Experts. 

Esta escala avalia a quantificação da usabilidade e é composta por 10 questões, aplicada 

de forma individual.  

O questionário SUS, foi criado por John Brooke (BROOKE, 1996), na empresa DEC 

(Digital Equipment Corporation) e é composto por 10 questões contendo uma escala de 

1 a 5, que representam os níveis de discordância e concordância, a serem escolhidos 

pelo respondente, para cada questão apresentada. O participante do questionário SUS 

assinala sua resposta numa escala Likert que varia de Discordo Totalmente a Concordo 

Totalmente, observado (BOUCINHA e TAROUCO, 2013). 

Para esta pesquisa optou-se pela coleta eletrônica, por meio do formulário do 

Google, composto por questões idênticas ao Apêndice F. Importante mencionar que 

anterior a isso, para que os profissionais tivessem condições de responder o questionário 
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de forma fidedigna, houve a apresentação da metodologia, que durou aproximadamente 

20 minutos e, posteriormente, foi a vez do participante utilizar o SNC, para que na etapa 

final tivessem condições de avaliar a usabilidade. Cada participante utilizou a ferramenta 

seguindo um roteiro explicativo, que serão apresentados nos próximos capítulos. 

No quadro abaixo apresentamos um resumo acerca da metodologia, segundo os 

métodos aplicados: 

 

MÉTODO APLICADO OBSERVAÇÕES 

Finalidade Pesquisa metodológica 

Abordagem 

Quali-quantitativa. Na pesquisa metodológica a abordagem quantitativa 

permite análise da precisão do instrumento enquanto a qualitativa a 

análise da opinião dos experts (validação e satisfação do Sistema de 

Não Conformidades). 

Natureza 
Aplicada, pois visa adquirir e gerar novos conhecimentos e processos 

para a solução imediata de um problema. 

Modalidade 
Produção tecnológica, destinada a desenvolver uma metodologia a partir 

de recursos tecnológicos disponíveis no mercado. 

Teste de acompanhamento 

e homologação 

Tabela de atende e não atende, que permitiu classificar o nível de 

atendimento das configurações e resultados esperados de cada 

processo.  

Coleta 
Grupo de Experts, formado por 12 profissionais especialistas em suas 

funções, que atendem as especificações mínimas desta pesquisa 

Instrumento de avaliação 

da usabilidade 

SUS - System Usability Scale. Esta escala avalia a quantificação da 

usabilidade e é composta por 10 questões que após tratamento apontou 

o score de usabilidade 

Quadro 3 - Métodos Aplicados 

 

A questão norteadora do estudo foi: “Como desenvolver uma metodologia de 

registro e tratamento de não conformidades utilizando o software OTRS – Open 

Technology Real Services, disponibilizado gratuitamente no mercado tecnológico para 

gestão de processos em serviços de diagnóstico por imagem?”. 

Para o embasamento teórico desta pesquisa utilizou-se documentos das bases de 

dados Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre 2007 e 2016, utilizando-se os 

seguintes descritores em inglês e português: “Health Status Indicators”, “Quality 
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Management”, “Health Services Administration”, “Diagnostic Imaging” e Technology and 

Innovation Management. 

Além disso, utilizou-se as normas de acreditação Organização Nacional de 

Acreditação - ONA e Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem - PADI e 

conteúdo legal que orienta a respeito dos registros de não conformidades.  

 

3.2. Fases da Pesquisa e Desenvolvimento da Metodologia 

 

Após leitura e revisão de literatura que norteiam o tema não conformidade na área 

da saúde, houve estudo e aprendizagem da ferramenta OTRS. Posteriormente, foi 

necessário esboçar o método para que fosse possível levantar todas as necessidades ou 

requisitos. Este esboço, baseado na reflexão dos processos de um SDMI, correspondeu 

à primeira etapa do desenvolvimento do método, caracterizada pelo mapeamento do que 

suscita a ferramenta. 

Para parametrização do Sistema de Não Conformidade foi necessário criar contas 

de e-mail para acesso dos Gestores (responsáveis de área) e colaboradores (usuário 

comum que registrará as não conformidades). Importante evidenciar que em um serviço 

de diagnóstico por imagem poderá ser utilizado as contas de e-mail corporativo dos 

próprios colaboradores.  

A próxima etapa desta pesquisa, constituiu-se pela parametrização do sistema 

OTRS, de acordo com as necessidades levantadas na fase anterior. Uma vez realizado 

os cadastros, teremos materializado as intenções e caberá, então, realizar as validações 

para verificação das funções e informações. O objetivo desta fase é identificar erros por 

meio de um número de testes, realizados pela pesquisadora que avaliem diferentes 

aspectos, como: avaliar se é possível abrir e solucionar chamados, alterar status do 

chamado, receber e-mails de notificação, classificar não conformidades, dentre outros. 

Foi na fase de parametrização que foi relacionada instruções de utilização da 

ferramenta, desde como configurar até como utilizar para abrir ou fechar um chamado, 

por exemplo. 
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Uma vez configurada e homologada, chegou a etapa de avaliação da usabilidade 

pelo grupo de Experts. Os dados resultantes da pesquisa de usabilidade foram tabulados 

em planilha eletrônica do aplicativo Microsoft Office Excel e tratados por meio de análise 

quantitativa simples. A parte quantitativa, após coleta de informações pelo Grupo de 

Experts, foi apresentada utilizando a estatística descritiva. Importante mencionar que 

para viabilizar o estudo, foi solicitada autorização para realização da coleta de dados de 

usabilidade pelo Grupo de Experts, submetendo esta pesquisa ao Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP com seres humanos, para avaliação dos aspectos éticos da pesquisa 

proposta. Somente após obter parecer favorável do CEP, disposto no Anexo A, é que a 

coleta de dados com o Grupo de Expert foi iniciada.   

Por fim, houve o compartilhamento para a comunidade científica, em forma de 

dissertação escrita e apresentação oral, como parte dos requisitos para obtenção do título 

de mestre em proteção radiológica. A última etapa, o compartilhamento, diz respeito à 

maneira como o relatório final e suas conclusões serão disponibilizadas. O processo de 

compartilhamento deve apresentar evidência suficiente para o leitor obter suas próprias 

conclusões a respeito da pesquisa (YIN, 2015).  

 

3.3. Aspectos Éticos da Pesquisa 

Esta pesquisa foi submetida à apreciação e aprovação ética pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/SES, parecer nº 

2.147.595, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde 466/2012, instrumento de natureza bioética que regulamenta a pesquisa com 

seres humanos (BRASIL, 2012). 

Com relação aos participantes da pesquisa, o sigilo e anonimato foi garantido por 

meio do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice E), em duas vias 

de igual teor, ficando uma de posse da pesquisadora e outra do participante da pesquisa. 

Para todos os participantes foram fornecidos os meios de contato com a pesquisadora, 

permitindo a desistência de participar da pesquisa a qualquer momento. Foi fornecida 
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informações sobre o propósito da pesquisa e seus objetivos, e também, foi assegurado 

aos participantes o direito a participar, ou não, do estudo.   

Os dados estão guardados em local seguro, onde permanecerá por cinco anos, sob 

responsabilidade dos pesquisadores do estudo. Além do mais, para preservar a 

identidade dos participantes da pesquisa, cada um deles recebeu um codinome por meio 

dos quais foram identificados na pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

Os resultados alcançados nesta pesquisa foram conduzidos a partir de duas etapas 

principais. A primeira foi o estudo, configuração e testes na ferramenta OTRS, intitulado 

nesta pesquisa “Sistema de Não Conformidade” (SNC). A segunda, consistiu na 

avaliação da usabilidade desta ferramenta. 

Nos tópicos a seguir, estão descritos os resultados desta pesquisa e discussões 

com relação a eles. 

4.1. Criação das contas de e-mail 

Para parametrização do Sistema de Não Conformidade optou-se por criar contas 

do Gmail e para isso o primeiro passo foi acessar o link gmail.com, conforme ilustrado 

nas imagens abaixo: 

 

 

Figura 1 Criação de e-mail 

 

 

Após acessar o link mencionado, devemos seguir preenchendo as informações 

solicitadas, como inclusão de nome e senha. Após o preenchimento das informações, a 

conta estará criada, conforme figura abaixo: 
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Figura 2 - Criação de e-mail - Final 

 

Abaixo relacionamos as contas de e-mail criadas para esta pesquisa: 

 

CONTA DE EMAIL PARA ACESSO 

NOME SOBRENOME USUÁRIO SENHA 

QUALIDADE OTRS qualidade.otrs@gmail.com *** 

Quadro 4 - Usuário de e-mail –Criação de chamado 

 

Por meio deste e-mail o colaborador registrava não conformidades. Basta enviar um 

e-mail para qualidade.otrs@gmail.com que a não conformidade será gerada 

automaticamente, acompanhe abaixo: 
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Figura 3 - Criando um chamado via e-mail - Etapa 1 

 

Acima uma simulação de como abrir chamados via e-mail, logo abaixo a 

demonstração que o e-mail foi enviado: 

 

 

Figura 4 - Criando um chamado via e-mail - Etapa 2 

 

Agora, a demonstração de que o chamado aberto via e-mail já está registrado na 

ferramenta: 

 

 

Figura 5 - Criando um chamado via e-mail - Etapa 3 
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Já os e-mails abaixo foram criados para os testes que realizaremos simulando ser 

um colaborador. 

 

CONTAS DE EMAIL PARA USUÁRIO CLIENTE (COLABORADORES) 

NOME SOBRENOME USUÁRIO SENHA 

PESQUISA MESTRADO participante.01.otrs@gmail.com *** 

PESQUISA MESTRADO participante.02.otrs@gmail.com *** 

PESQUISA MESTRADO participante.03.otrs@gmail.com *** 

PESQUISA MESTRADO participante.04.otrs@gmail.com *** 

PESQUISA MESTRADO participante.05.otrs@gmail.com *** 

PESQUISA MESTRADO participante.06.otrs@gmail.com *** 

Quadro 5- Usuário de e-mail – Colaboradores 

  

Abaixo os e-mails que foram criados para os testes que realizaremos simulando 

ser um gestor de área. 

 

CONTAS DE EMAIL PARA ATENDENTES (RESPONSÁVEIS DE ÁREA) 

NOME SOBRENOME USUÁRIO SENHA 

MESTRADO PESQUISA responsavel.atendimento.otrs@gmail.com *** 

MESTRADO PESQUISA responsavel.adm.otrs@gmail.com *** 

MESTRADO PESQUISA responsavel.producao.otrs@gmail.com *** 

MESTRADO PESQUISA responsavel.corpoclinico.otrs@gmail.com *** 

MESTRADO PESQUISA responsavel.master.otrs@gmail.com *** 

Quadro 6 - Usuário de e-mail - Responsável de área 

  

4.2. Instalação do OTRS 

O requisito para instalação do OTRS é ter um servidor Linux.  

É necessário que neste momento haja o apoio de um profissional de Tecnologia da 

Informação (TI). Para esta pesquisa, o profissional de TI seguiu o passo a passo de 

instalação do OTRS, disponibilizado no site da Complemento (2017). Uma vez instalado 
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e passível de acesso via URL - Uniform Resource Locator (que, e em português é 

conhecido por Localizador Padrão de Recursos), basta criar um usuário administrador e 

iniciar o trabalho de parametrização da ferramenta.  

4.3. Parametrização do OTRS 

 

Para o controle e organização dos requisitos, que compuseram a ferramenta, 

inicialmente criamos o check list abaixo (quadro 6), com base no que é preconizado para 

registro e tratamento de não conformidade na norma PADI, para posterior cadastramento 

no sistema OTRS. As não conformidades foram separadas em 4 categorias:  

a) Clínicos (CL): que envolvem o paciente e devem ser analisados, identificado as 

causas, aplicado ação corretiva, análise de causa raiz e eficácia da correção. 

b) Radioproteção (RP): Relacionado ao processo de proteção contra radiações 

ionizantes e devem ser analisados, identificado as causas, aplicado ação 

corretiva, análise de causa raiz e eficácia da correção. 

c) Técnico (TEC): que envolvem o processo de aquisição de imagem e devem ser 

analisados, identificado as causas, aplicado ação corretiva, análise de causa raiz 

e eficácia da correção. 

d) Registro operacional (RO): são NC que envolvem a operação em qualquer área 

do SDMI e que devem ser monitorados, contabilizados e apresentados na 

análise crítica periódica para definição de ações quando necessário. Para o RO 

não é necessário ação imediata e análise de causa raiz individual. 

Foram propostas 77 NC’s, classificadas abaixo como subcategoria, sendo 09 

relacionadas a eventos clínicos, 12 a Radioproteção, 11 ao processo de aquisição e 

imagem e 45 a registros operacionais, que monitoram a operação e não necessariamente 

merecem análise completa para cada apontamento. A subcategoria será o precursor do 

direcionamento da mesma para o gestor que deve tratá-la, ou seja, um tipo de não 

conformidade terá apenas um responsável, que será automaticamente definido. 

O critério de direcionamento da NC foi definido de acordo com os atores usualmente 

conhecidos dentro de um SDMI: Gerente Administrativo (ADM), Gerente de Atendimento 
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(GA), Gerente de Produção (GP) e Responsável Técnico (RT). Este direcionamento pode 

ser adaptado de acordo com a realidade do serviço, uma vez que a ferramenta OTRS é 

parametrizável. 

 

CHECK LIST 1 

ITEM CATEGORIA SUBCATEGORIA DIRECIONAR PARA 

1 CL *QUEDA DE PACIENTE 
GP 

2 CL *PACIENTE COM PCR 
RT 

3 CL *REAÇÃO ADVERSA AO MEDICAMENTO 
RT 

4 CL *TROCA DE MEDICAMENTO 
RT 

5 CL 
NUMERO DE LOTE MAT/MED NÃO INFORMADO NO 
ATENDIMENTO DO PACIENTE 

GP 

6 CL *ERRO DE LAUDO: ENTREGA OU CONCLUSÃO ERRADA 
RT 

7 CL *FALHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
RT 

8 CL ANAMNESE INCONSISTENTE 
GP 

9 CL *INFECÇÃO PÓS PROCEDIMENTO 
RT 

10 RP **ARMAZENAMENTO INDEVIDO DE DOSÍMETRO 
GP 

11 RP **NÃO UTILIZAÇÃO DE DOSÍMETRO 
GP 

12 RP *EQUIPAMENTOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO 
GP 

13 RP 
**RELATÓRIOS DA FISICA MÉDICA INDISPONÍVEIS OU 
VENCIDOS 

GP 

14 RP RELATÓRIO DE DOSIMETRIA INDISPONÍVEIS 
GP 

15 RP 
**ACESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS EM 
AMBIENTES CONTROLADOS 

GP 

16 RP 
*FALTA DE SINALIZAÇÃO EM AMBIENTES 
CONTROLADOS 

GP 

17 RP *EPI E EPC DEFEITUOSOS 
GP 

18 RP **PROTOCOLO DESATUALIZADO 
GP 

19 RP IMAGEM SUBEXPOSTA 
GP 

20 RP IMAGEM SUPEREXPOSTA 
GP 

21 RP *POSICIONAMENTO INCORRETO 
GP 

22 TEC 
*PACIENTE SEM TERMO DE CONSENTIMENTO 
ESPECÍFICO ASSINADO 

RT 
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23 TEC ANAMNESE INCOMPLETA OU INEXISTENTE 
GP 

24 TEC 
**TEMPERATURA E UMIDADE FORA DA 
RECOMENDAÇÃO 

GP 

25 TEC *EXAME NA ESTRUTURA E/OU LATERALIDADE ERRADA 
GP 

26 TEC *ACIDENTE DE TRABALHO 
RT 

27 TEC **EXTINTOR FORA DA VALIDADE 
ADM 

28 TEC 
PROCEDIMENTO EM DESACORDO COM O MANUAL 
PADRÃO 

ADM 

29 TEC *QUENCHING 
GP 

30 TEC *TECNOVIGILÂNCIA 
GP 

31 TEC *FARMACOVIGILÂNCIA 
GP 

32 TEC MATERIAIS E MEDICAMENTOS VENCIDOS 
GP 

33 RO CONFLITO DE HORÁRIOS NA AGENDA 
GA 

34 RO EXAME NÃO AUTORIZADO PELO CONVÊNIO 
GA 

35 RO 
EXAME REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO PELO 
CONVÊNIO 

GA 

36 RO EXAME NÃO COBRADO 
GA 

37 RO EXAME NÃO PAGO OU INADIMPLENTE 
ADM 

38 RO PACIENTE LIBERADO COM PULSEIRA 
GP 

39 RO PACIENTE CHEGOU ATRASADO 
GA 

40 RO PACIENTE NÃO COLABORATIVO 
GP 

41 RO 
PACIENTE SEM ACOMPANHAMENTO DE UM 
PROFISSIONAL 

GP 

42 RO 
PACIENTE SEM EXAMES ANTERIORES (PRÉ-
REQUISITO) 

GA 

43 RO PACIENTE SEM PREPARO 
GA 

44 RO PACIENTE SEM PULSEIRA 
GA 

45 RO FALTA DE MATERIAL CRÍTICO NO SETOR 
GP 

46 RO PONTO NÃO REGISTRADO 
ADM 

47 RO COLABORADOR SEM UNIFORME OU IDENTIFICAÇÃO 
GA 

48 RO AR CONDICIONADO COM MAU FUNCIONAMENTO 
ADM 

49 RO 
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS 

GP 
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50 RO ASSALTO OU ROUBO 
ADM 

51 RO QUEDA DE ENERGIA 
ADM 

52 RO INCIDÊNCIA DE PRAGAS 
ADM 

53 RO VISITANTE SEM IDENTIFICAÇÃO 
GA 

54 RO 
MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICA, HIDRAULICA E 
PREDIAL) 

ADM 

55 RO PROBLEMAS COM HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTE 
GA 

56 RO PROBLEMAS COM HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
GP 

57 RO OCORRÊNCIAS COM FORNECEDORES 
ADM 

58 RO MÉDICO ATRASADO 
RT 

59 RO MÉDICO DESMARCOU SEM ANTECEDÊNCIA 
RT 

60 RO MÉDICO FALTOU SEM COMUNICAR 
RT 

61 RO ENVIO DO LOTE FORA DO CRONOGRAMA 
ADM 

62 RO ERRO DE NF 
GA 

63 RO GLOSA  
ADM 

64 RO LANÇAMENTO INDEVIDO DE MATERIAL 
GP 

65 RO PROBLEMAS COM XML 
GA 

66 RO ROUPARIA FORA DAS ESPECIFICAÇÕES 
GP 

67 RO DIFICULDADE PARA PUNÇÃO VENOSA 
GP 

68 RO ERRO DE AGENDAMENTO 
GA 

69 RO 
PEDIDO MÉDICO NÃO ESCANEADO OU ESCANEADO 
FORA DOS PADRÕES 

GA 

70 RO *RECLAMAÇÃO DO PACIENTE 
GA 

71 RO ELOGIO DO PACIENTE 
GA 

72 RO SUGESTÃO/SOLICITAÇÃO DO PACIENTE 
GA 

73 RO *RECLAMAÇÃO DO MÉDICO SOLICITANTE 
RT 

74 RO ELOGIO DO MÉDICO SOLICITANTE 
GA 

75 RO SUGESTÃO/SOLICITAÇÃO DO MÉDICO SOLICITANTE 
RT 

76 RO COMUNICAÇÃO DE ACHADOS CRÍTICOS 
RT 



72 
 

77 RO OUTRO 
ADM 

Quadro 7 - Check list para parametrização do OTRS 

 

Para garantir o sigilo e incentivo à Cultura Justa, o direcionamento do chamado 

acontecerá diretamente para o responsável pela análise, o qual possui real interesse pela 

notificação, uma vez que precisa tratar para evitar reincidências. Importante mencionar 

que cada colaborador da empresa deve possuir seu usuário e não devemos permitir a 

criação de grupos, para que o sigilo seja preservado e o colaborador sinta-se incentivado 

a realizar os registros. No OTRS foi criado alguns perfis de usuários, descritos abaixo: 

 
 

CHECK LIST 2 

ITEM USUÁRIO PERMISSÕES 

1 Super Administrador 

Este perfil recebe e-mail em caso de abertura ou 

interação de NC’s de qualquer área. Além disso, 

pode acompanhar todos os chamados da 

ferramenta, estando eles abertos ou fechados. É 

possível a visualização de todas as filas e 

também possui acesso ao módulo de relatórios. 

2 Gerência 

Este perfil recebe e-mail em caso de abertura ou 

interação de NC’s geradas aos processos de sua 

responsabilidade. Além disso, pode acompanhar 

todos os chamados de sua equipe, estando eles 

abertos ou fechados. É possível a visualização 

de todas as filas para as quais ele presta 

atendimento ou onde possui permissão de 

visualização para consulta. 

3 Colaborador 

Este perfil recebe e-mail na abertura e interação 

de NC’s geradas por ele próprio. Além disso, 

pode acompanhar os seus chamados, estando 

eles abertos ou fechados.  
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Quadro 8 - Check list de usuários 

 

Também, foi necessário configurar prazos, que variam de acordo com natureza das 

não conformidades: 

 

SLA Ação imediata Análise e solução Avaliação da eficácia 

Grave: 

representadas 

no quadro 6 por 

1 asterisco (*): 

 

Resposta inicial até 24h (1 

dia) após a abertura do 

chamado. Nesta interação 

as ações corretivas ou 

preventivas devem ser 

implementadas 

Nova interação deve 

ocorrer 48h (2 dias) após 

a abertura do chamado e 

neste período devemos 

realizar a análise da 

causa e aplicar a solução 

Por fim, em 72h (3 dias) a 

contar da abertura do 

chamado, deve acontecer 

a avaliação da eficácia e 

fechamento da não 

conformidade 

Médio: 

representadas 

no quadro 6 por 

2 asterisco (**): 

Resposta inicial até 72h (3 

dias) após a abertura do 

chamado. Nesta interação 

as ações corretivas ou 

preventivas devem ser 

implementadas. 

Nova interação deve 

ocorrer 120h (5 dias) 

após a abertura do 

chamado e neste período 

devemos realizar a 

análise da causa e aplicar 

a solução 

Por fim, em 168h (7 dias) 

a contar da abertura do 

chamado, deve acontecer 

a avaliação da eficácia e 

fechamento da não 

conformidade 

Leve: no quadro 

6 sem asterisco 

Resposta inicial até 120h (5 

dias) após a abertura do 

chamado. Nesta interação 

as ações corretivas ou 

preventivas devem ser 

implementadas. 

Nova interação deve 

ocorrer 240h (10 dias) 

após a abertura do 

chamado e neste período 

devemos realizar a 

análise da causa e aplicar 

a solução 

Por fim, em 360 (15 dias) 

a contar da abertura do 

chamado, deve acontecer 

a avaliação da eficácia e 

fechamento da não 

conformidade 

Quadro 9 - SLA - Acordo de Nível de Serviço 

 

Com relação a não conformidades do tipo Reclamação de Cliente, ocorrendo via 

telefone, e-mail, presencial ou pesquisa de satisfação, podem ser registradas no OTRS. 

Em ambos os casos deve ser analisada se é procedente ou improcedente. Se 

procedente, ou seja, caso configure como NC real ou potencial, o responsável deve tratá-

la como uma NC Grave e neste caso deve seguir todos os passos de tratativa: ação 

imediata, análise de causa raiz, ação preventiva/corretiva e verificação da eficácia.  
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Configurou-se também no SNC quatro (4) categorias para classificação da origem 

dos chamados: 

a) Auditorias internas; 

b) Auditorias externas; 

c) Processo; 

d) Reclamação de Clientes. 

Sendo assim, poderá o gestor classificar a não conformidade, com o intuito de 

atender a norma PADI e também de melhorar a qualidade dos indicadores de qualidade 

da instituição. 

Delineado o que se pretende, precisamos iniciar a configuração no OTRS. Para 

facilitar o entendimento, optou-se por seguir a ordem da tela principal de administração 

do sistema, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 6 - Passo a passo para parametrização 

 

A seguir serão descritas cada uma das seis etapas para a parametrização. 

 

 

 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 
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4.3.1. Parametrização da Etapa 1 - Gerenciamento de Atendente 

Nos tópicos abaixo realizaremos a parametrização dos quesitos relacionados ao 

atendente. Para esta pesquisa os atendentes serão os responsáveis de área, ou seja, 

quem receberá, tratará e gerenciará as não conformidades. 

 

 

4.3.1.1. Atendentes 

 

Para que seja possível o acesso do atendente é necessário que o administrador do 

SNC crie os acessos, seguindo o passo a passo abaixo:  

 

 

Figura 7 - Parametrização de Atendentes - Etapa 1 

 

  

Figura 8- Parametrização de Atendentes - Etapa 2 
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Figura 9- Parametrização de Atendentes - Etapa 3 

 

Para que o processo não trave, é necessário preencher todas as informações 

acompanhadas de asterisco (*). 

 

 

Figura 10- Parametrização de Atendentes - Visão final 
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Para esta pesquisa foram utilizados os seguintes cadastros de atendente: 

NOME SOBRENOME LOGIN EMAIL 

RESPONSAVEL ATENDIMENTO responsavel.atendimento.otrs 
responsavel.atendimento.

otrs@gmail.com 

RESPONSAVEL ADMINISTRATIVO responsavel.adm.otrs 
responsavel.adm.otrs@g

mail.com 

RESPONSAVEL PRODUÇÃO responsavel.producao.otrs 
responsavel.producao.otr

s@gmail.com 

RESPONSAVEL CORPO CLÍNICO responsavel.corpoclinico.otrs 
responsavel.corpoclinico.

otrs@gmail.com 

RESPONSAVEL MASTER responsavel.master.otrs 
responsavel.master.otrs

@gmail.com 

Quadro 10 - Usuário de Atendente - Responsável de Área 

 

 

4.3.1.2. Grupos 

 

Cada atendente pertencerá a um grupo, que por sua vez terão permissões dentro 

da ferramenta SNC. Para esta pesquisa, cada área de um SDMI recebeu um nome de 

grupo. Dependendo da realidade do serviço, novos grupos podem ser criados, como 

exemplo: vendas, compras, financeiro, tecnologia, dentre outros. 

Para esta configuração, seguir o passo a passo abaixo: 

 

 

Figura 11 - Parametrização de Grupos - Etapa 1 
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Figura 12 - Parametrização de Grupos - Etapa 2 

 

 

Figura 13 - Parametrização de Grupos - Etapa 3 

 

 

Figura 14 - Parametrização de Grupos - Visão Final 

 

 

 



79 
 

4.3.1.3. Atendente – Grupo 

 

Após a criação dos responsáveis de área e também dos grupos, temos de associá-

los, preenchendo a matriz conforme ilustrado nas próximas figuras. Neste momento será 

definida quais permissões serão concedidas aos atendentes.  

 

 

Figura 15 - Vinculação de Atendente Grupo - Etapa 1 

 

Para esta pesquisa, foi definido as permissões conforme figuras abaixo: 

a) Responsável administrativo: 

 

 

Figura 16 - Vinculação de Atendente Grupo - Etapa 2 

 

Percebam que o grupo recebeu permissão para manipular qualquer quesito dentro 

do seu grupo e também recebeu permissão para mover o chamado para qualquer outro 
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grupo, ou seja, se por algum motivo algum colaborador criar chamado para o grupo 

incorreto ou o atendente genérico (que será explicado ao longo desta pesquisa) não 

executar automaticamente, o gestor poderá direcionar o chamado para outra área. 

 

b) Responsável atendimento: 

 

 

Figura 17 - Vinculação de Atendente Grupo - Etapa 3 

 

 

c) Responsável corpo clínico: 

 

 

Figura 18 - Vinculação de Atendente Grupo - Etapa 4 
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d) Responsável produção: 

 

 

Figura 19 - Vinculação de Atendente Grupo - Etapa 5 

 

 

e) Responsável master: 

 

 

Figura 20 - Vinculação de Atendente Grupo - Etapa 6 

 

Importante mencionar o significado de cada permissão: 

a) Somente leitura: acesso somente a leitura de chamados, neste grupo/fila. 

b) Mover para: permissões para mover chamados para este grupo/fila. 

c) Criar: permissões para criar chamados neste grupo/fila. 

d) Nota: permissões para adicionar notas aos chamados neste grupo/fila. 
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e) Proprietário: permissões para alterar o proprietário do chamado para este 

grupo/fila. 

f) Prioridade: permissões para alterar a prioridade do chamado neste grupo/fila. 

g) Leitura e escrita: acesso de leitura e escrita para chamados deste grupo/fila. 

 

4.3.1.4. Papéis 

 

A funcionalidade Papéis no OTRS permite flexibilizar as permissões já fornecidas 

na funcionalidade Grupos. Por entendermos que a configuração de Grupos já atendeu 

as necessidades da metodologia proposta, não se observou necessidade de utilização 

desta funcionalidade. 

 

4.3.1.5. Atendentes – Papéis 

 

Para esta pesquisa, não se observou necessidade de utilização desta 

funcionalidade, pelo motivo apontado no item 4.3.1.4. 

 

4.3.1.6. Papéis - Grupos 

 

Para esta pesquisa, não se observou necessidade de utilização desta 

funcionalidade, pelo motivo apontado no item 4.3.1.4. 

 

4.3.2. Parametrização da Etapa 2 -  Gerenciamento de Entidade 

Seguindo as tarefas de parametrização, nesta etapa foi criada a empresa, no OTRS 

chamado de “clientes” e também os usuários dos colaboradores, no OTRS classificado 

como “usuário cliente”.  
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4.3.2.1. Usuário cliente 

 

Nesta etapa cadastraremos os usuários do sistema OTRS, que serão utilizados 

pelos colaboradores da empresa para gerar as não conformidades. Dados como nome, 

login, e-mail e senha são solicitados. 

Para o cadastro, bata seguir o passo a passo abaixo: 

 

 

Figura 21 - Parametrização de Usuário Cliente - Etapa 1 

 

 

Figura 22 - Parametrização de Usuário Cliente - Etapa 2 
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Figura 23- Parametrização de Usuário Cliente - Etapa 3 

 

 

Figura 24- Parametrização de Usuário Cliente - Etapa 3 - Visão Geral 
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Figura 25- Parametrização de Usuário Cliente - Visão Final 

 

Para a não utilização de nomes nesta pesquisa, utilizou-se os seguintes usuários, 

que posteriormente serão utilizados para o teste de usabilidade desta pesquisa: 

USUÁRIO LOGIN EMAIL 

PARTICIPANTE 01 PARTICIPANTE.01 participante.01.otrs@gmail.com 

PARTICIPANTE 02 PARTICIPANTE.02 participante.02.otrs@gmail.com 

PARTICIPANTE 03 PARTICIPANTE.03 participante.03.otrs@gmail.com 

PARTICIPANTE 04 PARTICIPANTE.04 participante.04.otrs@gmail.com 

PARTICIPANTE 05 PARTICIPANTE.05 participante.05.otrs@gmail.com 

PARTICIPANTE 06 PARTICIPANTE.06 participante.06.otrs@gmail.com 

Quadro 11- Usuário Cliente - Colaborador 

 

Estes usuários permitiram o acesso da pesquisadora e dos participantes na 

ferramenta OTRS. Importante destacar que, durante a configuração destas informações 

na ferramenta, em caso de campo obrigatório não preenchido, o OTRS nos alertará, 

destacando em vermelho o item com erro, conforme observado abaixo: 
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Figura 26 - Parametrização de Usuário Cliente - Alerta 

 

Após preenchimento dos itens obrigatórios, o OTRS permitirá o usuário salvar os 

dados. 

 

4.3.2.2. Clientes 

 

Antes de criar o Usuário Cliente, item descrito no tópico acima, é necessário 

cadastrar a empresa do mesmo. Basta clicar em Cliente e seguir o ilustrado nas 

próximas figuras: 
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Figura 27 - Parametrização de Usuário Cliente - Etapa 1 

 

Agora, clicar em adicionar cliente: 

 

Figura 28 - Parametrização de Usuário Cliente - Etapa 2 

 

 

Figura 29 - Parametrização de Usuário Cliente - Etapa 3 
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Para esta pesquisa, o nome da empresa foi SDMI, iniciais de Serviço de 

Diagnóstico Médico por Imagem. 

Importante mencionar que os itens acompanhados com um asterisco (*) são de 

preenchimento obrigatório. 

 

Figura 30 - Parametrização de Usuário Cliente - Visão Final 

 

 

 

4.3.2.3. Usuário Cliente/Grupos 

 

Esta função está desabilitada no OTRS versão 5S Free, utilizado nesta pesquisa. 

 

4.3.2.4. Usuário Cliente/Serviços 

 

A ferramenta OTRS permite limitar a abertura de um chamado para determinado 

usuário, desta forma, o gestor da ferramenta pode definir, se for de seu interesse, quais 

não conformidades cada usuário terá acesso, para isso, basta acessar: 
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Figura 31 - Vinculação de Cliente Serviços - Etapa 1 

 

 

 

Figura 32 - Vinculação de Cliente Serviços - Etapa 2 
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Figura 33 - Vinculação de Cliente Serviços – Visão Final 

 

Repetir a operação com todos os usuários, ativando todos os itens. 

Podemos, no entanto, limitar as não conformidades aos colaboradores, o que não 

foi o caso desta pesquisa, mas, ilustramos nas figuras abaixo como exemplo:  

 

Figura 34 - Vinculação de Cliente Serviços – Outro Exemplo 
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4.3.3. Parametrização da Etapa 3 -  Configurações de Email 

Neste tópico de configuração o único item a configurar para esta pesquisa foi o 

descrito abaixo. 

 

 

4.3.3.1. Gerenciamento de contas de E-mail 

 

O OTRS permite que a partir de uma conta de e-mail da empresa seja aberto um 

chamado. Havendo um novo e-mail na conta indicada na configuração, o OTRS 

automaticamente puxa a mensagem e converte em um chamado. Por padrão, a cada 10 

minutos haverá esta conversão, quando houver novos e-mails. 

Este será o momento de configurar o e-mail padrão para abertura de chamados. 

Para isso, seguir o passo a passo abaixo: 

 

 

Figura 35 - Configuração de E-mail - Etapa 1 
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Figura 36 - Configuração de E-mail - Etapa 2 

 

 

Figura 37 - Configuração de E-mail - Etapa 3 

 

Por meio do e-mail qualidade.otrs@gmail.com o colaborador poderá registrar não 

conformidades via e-mail. Também, será o remetente dos e-mails enviados aos 

colaboradores, como ilustrado abaixo: 
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Figura 38 - Verificando remetente de E-mail - Etapa 1 

 

 

Figura 39 - Verificando remetente de E-mail - Etapa 2 

 

4.3.4. Parametrização da Etapa 4 -  Configurações de Fila 

Agora começa a se formar a estrutura para abertura e gerenciamento de não 

conformidades. Nesta etapa foi parametrizado as filas de direcionamento de chamados, 

modelo de respostas, saudações, dentre outros. Detalhamos cada configuração, que 

serão explicadas nos tópicos abaixo. 
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4.3.4.1. Filas 

 

As filas existem para direcionar os chamados de cada área, que por sua vez terão 

um gestor responsável. Para esta pesquisa, foram criadas quatro filas e o passo a passo 

será descrito abaixo: 

 

 

Figura 40 - Parametrização de Fila - Etapa 1 

 

O único campo que deve ser preenchido é o nome: 

 

 

Figura 41 -  Parametrização de Fila - Etapa 2 
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Figura 42 - Parametrização de Fila - Etapa 2 - Outro exemplo 

 

 

Figura 43 - Parametrização de Fila - Visão Final 

 

 

4.3.4.2. Modelos 

 

Um modelo nada mais é um texto padrão que ajuda os atendentes a redigir 

chamados, respostas ou encaminhamentos. Como o modelo de escrita já estará pré-

pronto, a interação pode ocorrer mais rapidamente. 
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Figura 44 -  Parametrização de Modelo de Texto - Etapa 1 

 

 

Figura 45 - Parametrização de Modelo de Texto - Etapa 2 

 

 

 

Figura 46 - Parametrização de Modelo para Fechamento de Chamado - Etapa 3 
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Figura 47 - Parametrização de Modelo Padrão - Etapa 4 

Importante mencionar o significado de cada comando: 

a) <OTRS_OWNER_*> - Opções do proprietário do chamado 

(ex. <OTRS_OWNER_UserFirstname>). 

b) <OTRS_RESPONSIBLE_*> - Opções do responsável pelo chamado 

(ex. <OTRS_RESPONSIBLE_UserFirstname>). 

c) <OTRS_CURRENT_*> - Opções do usuário atual que solicitou a ação 

(ex. <OTRS_CURRENT_UserFirstname>). 

d) <OTRS_TICKET_*> - Opções dos dados do chamado 

(ex. <OTRS_TICKET_TicketNumber>, <OTRS_TICKET_TicketID>, 

<OTRS_TICKET_Queue>, <OTRS_TICKET_State>). 

e) <OTRS_TICKET_DynamicField_*> - Opções de valores internos de campos 

dinâmicos de chamados (ex. <OTRS_TICKET_DynamicField_TestField>, 

<OTRS_TICKET_DynamicField_TicketFreeText1>). 

f) <OTRS_TICKET_DynamicField_*_Value> - Opções de exibição de valores de 

campos dinâmicos de chamados, úteis para campos Dropdown e Multisseleção 

(ex. <OTRS_TICKET_DynamicField_TestField_Value>, 

<OTRS_TICKET_DynamicField_TicketFreeText1_Value>). 

g) <OTRS_CUSTOMER_DATA_*> - Opções para os dados do atual usuário cliente 

(ex. <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserFirstname>). 
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h) <OTRS_CONFIG_*> - Opções de Configuração 

(ex. <OTRS_CONFIG_HttpType>). 

 

 

Figura 48 - Parametrização de Modelo de Texto - Visão final 

 

 

4.3.4.3. Modelo-Fila 

 

Agora precisamos ativar as respostas para cada fila, conforme ilustrado abaixo: 

 

 

Figura 49 - Vinculação de Modelo fila - Etapa 1 
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Figura 50 - Vinculação de Modelo fila - Visão Final 

 

Basta repetir o passo a passo para a resposta padrão. 

 

 

4.3.4.4. Autorrespostas 

 

As autorrespostas são respostas automáticas enviadas aos usuários em 

determinadas ocasiões. Para esta pesquisa foi criado uma autorresposta quando um 

novo chamado é criado, logo o usuário recebera um e-mail informando que o chamado 

foi criado e qual o número dele. 

 

 

 

Figura 51 - Parametrização de Modelo de Autorrespostas - Etapa 1 
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Figura 52 - Parametrização de Modelo de Autorrespostas - Etapa 2 

 

 

4.3.4.5. Autorresposta-fila 

 

Agora é o momento de vincular as autorrespostas às filas de atendimento. 

 

 

Figura 53 - Vinculação de Autorresposta-fila - Etapa 1 
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Figura 54 - Vinculação de Autorresposta-fila - Etapa 2 

 

O procedimento deve ser repetido para todas as filas. 

 

 

Figura 55 - Vinculação de Autorresposta Fila - Visão Final 

 

 

4.3.4.6. Anexos 

 

A função anexos permite o carregamento de arquivos para o servidor do OTRS, 

para que posteriormente componha respostas automáticas no sistema. 

Para esta pesquisa, não se observou necessidade para este recurso. 

 

4.3.4.7. Anexos-modelos 
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Para esta pesquisa, não se observou necessidade para este recurso pelos 

motivos expostos no item 4.3.4.6. 

 

4.3.4.8. Saudações 

 

Saudação é outra categoria de texto padrão que é inserida antes do corpo de uma 

resposta. Podemos inclusive, utilizar imagens e HTML, o que não foi o caso desta 

pesquisa. 

 

 

Figura 56 - Parametrização de Modelo de Saudação - Etapa 1 

 

 

Figura 57 - Parametrização de Modelo de Saudação - Etapa 2 
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Figura 58 - Parametrização de Modelo de Saudação - Etapa 3 

 

 

Figura 59 - Parametrização de Modelo de Saudação - Visão Final 

 

 

4.3.4.9. Assinaturas 

 

Ao contrário da saudação, a assinatura é um texto padrão que é inserido após o 

corpo de uma resposta. Podemos inclusive, utilizar imagens e HTML, o que não foi o 

caso desta pesquisa. 
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Figura 60 - Parametrização de Modelo de Assinatura - Etapa 1 

 

 

Figura 61 - Parametrização de Modelo de Assinatura - Etapa 2 

 

 

Figura 62 - Parametrização de Modelo de Assinatura - Etapa 3 
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Figura 63 - Parametrização de Modelo de Assinatura - Visão Final 

 

 

4.3.5. Parametrização da Etapa 5 -  Configurações de Chamado 

 

Com o OTRS é possível personalizar diversas configurações, como por exemplo 

classificação de chamados, acordo de nível de serviço, estado da não conformidade, 

dentre outros. Nos próximos tópicos descreveremos o passo a passo. 

 

 

4.3.5.1. Notificações de Chamado 

 

Para esta pesquisa não foi necessário alterar nenhuma configuração desta 

funcionalidade. 

 

4.3.5.2. Tipos 

 

O cadastramento desta funcionalidade permitirá classificar as NC’s quanto a sua 

origem, ou seja, criar categorização. Segue o passo a passo realizado: 
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Figura 64 - Parametrização de Tipo - Etapa 1 

 

 

Figura 65 - Parametrização de Tipo - Etapa 2 
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Figura 66 - Parametrização de Tipo - Etapa 3 

 

 

Figura 67 - Parametrização de Tipo - Etapa 3 - Outro exemplo 

 

Configurou-se para esta pesquisa quatro (4) categorias para classificação da origem 

dos chamados: 

a) Auditorias internas; 

b) Auditorias externas; 

c) Processo; 

d) Reclamação de Clientes. 

Com esta forma de classificação de não conformidade a instituição estará 

cumprindo a norma PADI e, também, poderá melhorar a qualidade dos indicadores de 

qualidade. 
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Caso haja algum erro durante a configuração, basta inativar seguindo o passo a 

passo: 

 

 

Figura 68 - Parametrização de Tipo - Invalidar 

 

Observe que ao invalidar a cor padrão é alterada para cinza: 

 

 

Figura 69 - Parametrização de Tipo – Visão Final 
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4.3.5.3. Listas de Controle de Acesso (ACL) 

 

Este recurso permite incrementar o OTRS. Com o ACL é possível criar outros 

critérios de restrição para os chamados, por exemplo, não permitir que um chamado de 

prioridade baixa seja encaminhado para uma fila de urgência. Porém, para o método 

proposto não observamos esta necessidade. 

 

4.3.5.4. Estado 

 

No OTRS é possível criar vários estados, que possuem por objetivo definir a 

situação em que a não conformidade se encontra. Para criar estas situações, devemos 

seguir o passo a passo abaixo:  

 

Figura 70 - Parametrização de Estado - Etapa 1 
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Figura 71 - Parametrização de Estado - Etapa 2 

 

 

Figura 72 - Parametrização de Estado - Etapa 3 

 

 

Figura 73 - Parametrização de Estado - Etapa 4 
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Agora realizaremos o cadastro da avaliação da eficácia: 

 

Figura 74 - Parametrização de Estado - Etapa 5 

 

 

Figura 75 - Parametrização de Estado - Etapa 6 
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Agora realizaremos o cadastro da situação em análise: 

 

 

Figura 76 - Parametrização de Estado - Etapa 7 

 

 

Figura 77 - Parametrização de Estado - Etapa 8 
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Agora realizaremos o cadastro da situação solucionado: 

 

 

Figura 78 - Parametrização de Estado - Etapa 9 

 

 

Figura 79 - Parametrização de Estado - Etapa 10 
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Agora realizaremos o cadastro da situação ação imediata: 

 

 

Figura 80 - Parametrização de Estado - Etapa 11 

 

 

Figura 81 - Parametrização de Estado - Etapa 12 
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Figura 82 - Parametrização de Estado - Visão Final 

 

 Percebemos com o passo a passo descrito acima que esta pesquisa possui cinco 

estados de não conformidade, também ilustrado na figura abaixo: 

 

 

Figura 83 - Visão de Estados na interação do gestor com a não conformidade 

 

Não conformidades recém-criados ficam no estado “aberto”, já o “solucionado” é o 

estado final.  

Com relação ao estado “ação imediata”, é do tipo lembrete de pendente e disparam 

alertas quando as não conformidades atingem o tempo de pendência marcado no campo 

“Data de Pendência”, quando interagimos em um chamado e ilustrado abaixo: 
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Quanto à “avaliação da eficácia”, foi parametrizado para ser um estado do tipo 

pendente automático para que, quando o tempo for atingido, o responsável do chamado 

receba um e-mail lembrando sobre o mesmo. Lembretes de chamados só serão enviados 

durante o horário comercial e são repetidamente enviados após 24 horas, até que o 

estado seja alterado pelo responsável. Optou-se por esta configuração para a “avaliação 

da eficácia” para que o responsável nunca esqueça de reavaliar uma não conformidade, 

quanto a sua eficácia, antes de solucioná-lo definitivamente, cumprindo assim a exigência 

das normas acreditadores.  

Estados do tipo “pendente automático”, podem mudar automaticamente o estado 

de um chamado para outro quando a data de pendência é atingida, no entanto não foi 

realizada esta configuração nesta pesquisa. 

 

4.3.5.5. Serviços 

 

Esta função é um agrupador de não conformidades ou categoria de não 

conformidade, que ofereceremos ao colaborador para que gere a não conformidade. Para 

esta pesquisa foram configurados quatro (4) serviços para agrupar os subserviços 

descritos no quadro 6.  

Tanto os serviços quanto os subserviços foram pensados para atender o que é 

preconizado para registro e tratamento de não conformidade na norma PADI e são os 

seguintes: 

a)  Clínicos (CL): que envolvem o paciente e devem ser analisados, identificado as 

causas, aplicado ação corretiva, análise de causa raiz e eficácia da correção. 
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b) Radioproteção (RP): Relacionado ao processo de proteção contra radiações 

ionizantes e devem ser analisados, identificado as causas, aplicado ação 

corretiva, análise de causa raiz e eficácia da correção. 

c) Técnico (TEC): que envolvem o processo de aquisição de imagem e devem ser 

analisados, identificado as causas, aplicado ação corretiva, análise de causa raiz 

e eficácia da correção. 

d) Registro operacional (RO): são NC que envolvem a operação em qualquer área 

do SDMI e que devem ser monitorados, contabilizados e apresentados na 

análise crítica periódica para definição de ações quando necessário. Para o RO 

não é necessário ação imediata e análise de causa raiz individual. 

Para cadastrá-las, seguimos o seguinte passo a passo: 

 

 

Figura 84 - Parametrização de Serviço - Etapa 1 
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Figura 85 - Parametrização de Serviço - Etapa 2 

 

 

Figura 86 - Parametrização de Serviço - Etapa 3 

 

 

Figura 87 - Parametrização de Serviço - Visão Final 
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Figura 88 - Parametrização de Serviço - Etapa 2 - Outro exemplo 

 

 

Figura 89 - Parametrização de Serviço - Visão Final - Outro Exemplo 

 

Agora é o momento de cadastrar os subserviços, ou seja, os motivos de não 

conformidade de fato. O subserviço será o precursor do direcionamento da não 

conformidade para o gestor que deve tratá-la, ou seja, um tipo de não conformidade terá 

apenas um responsável, que será automaticamente definido. Para cadastrar subserviço, 

devemos seguir os passos abaixo: 
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Figura 90 - Parametrização de Subserviço - Etapa 1 

 

 

Figura 91 - Parametrização de Subserviço - Etapa 2 
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Figura 92 - Parametrização de Subserviço - Etapa 3 

 

 

Figura 93 - Parametrização de Subserviço - Etapa 4 

 

 

Figura 94 - Parametrização de Subserviço - Etapa 5 
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Figura 95 - Parametrização de Subserviço - Visão Final 

 

 

Figura 96 - Parametrização de Subserviço - Etapa 1 - Outro Exemplo 

 

 

Figura 97 - Parametrização de Subserviço - Etapa 2 - Outro Exemplo 
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Figura 98 - Parametrização de Subserviço - Etapa 3 - Outro Exemplo 

 

 

Figura 99 - Parametrização de Subserviço - Etapa 4 - Outro Exemplo 

 

 

Figura 100 - Parametrização de Subserviço - Visão Final - Outro Exemplo 
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O processo deve ser repetido até que todas as NC desejadas estejam cadastradas: 

 

 

Figura 101 - Parametrização de Subserviço - Visão Geral Final 

 

 

4.3.5.6. Prioridades 

 

Com o OTRS é possível configurar a nomenclatura da prioridade conforme a 

preferência da empresa, ativar, inativar e adicionar prioridades a qualquer momento. 

A prioridade do chamado nos guia quanto a qual chamado deve ser resolvido 

primeiro. Quanto maior a prioridade mais rápido ou maior atenção deve ser dada à não 

conformidade. 

 

SERVIÇO 

SUBSERVIÇO 

SERVIÇO 

SUBSERVIÇO 
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Para configuração deste item, seguir o passo a passo abaixo: 

 

 

Figura 102 - Parametrização de Prioridade - Etapa 1 

 

 

Figura 103 - Parametrização de Estado - Etapa 2 
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Figura 104 - Parametrização de Estado - Etapa 3 

 

 

Figura 105 - Parametrização de Estado - Etapa 4 

 

 

Figura 106 - Parametrização de Estado - Visão Final 
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Quanto à demais opções que vierem ativas no sistema, devem ser inativadas, 

afinal, não terão utilidade. 

 

Figura 107 - Parametrização de Estado - Inativar 

 

Um ponto bastante importante que foi realizado no SNC foi a configuração para não 

permitir que o usuário consiga definir a prioridade, ou seja, a prioridade será definida 

automaticamente pelo sistema de acordo com a não conformidade aberta. Isso permitirá 

que o gestor ou colaborador não se preocupe com mais este detalhe, nem mesmo atribua 

uma prioridade equivocadamente. Para isso, deve-se seguir o passo a passo abaixo: 

 

 

Figura 108 - Limitando a definição de prioridade - Etapa 1 
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Figura 109 - Limitando a definição de prioridade - Etapa 2 

 

 

Figura 110 - Limitando a definição de prioridade - Etapa 3 

 

 

Figura 111 - Limitando a definição de prioridade – Última etapa 
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4.3.5.7. Acordo de Nível de Serviço (SLA) 

 

SLA do inglês Service Level Agreement é um acordo firmado entre duas partes, que 

no caso de uma ferramenta de não conformidades para a área da saúde deve ser definido 

entre Direção e Gestão, que descreve as especificidades da não conformidade que o 

gestor deve cumprir. 

Para esta pesquisa, o Acordo de Nível de Serviços foi configurado da seguinte 

forma: 

 

 

Figura 112 - Definição de SLA's - Etapa 1 

 

 

Figura 113 - Definição de SLA's - Etapa 2 
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Figura 114 - Definição de SLA's - Etapa 3 

 

O termo escalação no SNC significa que foi ultrapassado um dos acordos de tempo 

de atendimento definido no SLA. É possível configurar o OTRS para que dispare uma 

notificação para o e-mail do gestor em caso de escalação da não conformidade ou ainda, 

quando o chamado estiver quase escalando, de acordo com o percentual configurado. 

No exemplo acima, onde estamos configurando o SLA para chamados graves, a primeira 

interação com o chamado, pelo gestor, deve ocorrer em 24h, sendo que, quando atingir 

90% do tempo, o gestor será lembrado por e-mail que deve interagir com o chamado. 

Uma nova atualização no chamado deve ser realizada em 48h e a solução deve ser dada 

em 72h. Para as últimas duas configurações não será enviado um e-mail de lembrete 

quando atingir algum percentual do tempo, para esta pesquisa. 
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Figura 115 - Definição de SLA's - Etapa 4 

 

 

Figura 116 - Definição de SLA's - Etapa 5 

 

 

Figura 117 -  Definição de SLA's - Visão Final 
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Abaixo foi relacionado alguns exemplos de como esta configuração se comporta na 

prática: 

 

 

Figura 118 - A NC será escalonada - Etapa 1 

 

Neste exemplo, temos uma não conformidade leve que deve ter sua primeira 

interação em no máximo 7 dias. Percebe-se que quando atingimos 90% do prazo limite, 

o OTRS lembrou o gestor que em breve o chamado será escalonado. 

 

 

Figura 119 - A NC será escalonada - Etapa 2 
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Após o primeiro aviso de escalonamento, o lembrete será enviado todos os dias, 

até que o chamado seja escalonado, quando então o lembrete passa de “será 

escalonado” para “foi escalonado”, conforme percebemos na próxima figura: 

 

 

 

Agora o chamado encontra-se escalonado, ou seja, em atraso. A partir de agora, 

enquanto não houver tratamento, todos os dias haverá a emissão de lembretes ao gestor. 

 

 

 

Quando os prazos do SLA não são cumpridos, o tempo de estouro ficará em 

vermelho no OTRS, conforme ilustrado abaixo: 
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Figura 120 - Interação em atraso (vermelho) 

 

Após alguma interação, a cor padrão voltará, conforme teste realizado: 

 

 

Figura 121 - Interação em dia (preto) 
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4.3.6. Parametrização da Etapa 6 -  Administração do Sistema 

Chegamos na última etapa de parametrização do SNC. Nesta sessão utilizaremos 

apenas o “atendente genérico” e “configuração do sistema”. Com relação à “configuração 

do sistema”, já descrevemos a utilização, para esta pesquisa, no tópico acima, quando 

falamos sobre “prioridades”. 

 

 

4.3.6.1. Atendente Genérico 

 

O atendente genérico nada mais é que a configuração de uma inteligência por trás 

do método que fará cumprir algumas tarefas automaticamente, a partir de eventos. 

Para esta pesquisa foi configurado oito atendentes genéricos: prioridade de 

atendimento de acordo com os serviços graves, médios e leves; limpeza de lixeira; 

direcionamento de chamados para o responsável pelo atendimento; direcionamento de 

chamados para o responsável pelo administrativo; direcionamento de chamados para o 

responsável pela produção; direcionamento de chamados para o responsável do corpo 

clínico.  

O passo a passo de configuração foi relacionado abaixo: 

 

 

Figura 122 - Criação de atendente genérico - Etapa 1 
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Figura 123 - Criação de atendente genérico - Etapa 2 

 

Primeiramente foi configurado o atendente genérico para classificação automática 

de chamados graves: 

 

 

Figura 124 - Criação de atendente genérico - Grave - Etapa 3 

 

 

 

Figura 125 - Criação de atendente genérico - Grave - Etapa 4 
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Em todas as configurações de atendente genérico, devemos selecionar o número 

01 na opção minutos agendados e para a opção horas agendadas e dias agendados 

devemos selecionar todas as opções: de 00 à 23 e de domingo à sábado. 

 

 

Figura 126 - Criação de atendente genérico - Grave - Etapa 5 

 

 

Figura 127 - Criação de atendente genérico - Grave - Etapa 6 
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Agora, o passo a passo da configuração do atendente genérico para classificação 

automática de chamados com prioridade média: 

 

 

Figura 128 - Criação de atendente genérico - Médio - Etapa 7 

 

 

 

Figura 129 - Criação de atendente genérico - Médio - Etapa 8 
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Figura 130 - Criação de atendente genérico - Médio - Etapa 9 

 

 

Figura 131 - Criação de atendente genérico - Médio - Etapa 10 

 

Agora, o passo a passo da configuração do atendente genérico para classificação 

automática de chamados com prioridade leve: 
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Figura 132 - Criação de atendente genérico - Leve - Etapa 11 

 

 

Figura 133 - Criação de atendente genérico - Leve - Etapa 12 
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Figura 134 - Criação de atendente genérico - Leve - Etapa 13 

 

 

Figura 135 - Criação de atendente genérico - Leve - Etapa 14 
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Agora, o passo a passo da configuração do atendente genérico para que 

automaticamente a lixeira seja esvaziada. 

 

 

Figura 136 - Criação de atendente genérico - Lixeira - Etapa 15 

 

 

Figura 137 - Criação de atendente genérico - Lixeira - Etapa 16 
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Figura 138 - Criação de atendente genérico - Lixeira - Etapa 17 

 

Agora, o passo a passo da configuração do atendente genérico para direcionamento 

de chamados abertos na fila errada, para fila e responsável correto. No passo a passo 

abaixo a descrição de configuração para a Fila Administrativa: 

 

 

Figura 139 - Criação de atendente genérico - Direcionar para - Etapa 18 
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Figura 140 - Criação de atendente genérico - Direcionar para - Etapa 19 

 

Figura 141 - Criação de atendente genérico - Direcionar para - Etapa 20 
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Figura 142 - Criação de atendente genérico - Direcionar para - Etapa 21 

 

Figura 143 - Criação de atendente genérico - Direcionar para - Etapa 22 

 

Agora, basta executar os mesmos comandos para as demais áreas de 

direcionamento. 

 

 

Figura 144 - Criação de atendente genérico - Visão Final 
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4.4. Acessando o SNC 

É necessário acessar o SNC para cadastro e acompanhamento de NC. Para isso, 

seguir o passo a passo: 

a) A interface do atendente é acessada por meio de um URL (Endereço): 

http://IP_DO_SERVIDOR/otrs/index.pl   

b) Através deste link, será exibida uma tela onde o atendente deverá inserir o seu 

login e senha e clicar no botão “login”. 

 

 

Figura 145 - Acessando o OTRS 

 

Logo que o gestor realiza o login no sistema, aparecerá o Painel de Controle como 

página inicial. Esta tela permite visualizar os chamados mais recentes, os que estão 

pendentes ou escalados. Este painel está ilustrado na figura abaixo: 
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Figura 146 - Painel Inicial - Visão do Gestor 

 

 

Essa é a área onde o gestor possui visão geral dos chamados e de suas atividades. 

Ela é composta por vários tópicos que podem ser habilitados ou desabilitados através do 

menu “Configurações” apontado na próxima figura: 
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Figura 147 - Configurações do Painel Inicial 

 

Alguns termos do Painel Inicial estão explicados abaixo: 

Chamados Novos: Chamados criados por e-mail ou pela interface do colaborador 

que ainda não tiveram interação do gestor. 

Chamados Abertos: Chamados que já estão em atendimento ou andamento, ou 

seja, que já tiveram algum tipo de interação do gestor. 

Chamados com Lembrete: Nesta opção aparecerá os chamados que atingirem a 

“data de pendência” especificada. O OTRS permite que o gestor agende um lembrete 

para um determinado chamado com o intuito de receber uma notificação futura e retomar 

o atendimento do mesmo. Isto será útil principalmente quando o gestor precisa lembrar 

de avaliar a eficácia da solução dada para aquela NC. Quando o tempo determinado no 

campo “Data de Pendência” for atingido, o gestor responsável por aquele chamado 

receberá um e-mail de lembrete sobre o mesmo. Um detalhe muito importante é que os 

lembretes de chamados só serão enviados durante o horário comercial e são 

repetidamente enviados a cada 24 horas até que o estado do chamado seja alterado pelo 

gestor. 

Chamados Escalados: São chamados que já tiveram seu prazo de solução, 

atualização ou resposta excedidos, ou seja, estão atrasados no processo. No OTRS, 
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chamados escalados são aqueles que ultrapassaram um dos acordos de tempo de 

atendimento definidos nos SLA’s. Uma vez que o chamado é escalado, ou seja, um dos 

acordos de tempo não é cumprido, este ficará com o tempo marcado em vermelho. Além 

disso, é possível configurar notificações para serem disparados por e-mail caso um 

chamado seja escalado, como já explicado nos tópicos acima desta pesquisa. 

No gráfico abaixo temos o quantitativo dos chamados abertos e fechados dos 

últimos 7 dias. Logo abaixo, em “Online”, a quantidade de colaboradores online naquele 

momento. 

 

 

 

Figura 148 - Gráfico do Painel Inicial 

 

Na engrenagem é possível fazer algumas configurações interessantes que 

organizam a rotina do gestor. A configuração realizada nesta pesquisa, a partir da 

engrenagem, está relacionada abaixo: 
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Figura 149 - Personalizando a engrenagem - Etapa 1 

 

Esta configuração permite selecionar a fila de responsabilidade do gestor. Uma vez 

ativada a fila, o gestor também será notificado sobre elas por e-mail. 

 

 

Figura 150 - Personalizando a engrenagem - Etapa 2 

 

A configuração abaixo permite selecionar os serviços de responsabilidade do 

gestor. Uma vez ativados, o gestor também será notificado por e-mail. 

 

 

Figura 151 - Personalizando a engrenagem - Etapa 3 
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Após realizar as configurações acima para todos os gestores, os mesmos passarão 

a receber a notificação via e-mail abaixo: 

 

 

Figura 152 - Notificação por e-mail após personalizar engrenagem 

 

4.5. Criação de chamados 

Tanto o responsável de área quanto os demais colaboradores (usuários) podem 

gerar novos tickets, ou, novas não conformidades, incluindo ou não anexos. Para abrir 

chamados, seguir o seguinte passo a passo: 

 

a) A interface do colaborador é acessada por meio de um URL (Endereço): 

http://IP_DO_SERVIDOR/otrs/customer.pl?Action=Logout   

b) Através deste link, será exibida uma tela onde o colaborador deverá inserir o seu 

login e senha e clicar no botão “login”. 
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Figura 153 - Acessando o OTRS - Visão do Colaborador – Etapa 1 

 

 

Figura 154 - Acessando o OTRS - Visão do Colaborador - Etapa 2 

 

Para gerar novas não conformidades é muito simples e é necessário seguir poucas 

etapas, os quais estão descritas abaixo: 

 

 

Figura 155 - Gerando uma Não Conformidade - Etapa 1 
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Figura 156 - Gerando uma NC - Etapa 2 

 

Primeiramente o colaborador escolherá para onde quer enviar o chamado: 

 

 

Figura 157 - Gerando uma NC - Etapa 3 
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Caso o colaborador escolha equivocadamente uma fila, o atendente genérico em 

poucos segundos após a criação do chamado redirecionará à fila correta. 

Agora, o colaborador deverá escolher a não conformidade. Caso não haja uma 

classificação para a não conformidade que se deseja abrir, o colaborador poderá optar 

por “outro”. 

 

 

Figura 158 - Gerando uma NC - Etapa 4 
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Figura 159 - Gerando uma NC - Etapa 5 

 

O assunto e o texto serão redigidos pelo colaborador para que possa explicar o 

ocorrido. 

 

Figura 160 - Gerando uma NC - Visão Final 

 

Clicando na nova NC gerada, teremos as seguintes informações: 

 

 

Figura 161 - Visualizando minha NC – Visão Colaborador - Etapa 1 
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Figura 162 - Visualizando minha NC – Visão Colaborador - Etapa 2 

 

Via e-mail, após gerar a NC, o colaborador receberá o seguinte e-mail de validação 

de abertura de chamado em seu e-mail: 

 

 

Figura 163 - Visualizando minha NC – Visão Colaborador - Etapa 3 

 

Após qualquer interação do gestor no chamado, o colaborador também receberá, 

via e-mail a informação, conforme visualizado na figura abaixo: 
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Figura 164 - Visualizando minha NC – Visão Colaborador - Etapa 4 

 

Após o fechamento da não conformidade, o colaborador também receberá, via e-

mail, a informação. Caso em algum momento seja anexado algum arquivo, o mesmo será 

enviado via e-mail, também. 

 

 

Figura 165 - Visualizando minha NC – Visão Colaborador - Etapa 5 

 

Como curiosidade, é importante mencionar que o gestor, por meio de seu login e 

senha, além de visualizar e tratar não conformidades, também pode criar chamados por 

meio do menu abaixo, conforme ilustrado. 
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Figura 166 - Gerando uma NC via Gestor - Etapa 1 

 

 

Figura 167 - Gerando uma NC via Gestor - Etapa 2 

 

 

Agora, visualizaremos o mesmo chamado do exemplo pela visão do gestor. Abaixo 

o chamado no painel principal: 
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Figura 168 - Visualizando minha NC – Visão Gestor - Etapa 1 

 

Abaixo o email recebido pelo gestor: 

 

 

Figura 169 - Visualizando minha NC – Visão Gestor - Etapa 2 

 

 

Figura 170 - Visualizando minha NC – Visão Gestor - Etapa 3 

 

Um aviso via e-mail também é dado quando o chamado é escalonado, ou seja, 

quando o prazo para interação esgotou e o chamado se encontra atrasado, veja um 

exemplo abaixo: 
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Figura 171 - Visualizando minha NC – Visão Gestor - Etapa 4 

 

 

Figura 172 - Visualizando minha NC – Visão Gestor - Etapa 5 

 



161 
 

 

Figura 173 - Visualizando minha NC – Visão Gestor - Etapa 6 

  

 

4.6. Acompanhamento e tratamento de chamado 

 

Uma vez aberto o gestor pode iniciar as interações nos chamados, seja para 

registrar uma ação imediata, iniciar uma análise, anexar um documento ou solucioná-lo 

em definitivo. 

Quando o chamado é aberto, a configuração padrão do sistema é a situação 

“aberto”, no entanto, caso seja de interesse da instituição alterar esta configuração, 

devemos ir no menu configurações do sistema e procurar por 

"Ticket::Frontend::CustomerTicketMessage###StateDefault". Chegando nesta tela basta 

preencher o “Estado” que queremos tornar padrão. Abaixo simulamos a alteração desta 

configuração para que automaticamente após aberto o chamado caia na situação “ação 

imediata”: 
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Figura 174 - Estado inicial padrão 

 

Para acompanhar suas não conformidades o gestor acessa o painel principal, logo 

após logar com usuário e senha. No painel principal, será dado algumas opções: 

a) Abertos: que estão em atendimento e precisam ser respondidos 

b) Escalados 

c) Novos 

d) Chamados com lembretes 

e) Fechados: encerrados 

f) Visão geral da fila 

 

 

Figura 175 - Painel Inicial 
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Existem algumas formas de acessar a NC no sistema. Quando o mesmo é criado 

por um colaborador, o SNC notifica automaticamente s gestor responsável por aquela fila 

ou serviço, enviando uma mensagem por e-mail que contém um link para acesso direto 

ao chamado. Basta clicar neste link para acessar o chamado em questão. Ao clicar no 

link enviado para o e-mail, o gestor será direcionado para a tela com as ações possíveis 

a serem realizadas neste chamado. A partir dessa área o atendente deve iniciar a 

interação com o chamado seguindo os passos que descreveremos adiante. 

 

 

Figura 176 - Tratando minha NC – Visão de Escalonados - Etapa 1 

 

 

Figura 177 - Tratando minha NC – Visão Chamados Abertos - Etapa 1 

 

Ao clicar no chamado, teremos acesso aos demais detalhes do chamado: 
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Figura 178 - Tratando minha NC – Etapa 2 

 

Para realizar a primeira interação na não conformidade, deve-se clicar em 

“Resposta padrão”: 

 

 

 

Figura 179 - Tratando minha NC – Etapa 3 
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Na tela que abrirá basta redigir um texto no local onde está escrito “Inserir a solução 

do chamado aqui”, incluir um anexo e alterar o próximo estado da não conformidade, 

conforme ilustrado nas próximas figuras: 

 

 

Figura 180 - Tratando minha NC – Etapa 4 
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Figura 181 - Tratando minha NC – Etapa 5 

 

 

Figura 182 - Tratando minha NC – Etapa 6 

 

Após a interação um novo número aparecerá no campo “NÚM”, o que significa que 

nesta NC já temos 3 artigos, ou seja, 3 interações já foram realizadas. Para visualizar o 

detalhe de cada interação, basta clicar em cima de cada número que o histórico abrirá: 
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Figura 183 - Tratando minha NC – Etapa 7 

 

Para solucionar o chamado, clicar em “Resposta de fechamento do chamado” e 

seguir os mesmos passos: escrever um texto, anexar um arquivo (se necessário) e alterar 

a próxima situação do chamado, conforme exemplificado nas próximas figuras: 

 

 

Figura 184 - Tratando minha NC – Etapa 8 
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Figura 185 - Tratando minha NC – Etapa 9 

 

 

 

Figura 186 - Tratando minha NC – Etapa 10 

 

Após encerramento da não conformidade, automaticamente será enviado um e-mail 

ao colaborador, informando o desfecho do chamado aberto por ele: 
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Figura 187 - Tratando minha NC – Etapa 11 

 

Percebemos então, por meio na figura abaixo, que a NC encerrada já não se 

encontra na página principal. 

 

 

Figura 188 - Tratando minha NC – Visão Final 
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Para buscar uma NC encerrada, basta clicar em “chamados”, na sequência em 

“Visão de Estados” e seguir os passos descritos a seguir: 

 

 

Figura 189 - - Buscando a NC encerrada - Etapa 1 

 

 

Figura 190 - Buscando a NC encerrada - Etapa 2 

 

 

Figura 191 - Buscando a NC encerrada – Etapa 3 – Visão Pequena 

 

Encontramos a NC encerrada e na figura acima estamos a visualizando na visão 

enxuta, representada pelo botão “S” de “Small” acionado. Já na figura abaixo 
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conseguimos visualizar um pouco mais de detalhes do chamado, afinal a visão que está 

ativada neste momento é a média:  

 

 

Figura 192 - Buscando a NC encerrada – Etapa 4 – Visão Média 

 

Por fim, também conseguimos visualizar muitos detalhes do chamado, afinal a visão 

que está ativada neste momento é a ampla, representado pela letra “L” de “Large”: 

 

 

Figura 193 - Buscando a NC encerrada – Etapa 5 – Visão Ampla 
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Importante destacar que foi parametrizado no SNC uma forma de classificar os 

chamados como vindos de: 

a) Auditoria externa 

b) Auditoria interna 

c) Processo  

d) Reclamação do cliente 

 

Para realizar esta classificação basta que o gestor siga a sequência abaixo: 

 

 

Figura 194 - Classificando o chamado - Etapa 1 

 

 

Figura 195 - Classificando o chamado - Etapa 2 
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Figura 196 - Classificando o chamado - Visão Final 

 

Como curiosidade, quando ocorre de alterarmos o gestor responsável pela não 

conformidade, é importante destacar que o novo gestor responsável receberá a seguinte 

notificação por e-mail. 

 

 

Figura 197 - Notificação de alteração de responsável 

 

Será disponibilizado no Apêndice D desta pesquisa uma ferramenta de análise de 

NC. 
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4.7. Pesquisa de chamados 

Podemos pesquisar as não conformidades de diversas formas. No Painel Inicial, se 

clicarmos na lupa que representar a busca é possível criar modelos de busca. Há a opção 

de utilizar filtros como “estado”, “tempo de criação do chamado”, “atributos”, e também 

definir o tipo de apresentação da busca: em tela, impresso ou em arquivo csv, ilustrado 

abaixo: 

 

 

Figura 198 - Buscando uma NC - Etapa 1 

 

 

Figura 199 - Buscando uma NC - Etapa 2 

 

Outra opção é clicar em “Chamados” e posteriormente em “Procurar”, que terá o 

mesmo efeito do comando acima: 
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Figura 200 - Buscando uma NC - Etapa 3 - Outro Exemplo 

 

 

Figura 201 - Buscando uma NC - Etapa 4 - Outro Exemplo 
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4.8. Relatórios Gerenciais 

Por possuir o banco de dados bem estruturado, o OTRS permite que facilmente seja 

extraído informações necessárias para a gestão da informação, criação e 

acompanhamento de indicadores. 

É possível identificar chamados novos sem atendimento, não conformidades 

paradas por idade, não conformidades fechadas, tempo médio de encerramento, dentre 

outros,  

Para acessar os relatórios, basta seguir o passo a passo abaixo: 

 

 

Figura 202 - Gerando Relatórios - Etapa 1 

 

 

Figura 203 - Gerando Relatórios - Etapa 2 
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Figura 204 - Gerando Relatórios - Etapa 3 

 

A figura acima mostra uma série de relatórios que já vem prontos com a ferramenta 

OTRS. Basta escolher o relatório de preferência e executar, exportando em Excel para 

facilitar a análise. 

Alguns dos relatórios já prontos estão elencados abaixo: 

 

a) Novas não conformidades 

 

 

Figura 205 - Modelo de Relatório 01 

 

 

b) Não conformidades abertas, ordenado por diversas características: por tempo 

restante, no último mês, por tempo de escalação, dentre outros 
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Figura 206 - Modelo de Relatório 02 

 

O relatório apresentado na figura acima trata-se de um relatório que vai até a coluna 

BF, ou seja, muitas informações são apresentadas, esta é apenas um exemplo. 

 

c) Visão Geral sobre todas as não conformidades  

 

 

Figura 207 - Modelo de Relatório 03 
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d) Mudanças de status em uma visão mensal 

 

 

Figura 208 - Modelo de Relatório 04 

 

 

e) Criar visões de relatórios 

 

Além dos relatórios que já vem prontos com a ferramenta, é possível criar visões de 

relatórios de acordo com a necessidade do gestor ou empresa. Para criação de relatórios 

com o layout de preferência, basta seguir o passo a passo abaixo: 

 

 

Figura 209 - Como criar novos relatórios - Etapa 1 
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Figura 210 - Como criar novos relatórios - Etapa 2 

 

 

Figura 211 - Como criar novos relatórios - Etapa 3 

 

 

Figura 212 - Como criar novos relatórios - Etapa 4 
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Os únicos campos que devem ser preenchidos são os demostrados com setas na 

figura acima. Agora, precisamos escolher as informações que comporão os eixos X e Y. 

 

 

Figura 213 - Como criar novos relatórios - Etapa 5 

 

 

Figura 214 - Como criar novos relatórios - Etapa 6 

 

 

 

Figura 215 - Como criar novos relatórios - Etapa 7 
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Com base no passo a passo acima foi criado para esta pesquisa 2 relatórios, 

intitulados como Teste 1 e Teste 2 na figura abaixo e demostrados nas próximas figuras: 

 

 

Figura 216 - Como criar novos relatórios - Etapa 8 

 

 

Figura 217 - Modelo de Relatório 05 

 

 

Figura 218 - Modelo de Relatório 06 
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Percebemos, até então, toda a parametrização realizada na ferramenta, inclusive 

seu passo a passo para que se torne possível a replicação da metodologia. Foi apontado, 

também, a forma de utilização e acompanhamento da ferramenta, bem como, a forma 

indicada de tratamento de NC’s e por fim, instruções de criação e geração de relatórios 

gerenciais. 

Importante mencionar que a ferramenta utilizada nesta pesquisa permite uma série 

de configurações, as quais, grande parte foram utilizadas nesta pesquisa. Quanto aos 

recursos que não foram utilizados nesta proposta de metodologia, podem ser reavaliados 

para melhoria do método, futuramente. 

O próximo tópico abordará questões dos testes de acompanhamento de 

homologação para avaliação do nível de atendimento das configurações realizadas até o 

momento. 

 

4.9. Instrumento de acompanhamento e homologação da ferramenta 

 

Utilizou-se nos testes de acompanhamento e homologação uma tabela de atende e 

não atende (Apêndice C), que permitiu a pesquisadora classificar o nível de atendimento 

das configurações e resultados esperados de cada processo.  

Para isso as seguintes condições foram estabelecidas, com base em Junior e 

Carvalho (2012): 

a) Atende (A): O item está totalmente em conformidade e atende o resultado 

esperado; 

b) Atende Parcialmente (AP): Existem evidências para atendimento do resultado 

esperado, no entanto não em total conformidade; 

c) Não Atende (NA): Não existem evidências e não atende o resultado esperado. 

 

A validação do SNC foi realizada simulando abertura, acompanhamento, 

encerramento e direcionamento de possíveis não conformidades. Também, testando os 

recebimentos de e-mail, classificações de chamados, dentre outros. A resposta do 
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sistema foi avaliada e quando necessário aplicou-se as correções e adaptações para 

aprimoramento do mesmo. Neste caso, as correções estão explicadas no campo 

observação do quadro abaixo. 

 

ITEM EM AVALIAÇÃO A AP NA OBSEVAÇÕES 

Atendente genérico está 

classificando os chamados em 

alto, médio e leve? 

X 

 

 

No primeiro teste foi identificado que o 

atendente genérico não funcionou para 

classificação de alto, médio e leve 

urgência. O erro foi analisado e 

percebemos que para o correto 

funcionamento é necessário preencher 

o Acordo de nível de serviço e também 

a prioridade, dentro da configuração de 

cada classificação. Após reconfiguração 

o atendente genérico se comportou de 

forma correta. 

Atendente genérico está 

direcionando as não 

conformidades para os gestores 

corretos, quando ocorre de o 

colaborador direcionar para a fila 

incorreta? 

X 

 

  

Chamados enviados para a lixeira 

estão sendo excluídos em 

definitivo? 

X 

 

  

E-mail de abertura, solução e 

troca de responsável pela não 

conformidade estão chegando 

para o gestor, colaborador e 

administrador? 

X 

 

  

É possível acessar o SNC com 

cada usuário e senha criado 

(administrador, gestor e 

colaborador)? 

X 

 

  

É possível acessar o servidor do 

OTRS local e remotamente?  
X 
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É possível criar chamados via 

OTRS e via e-mail 

qualidade.otrs@gmail.com? 

X 

 

  

É possível acessar os e-mails 

criados (administrador, gestor e 

colaborador)? 

X 

 

  

Resposta padrão e resposta de 

solução funcionou corretamente e 

estava disponível para interação 

entre gestor e colaborador?  

X 

 

 

No primeiro teste não foi possível 

responder um chamado sem solucioná-

lo, pois, foi criado apenas resposta de 

fechamento. Criou-se então uma 

resposta padrão, que poderá ser 

utilizado para qualquer modalidade de 

interação. 

Os gestores receberam acesso 

para geração de relatórios? 
X 

 

 

No primeiro teste percebemos que 

apenas o usuário administrador 

conseguia gerar relatórios. Então, nova 

configuração foi realizada e passaram a 

ter acesso. 

Os SLA’s estão sendo cumpridos 

e a NC está sedo escalada 

quando o prazo é atingido? 

X 

 

  

E-mails lembretes estão sendo 

enviados após as 8h e anterior às 

20h? 

X 

 

  

Está sendo possível anexar e 

realizar o download de 

documentos? 

X 

 

  

Foi possível classificar os 

chamados em Auditoria Interna, 

Externa, Processo ou 

Reclamação do Cliente? 

X 

 

  

No painel principal é possível 

ordenar chamados de acordo com 

a prioridade, ordem alfabética, 

idade ou número da não 

conformidade? 

X 

 

  

Quadro 12 - Acompanhamento de homologação 
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4.10. Avaliação da Usabilidade 

 

De acordo com Martins (2015), o termo usabilidade foi inicialmente criado para 

substituir a expressão subjetiva e vaga user – friendly, cuja tradução se aproxima de 

interface amigável. A expressão é inadequada, pois sua relevância maior está no 

sistema, e não nos usuários, e estes podem possuir diferentes conceitos e visões sobre 

o mesmo. 

Entendida como adequação ao uso, a usabilidade começa a ser aplicada no início 

da década de 1980, em testes de softwares, com o objetivo de realizar a avaliação de 

qualidade dos produtos desenvolvidos. Contudo, sua aplicação na web é mais recente e 

apresenta características próprias e complexas (DA COSTA LIMA, Andrea Kaliany et al, 

2015). 

É notório a crescente importância do conceito usabilidade e existem algumas 

escalas para sua quantificação. Uma delas é a e escala SUS (System Usability Scale). 

O questionário SUS - System Usability Scale, foi criado por John Brooke (BROOKE, 

1996), na empresa DEC (Digital Equipment Corporation) e é composto por 10 questões 

contendo uma escala de 1 a 5, que representam os níveis de discordância e 

concordância, a serem escolhidos pelo respondente, para cada questão apresentada. 

O participante do questionário SUS assinala sua resposta numa escala Likert que 

varia de Discordo Totalmente a Concordo Totalmente, observado (BOUCINHA e 

TAROUCO, 2013). 

O resultado da SUS é a soma da contribuição individual de cada item. Para os itens 

ímpares deve-se subtrair 1 à resposta do usuário, ao passo que para os itens pares o 

score é 5 menos a resposta do usuário. Ou seja, para as questões ímpares, se o 

participante assinalou a resposta representada pelo número 4, valerá 3, se assinalou 5, 

valerá 4 e assim sucessivamente. Nas questões pares, se o usuário assinalou 3, valerá 

2 (pois 5 menos 3 é igual a dois), e assim sucessivamente.  

Depois de obter o score de cada item, somam-se os scores e multiplica-se o 

resultado por 2,5 (BROOKE, 1986). Desta forma, o resultado obtido será um índice de 

satisfação do utilizador (que varia de 0 a 100).  
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Sauro (2009) comenta que a pontuação SUS média dos 500 estudos que realizou 

foi de 68 pontos e Bangor et al. (2009) relatam que a média de 70 pontos tem se mantido 

em diferentes aplicações da SUS.  

De acordo com Tenório et al. (2011) é possível reconhecer os componentes de 

qualidade nas seguintes questões do SUS: 

a) Facilidade de aprendizagem: 3, 4, 7 e 10; 

b) Eficiência: 5, 6 e 8;  

c) Facilidade de memorização: 2;  

d) Minimização dos erros: 6;  

e) Satisfação: 1, 4, 9. 

Conforme BROOKE (1996) a escala de Usabilidade (SUS) é uma escala de 

usabilidade confiável e de baixo custo, ainda, é uma escala muito fácil de administrar 

para os participantes, pode ser usado em tamanhos pequenos de amostras com 

resultados confiáveis e é válido, pois pode efetivamente diferenciar entre sistemas 

utilizáveis e inutilizáveis. 

 

 

4.10.1. Delineamento 

 

O Grupo de Experts que avaliou a usabilidade da metodologia, composto por 12 

profissionais, participam da pesquisa mediante aceite do termo de consentimento livre e 

esclarecido, conforme Apêndice E. 

Foi aplicado o questionário SUS - System Usability Scale como instrumento de 

avaliação da usabilidade do SNC, composto por 10 questões, de forma individual e 

eletrônica, por meio do formulário do Google, composto por questões idênticas ao 

Apêndice F. 
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Figura 219 - Formulário do Google Forms - Apêndice F 

 

Os profissionais que formaram o Grupo de Experts foram convidados formalmente 

por meio de uma Carta Convite, disposto no Apêndice G. Ao convidar os profissionais a 

participarem do estudo, a pesquisadora informou os objetivos do projeto e as questões 

éticas a serem consideradas e respeitadas pelo pesquisador. A coleta de dados ocorreu 

após aprovação no Comitê de Ética. 

O primeiro passo, foi apresentar a ferramenta aos participantes, individualmente. 

A pesquisadora realizou algumas demonstrações no sistema, como as descritas a seguir: 

a) Logar no sistema utilizando o perfil de gestor; 

b) Logar no sistema utilizando o perfil de colaborador; 
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c) Criar um chamado simulando ser um colaborador; 

d) Interagir em um chamado; 

e) Fechar um chamado; 

f) Anexar um documento; 

g) Classificar o chamado; 

h) Gerar um relatório. 

Esta ação foi realizada para que o participante entendesse do que estávamos 

tratando e, também, para que o objeto de pesquisa não fosse tão desconhecido na hora 

do próprio participante realizar algumas simulações de uso. Para cada participante a 

apresentação do sistema durou aproximadamente 20 minutos. 

Posteriormente, foi a vez do participante utilizar a ferramenta, para que na etapa 

final ele tivesse condições de avaliar a usabilidade da mesma. 

Nesta etapa, cada participante utilizou a ferramenta, executando minimamente as 

seguintes funções do sistema: 

a) Criou um chamado via OTRS, utilizando a plataforma do Colaborador 

b) Identificou na página principal do perfil do Gestor o chamado que criou 

c) Direcionou um chamado para outra área, após julgar que não era de sua 

responsabilidade 

d) Simulou um gestor, interagiu com o colaborador, solucionando o chamado e 

anexando um documento 

e) Acessou o e mail que me foi disponibilizado e verificou o retorno do Gestor 

f) Buscou e identificou uma não conformidade, utilizando o "número do 

chamado" ou o "título" 

g) Após buscar o chamado, fez o direcionamento para outro Gestor 

h) Categorizou o chamado, alterando o seu "Tipo" 

i) Gerou o relatório "teste 2", no perfil do Gestor e abriu o documento baixado 

j) Outros além do minimamente obrigatório nesta pesquisa 

 

Para organização e eficiência no momento das simulações com os participantes, foi 

estudado todo o material que deveria ser entregue aos participantes, os quais 

relacionamentos nos roteiros abaixo: 
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Roteiro de texto: Vamos simular todo o processo de abertura e tratamento de não 

conformidade. Siga as instruções abaixo: 

PARTICIPANTE ROTEIRO 

Participante  

01 e 07 

 

Você acabou de confirmar que as imagens do Raios X da sala 02 está gerando 

imagens superexpostas e precisa comunicar, formalmente, este problema. 

Etapa 1 – Simular um colaborador abrindo uma não conformidade: 

Para abertura do chamado, clique aqui se estiver dentro da empresa ou clique 

aqui se estiver fora da empresa. Utilize o login PARTICIPANTE.01, senha 

PARTICIPANTE.01 e abra seu chamado. Clique em “Chamados” e logo após 

em “Novo Chamado”. Escolha a “FILA DE PRODUÇÃO”, busque a não 

conformidade “IMAGEM SUPEREXPOSTA” e redija o problema identificado. 

Clique em “Enviar”. Ao enviar seu chamado, verifique se o chamado já está no 

painel principal e também no e-mail participante.01.otrs@gmail.com e senha ***. 

Etapa 2 – Simular um gestor e tratar a não conformidade: 

Para acessar o Sistema de Não Conformidade clique aqui se estiver dentro da 

empresa ou clique aqui se estiver fora da empresa. Utilize o login 

RESPONSAVEL.PRODUCAO, senha RESPONSAVEL.PRODUCAO e busque o 

chamado que acabou de criar como colaborador. 

Agora você vai responder o colaborador, clicando em “Responder” e 

selecionando a opção “Resposta de fechamento do chamado”. Na tela que 

abrirá, basta descrever a solução onde aparecer o texto “Inserir a solução do 

chamado aqui”. Para facilitar, você poderá, se preferir, escrever uma resposta 

padrão como: solução da não conformidade teste. 

Após isso, defina o campo “Próximo estado do Chamado” como 

“SOLUCIONADO”. Antes de enviar anexe o documento TESTE SNC, localizado 

na sua área de trabalho. Clicar em “Enviar Email”. 

Etapa 3 – Verificar e-mail: 

Agora, acesse o e-mail participante.01.otrs@gmail.com com a senha *** e 

verifique se a resposta de fechamento chegou ao colaborador. 

Etapa 4 – Alterando o responsável da não conformidade: 

Simulando que você recebeu um chamado do qual não é o responsável, vamos 

direcionar o chamado ao gestor correto. Clique na lupa, escreva o número 131 

ou o “Título” EXTINTOR e clique em “Pesquisar”. Automaticamente o chamado 

abrirá. Para direcionar a um novo gestor, basta clicar em “-Mover-“ e direcionar 

para a “FILA ATENDIMENTO”. Verifique, então, que o chamado não está mais 

no seu painel principal. 
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Etapa 5 – Categorizar a Não Conformidade: 

Após solucionar sua não conformidade, clique em “Outros”, “Campos Livres” e 

por fim classifique sua não conformidade como “AUDITORIA INTERNA”, 

“AUDITORIA EXTERNA”, “PROCESSO” OU “RECLAMAÇÃO DOCLIENTE”. 

Etapa 6 – Gerar um relatório:  

No usuário do gestor, clique em “Relatórios” em seguida “Estatísticas” e busque 

pelo relatório chamado “Teste 2”. Encontrando-o, clicar em “Executar agora”, 

escolher o formato “Excel” e novamente clicar em “Executar agora”. Será feito 

automaticamente o download, que você poderá visualizar. 

Quadro 13 - Roteiro Participante 01 

 

 

Roteiro de texto: Vamos simular todo o processo de abertura e tratamento de não 

conformidade. Siga as instruções abaixo: 

PARTICIPANTE ROTEIRO 

Participante 

02 e 08 

 

Você acabou de realizar uma auditoria interna em seu RIS (Radiology 

Information System) e identificou que 3 pacientes, de uma amostra de 10, 

estavam sem termo específico assinado. O primeiro sem termo de 

consentimento de contraste e os demais para o procedimento de punção 

pulmonar. Você precisa comunicar, formalmente, este problema. 

Etapa 1 – Simular um colaborador abrindo uma não conformidade: 

Para abertura do chamado, clique aqui se estiver dentro da empresa ou clique 

aqui se estiver fora da empresa. Utilize o login PARTICIPANTE.02, senha 

PARTICIPANTE.02 e abra seu chamado. Clique em “Chamados” e logo após 

em “Novo Chamado”. Escolha a “FILA CLINICA”, busque a não conformidade 

“PACIENTE SEM TERMO DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO ASSINADO” e 

redija o problema identificado. Clique em “Enviar”. Ao enviar seu chamado, 

verifique se o chamado já está no painel principal e também no e-mail 

participante.02.otrs@gmail.com e senha ***. 

Etapa 2 – Simular um gestor e tratar a não conformidade: 

Para acessar o Sistema de Não Conformidade clique aqui se estiver dentro da 

empresa ou clique aqui se estiver fora da empresa. Utilize o login 

RESPONSAVEL.CORPOCLINICO, senha RESPONSAVEL.CORPOCLINICO e 

busque o chamado que acabou de criar como colaborador. 

Agora você vai responder o colaborador, clicando em “Responder” e 

selecionando a opção “Resposta de fechamento do chamado”. Na tela que 
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abrirá, basta descrever a solução onde aparecer o texto “Inserir a solução do 

chamado aqui”. Para facilitar, você poderá, se preferir, escrever uma resposta 

padrão como: solução da não conformidade teste. 

Após isso, defina o campo “Próximo estado do Chamado” como 

“SOLUCIONADO”. Antes de enviar anexe o documento TESTE SNC, localizado 

na sua área de trabalho. Clicar em “Enviar Email”. 

Etapa 3 – Verificar e-mail: 

Agora, acesse o e-mail participante.02.otrs@gmail.com com a senha *** e 

verifique se a resposta de fechamento chegou ao colaborador. 

Etapa 4 – Alterando o responsável da não conformidade: 

Simulando que você recebeu um chamado do qual não é o responsável, vamos 

direcionar o chamado ao gestor correto. Clique na lupa, escreva o número 042 

ou o “Título” FORMATO DOS LAUDOS e clique em “Pesquisar”. 

Automaticamente o chamado abrirá. Para direcionar a um novo gestor, basta 

clicar em “-Mover-“ e direcionar para a “FILA ATENDIMENTO”. Verifique, então, 

que o chamado não está mais no seu painel principal. 

Etapa 5 – Gerar um relatório:  

No usuário do gestor, clique em “Relatórios” em seguida “Estatísticas” e busque 

pelo relatório chamado “Teste 2”. Encontrando-o, clicar em “Executar agora”, 

escolher o formato “Excel” e novamente clicar em “Executar agora”. Será feito 

automaticamente o download, que você poderá visualizar. 

Quadro 14 - Roteiro Participante 02 

 

 

Roteiro de texto: Vamos simular todo o processo de abertura e tratamento de não 

conformidade. Siga as instruções abaixo: 

PARTICIPANTE ROTEIRO 

Participante  

03 e 09 

 

Você está liderando uma agenda extra de domingo e o equipamento sofreu um 

Quenching e precisa comunicar, formalmente, este problema. 

Etapa 1 – Simular um colaborador abrindo uma não conformidade: 

Para abertura do chamado, clique aqui se estiver dentro da empresa ou clique 

aqui se estiver fora da empresa. Utilize o login PARTICIPANTE.03, senha 

PARTICIPANTE.03 e abra seu chamado. Clique em “Chamados” e logo após 

em “Novo Chamado”. Escolha a “FILA DE PRODUÇÃO”, busque a não 

conformidade “QUENCHING” e redija o problema identificado. Clique em 
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“Enviar”. Ao enviar seu chamado, verifique se o chamado já está no painel 

principal e também no e-mail participante.03.otrs@gmail.com e senha ***. 

Etapa 2 – Simular um gestor e tratar a não conformidade: 

Para acessar o Sistema de Não Conformidade clique aqui se estiver dentro da 

empresa ou clique aqui se estiver fora da empresa. Utilize o login 

RESPONSAVEL.PRODUCAO, senha RESPONSAVEL.PRODUCAO e busque o 

chamado que acabou de criar como colaborador. 

Agora você vai responder o colaborador, clicando em “Responder” e 

selecionando a opção “Resposta de fechamento do chamado”. Na tela que 

abrirá, basta descrever a solução onde aparecer o texto “Inserir a solução do 

chamado aqui”. Para facilitar, você poderá, se preferir, escrever uma resposta 

padrão como: solução da não conformidade teste. 

Após isso, defina o campo “Próximo estado do Chamado” como 

“SOLUCIONADO”. Antes de enviar anexe o documento TESTE SNC, localizado 

na sua área de trabalho. Clicar em “Enviar Email”. 

Etapa 3 – Verificar e-mail: 

Agora, acesse o e-mail participante.03.otrs@gmail.com com a senha *** e 

verifique se a resposta de fechamento chegou ao colaborador. 

Etapa 4 – Alterando o responsável da não conformidade: 

Simulando que você recebeu um chamado do qual não é o responsável, vamos 

direcionar o chamado ao gestor correto. Clique na lupa, escreva o número 131 

ou o “Título” EXTINTOR e clique em “Pesquisar”. Automaticamente o chamado 

abrirá. Para direcionar a um novo gestor, basta clicar em “-Mover-“ e direcionar 

para a “FILA ATENDIMENTO”. Verifique, então, que o chamado não está mais 

no seu painel principal. 

Etapa 5 – Categorizar a Não Conformidade: 

Após solucionar sua não conformidade, clique em “Outros”, “Campos Livres” e 

por fim classifique sua não conformidade como “AUDITORIA INTERNA”, 

“AUDITORIA EXTERNA”, “PROCESSO” OU “RECLAMAÇÃO DOCLIENTE”. 

Etapa 6 – Gerar um relatório:  

No usuário do gestor, clique em “Relatórios” em seguida “Estatísticas” e busque 

pelo relatório chamado “Teste 2”. Encontrando-o, clicar em “Executar agora”, 

escolher o formato “Excel” e novamente clicar em “Executar agora”. Será feito 

automaticamente o download, que você poderá visualizar. 

Quadro 15 - Roteiro Participante 03 
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Roteiro de texto: Vamos simular todo o processo de abertura e tratamento de não 

conformidade. Siga as instruções abaixo: 

PARTICIPANTE ROTEIRO 

Participante  

04 e 10 

 

Você está dando entrada na atualização do Alvará Sanitário e um dos itens 

obrigatórios é a apresentação do Memorial Descritivo de Proteção Radiológica. 

No entanto você percebeu que os relatórios estavam vencidos e precisa 

comunicar, formalmente, esta situação. 

Etapa 1 – Simular um colaborador abrindo uma não conformidade: 

Para abertura do chamado, clique aqui se estiver dentro da empresa ou clique 

aqui se estiver fora da empresa. Utilize o login PARTICIPANTE.04, senha 

PARTICIPANTE.04 e abra seu chamado. Clique em “Chamados” e logo após 

em “Novo Chamado”. Escolha a “FILA DE PRODUÇÃO”, busque a não 

conformidade “RELATÓRIOS DA FISICA MÉDICA INDISPONÍVEIS OU 

VENCIDOS” e redija o problema identificado. Clique em “Enviar”. Ao enviar seu 

chamado, verifique se o chamado já está no painel principal e também no e-mail 

participante.04.otrs@gmail.com e senha ***. 

Etapa 2 – Simular um gestor e tratar a não conformidade: 

Para acessar o Sistema de Não Conformidade clique aqui se estiver dentro da 

empresa ou clique aqui se estiver fora da empresa. Utilize o login 

RESPONSAVEL.PRODUCAO, senha RESPONSAVEL.PRODUCAO e busque o 

chamado que acabou de criar como colaborador. 

Agora você vai responder o colaborador, clicando em “Responder” e 

selecionando a opção “Resposta de fechamento do chamado”. Na tela que 

abrirá, basta descrever a solução onde aparecer o texto “Inserir a solução do 

chamado aqui”. Para facilitar, você poderá, se preferir, escrever uma resposta 

padrão como: solução da não conformidade teste. 

Após isso, defina o campo “Próximo estado do Chamado” como 

“SOLUCIONADO”. Antes de enviar anexe o documento TESTE SNC, localizado 

na sua área de trabalho. Clicar em “Enviar Email”. 

Etapa 3 – Verificar e-mail: 

Agora, acesse o e-mail participante.04.otrs@gmail.com com a senha *** e 

verifique se a resposta de fechamento chegou ao colaborador. 

Etapa 4 – Alterando o responsável da não conformidade: 

Simulando que você recebeu um chamado do qual não é o responsável, vamos 

direcionar o chamado ao gestor correto. Clique na lupa, escreva o número 131 

ou o “Título” EXTINTOR e clique em “Pesquisar”. Automaticamente o chamado 
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abrirá. Para direcionar a um novo gestor, basta clicar em “-Mover-“ e direcionar 

para a “FILA ATENDIMENTO”. Verifique, então, que o chamado não está mais 

no seu painel principal. 

Etapa 5 – Categorizar a Não Conformidade: 

Após solucionar sua não conformidade, clique em “Outros”, “Campos Livres” e 

por fim classifique sua não conformidade como “AUDITORIA INTERNA”, 

“AUDITORIA EXTERNA”, “PROCESSO” OU “RECLAMAÇÃO DOCLIENTE”. 

Etapa 6 – Gerar um relatório:  

No usuário do gestor, clique em “Relatórios” em seguida “Estatísticas” e busque 

pelo relatório chamado “Teste 2”. Encontrando-o, clicar em “Executar agora”, 

escolher o formato “Excel” e novamente clicar em “Executar agora”. Será feito 

automaticamente o download, que você poderá visualizar. 

Quadro 16 - Roteiro Participante 04 

 

 

Roteiro de texto: Vamos simular todo o processo de abertura e tratamento de não 

conformidade. Siga as instruções abaixo: 

PARTICIPANTE ROTEIRO 

Participante  

05 e 11 

 

Você é um enfermeiro e atendeu um paciente sem preparo antialérgico, apesar 

de no pedido médico estar escrito “Com Contraste” e “Paciente Alérgico”. É 

necessário comunicar, formalmente, esta não conformidade. 

Etapa 1 – Simular um colaborador abrindo uma não conformidade: 

Para abertura do chamado, clique aqui se estiver dentro da empresa ou clique 

aqui se estiver fora da empresa. Utilize o login PARTICIPANTE.05, senha 

PARTICIPANTE.05 e abra seu chamado. Clique em “Chamados” e logo após 

em “Novo Chamado”. Escolha a “FILA DE ATENDIMENTO”, busque a não 

conformidade “PACIENTE SEM PREPARO” e redija o problema identificado. 

Clique em “Enviar”. Ao enviar seu chamado, verifique se o chamado já está no 

painel principal e também no e-mail participante.05.otrs@gmail.com e senha ***. 

Etapa 2 – Simular um gestor e tratar a não conformidade: 

Para acessar o Sistema de Não Conformidade clique aqui se estiver dentro da 

empresa ou clique aqui se estiver fora da empresa. Utilize o login 

RESPONSAVEL.ATENDIMENTO, senha RESPONSAVEL.ATENDIMENTO e 

busque o chamado que acabou de criar como colaborador. 

Agora você vai responder o colaborador, clicando em “Responder” e 

selecionando a opção “Resposta de fechamento do chamado”. Na tela que 
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abrirá, basta descrever a solução onde aparecer o texto “Inserir a solução do 

chamado aqui”. Para facilitar, você poderá, se preferir, escrever uma resposta 

padrão como: solução da não conformidade teste. 

Após isso, defina o campo “Próximo estado do Chamado” como 

“SOLUCIONADO”. Antes de enviar anexe o documento TESTE SNC, localizado 

na sua área de trabalho. Clicar em “Enviar Email”. 

Etapa 3 – Verificar e-mail: 

Agora, acesse o e-mail participante.05.otrs@gmail.com com a senha *** e 

verifique se a resposta de fechamento chegou ao colaborador. 

Etapa 4 – Alterando o responsável da não conformidade: 

Simulando que você recebeu um chamado do qual não é o responsável, vamos 

direcionar o chamado ao gestor correto. Clique na lupa, escreva o número 024 

ou o “Título” PACIENTE NÃO TOMOU ALLEGRA e clique em “Pesquisar”. 

Automaticamente o chamado abrirá. Para direcionar a um novo gestor, basta 

clicar em “-Mover-“ e direcionar para a “FILA ADMINISTRATIVA”. Verifique, 

então, que o chamado não está mais no seu painel principal. 

Etapa 5 – Categorizar a Não Conformidade: 

Após solucionar sua não conformidade, clique em “Outros”, “Campos Livres” e 

por fim classifique sua não conformidade como “AUDITORIA INTERNA”, 

“AUDITORIA EXTERNA”, “PROCESSO” OU “RECLAMAÇÃO DOCLIENTE”. 

Etapa 6 – Gerar um relatório:  

No usuário do gestor, clique em “Relatórios” em seguida “Estatísticas” e busque 

pelo relatório chamado “Teste 2”. Encontrando-o, clicar em “Executar agora”, 

escolher o formato “Excel” e novamente clicar em “Executar agora”. Será feito 

automaticamente o download, que você poderá visualizar. 

Quadro 17 - Roteiro Participante 05 

 

 

Roteiro de texto: Vamos simular todo o processo de abertura e tratamento de não 

conformidade. Siga as instruções abaixo: 

PARTICIPANTE ROTEIRO 

Participante  

06 e 12 

 

Um dos colaboradores do setor administrativo entrou em férias e você precisa 

realizar um recurso de glosa. No entanto, você não encontrou o protocolo 

correto de como recursar para aquele convênio, no manual padrão da área. É 

necessário comunicar, formalmente, esta não conformidade para que a 

atualização do manual seja realizada. 
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Etapa 1 – Simular um colaborador abrindo uma não conformidade: 

Para abertura do chamado, clique aqui se estiver dentro da empresa ou clique 

aqui se estiver fora da empresa. Utilize o login PARTICIPANTE.06, senha 

PARTICIPANTE.06 e abra seu chamado. Clique em “Chamados” e logo após 

em “Novo Chamado”. Escolha a “FILA ADMINISTRATIVA”, busque a não 

conformidade “PROCEDIMENTO EM DESACORDO COM O MANUAL 

PADRÃO” e redija o problema identificado. Clique em “Enviar”. Ao enviar seu 

chamado, verifique se o chamado já está no painel principal e também no e-mail 

participante.06.otrs@gmail.com e senha ***. 

Etapa 2 – Simular um gestor e tratar a não conformidade: 

Para acessar o Sistema de Não Conformidade clique aqui se estiver dentro da 

empresa ou clique aqui se estiver fora da empresa. Utilize o login 

RESPONSAVEL.ADMINISTRATIVO, senha 

RESPONSAVEL.ADMINISTRATIVO e busque o chamado que acabou de criar 

como colaborador. 

Agora você vai responder o colaborador, clicando em “Responder” e 

selecionando a opção “Resposta de fechamento do chamado”. Na tela que 

abrirá, basta descrever a solução onde aparecer o texto “Inserir a solução do 

chamado aqui”. Para facilitar, você poderá, se preferir, escrever uma resposta 

padrão como: solução da não conformidade teste. 

Após isso, defina o campo “Próximo estado do Chamado” como 

“SOLUCIONADO”. Antes de enviar anexe o documento TESTE SNC, localizado 

na sua área de trabalho. Clicar em “Enviar Email”. 

Etapa 3 – Verificar e-mail: 

Agora, acesse o e-mail participante.06.otrs@gmail.com com a senha *** e 

verifique se a resposta de fechamento chegou ao colaborador. 

Etapa 4 – Alterando o responsável da não conformidade: 

Simulando que você recebeu um chamado do qual não é o responsável, vamos 

direcionar o chamado ao gestor correto. Clique na lupa, escreva o número 113 

ou o “Título” EXTINTOR e clique em “Pesquisar”. Automaticamente o chamado 

abrirá. Para direcionar a um novo gestor, basta clicar em “-Mover-“ e direcionar 

para a “FILA CLINICA”. Verifique, então, que o chamado não está mais no seu 

painel principal. 

Etapa 5 – Categorizar a Não Conformidade: 

Após solucionar sua não conformidade, clique em “Outros”, “Campos Livres” e 

por fim classifique sua não conformidade como “AUDITORIA INTERNA”, 

“AUDITORIA EXTERNA”, “PROCESSO” OU “RECLAMAÇÃO DOCLIENTE”. 
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Etapa 6 – Gerar um relatório:  

No usuário do gestor, clique em “Relatórios” em seguida “Estatísticas” e busque 

pelo relatório chamado “Teste 2”. Encontrando-o, clicar em “Executar agora”, 

escolher o formato “Excel” e novamente clicar em “Executar agora”. Será feito 

automaticamente o download, que você poderá visualizar. 

Quadro 18 - Ferramentas entregues aos participantes 

 

 

Após as etapas de simulações o participante foi considerado apto para 

responder o questionário de Usabilidade SUS - System Usability Scale como instrumento 

de avaliação da usabilidade da ferramenta proposta neta pesquisa, que foi enviado via e-

mail aos participantes. 

 

 

4.10.2. Análise de dados 

 

Para analisarmos o resultado da pesquisa de usabilidade, foi utilizado o método 

estatístico simples que de acordo com Prodanov e De Freitas (2013), é essencialmente, 

possibilitar uma descrição quantitativa da sociedade, considerada como um todo 

organizado. Adicionalmente a isso, comenta que as explicações obtidas mediante a 

utilização do método estatístico não devem ser consideradas absolutamente verdadeiras, 

mas portadoras de boa probabilidade de serem verdadeiras. 

Com os resultados em mãos, tabulou-se os dados, que apresentamos na sequência 

com os respectivos comentários.  

O perfil dos participantes da pesquisa SUS, estão relacionados nos próximos dois 

quadros. 
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Pseudônimo Idade Formação Gênero 

Participante 01 36 Ensino médio completo Masculino 

Participante 02 36 Superior completo Masculino 

Participante 03 25 Ensino médio completo Feminino 

Participante 04 38 Superior completo Masculino 

Participante 05 39 Superior completo Masculino 

Participante 06 25 Ensino médio completo Masculino 

Participante 07 25 Superior completo Masculino 

Participante 08 24 Superior completo Masculino 

Participante 09 36 Superior completo Feminino 

Participante 10 48 Ensino médio completo Masculino 

Participante 11 32 Ensino médio completo Feminino 

Participante 12 38 Superior completo Feminino 

Quadro 19 - Perfil dos Participantes 

 

Foram convidados a participar pessoas com nível médio e superior, de ambos os 

gêneros e com idade variável, de 25 a 48 anos. 

 

Pseudônimo Função Atual 

Participante 01 Empresário 

Participante 02 Profissional de Tecnologia da Informação 

Participante 03 Técnico de Enfermagem, Gestor 

Participante 04 Tecnólogo em Radiologia, Gestor 

Participante 05 Profissional da Área Administrativa, Gestor 

Participante 06 Profissional da Área Administrativa 

Participante 07 Desenvolvedor, Profissional de Tecnologia da Informação 

Participante 08 Enfermeiro 

Participante 09 Gestor 

Participante 10 Técnico em Radiologia, Gestor 

Participante 11 Técnico de Enfermagem, Profissional da Área Administrativa 

Participante 12 Gestor 

Quadro 20 - Função dos Participantes 
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Com relação às funções que desempenham, variam desde profissionais de área 

administrativa ou de tecnologia, até técnicos ou tecnólogos em radiologia, profissional da 

enfermagem, gestores e empresário, ou uma combinação destas. Uma equipe 

multidisciplinar foi envolvida na pesquisa com o intuito de apresentarmos a ferramenta 

para os mais variados perfis de indivíduos. 

Abaixo, temos relacionado a resposta apresentada por cada participante, tal qual 

foi respondida no Google Forms. As respostas variam de 1 a 5, onde 1 representa 

DISCORDO TOTALMENTE e 5 representa CONCORDO TOTALMENTE. 

 

Pseudônimo 
Questão 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Participante 01 4 1 4 2 5 1 5 1 4 2 

Participante 02 5 2 4 2 4 1 4 1 5 1 

Participante 03 5 1 4 2 5 1 5 1 4 2 

Participante 04 4 2 5 1 4 1 4 2 4 2 

Participante 05 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 

Participante 06 5 4 5 2 5 2 5 1 5 2 

Participante 07 5 1 5 2 5 1 5 1 5 3 

Participante 08 5 1 4 3 5 1 5 1 5 3 

Participante 09 5 1 5 2 5 1 5 1 4 2 

Participante 10 5 1 5 2 5 1 5 1 4 2 

Participante 11 5 1 5 2 5 1 5 1 4 1 

Participante 12 4 2 5 2 5 1 5 1 4 2 

Média 4,75 1,50 4,67 1,92 4,83 1,08 4,83 1,08 4,42 1,92 

Quadro 21 - Resposta dos Participantes 

 

Agora, apresentamos o resultado SUS, para cada questão e participante. O 

resultado obtido nada mais é que um índice de satisfação do usuário, que varia de 0 a 

100. Nesta pesquisa a média de pontuação de satisfação foi de 90 pontos, o que é 

extremamente positivo, uma vez que Sauro (2009) comenta que a pontuação SUS média 

dos 500 estudos que realizou foi de 68 pontos e Bangor et al. (2009) relatam que a média 

de 70 pontos tem se mantido em diferentes aplicações da SUS.  
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Pseudônimo 
Questão  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Soma 

Participante 01 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 87,5 

Participante 02 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 87,5 

Participante 03 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 90 

Participante 04 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 82,5 

Participante 05 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 

Participante 06 4 1 4 3 4 3 4 4 4 3 85 

Participante 07 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 92,5 

Participante 08 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 87,5 

Participante 09 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 92,5 

Participante 10 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 92,5 

Participante 11 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 95 

Participante 12 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 87,5 

Total Geral 90,0 

Quadro 22 -  Resultado da SUS 

 

Separando os resultados do SUS por gênero e admitindo que a pontuação máxima 

por questão é 4 pontos, conseguimos uma satisfação levemente melhor para o público 

feminino e uma boa média geral de 3,61 pontos, como apresentado do quadro abaixo. 

 

Média da Feminino Masculino 

Questão 01 3,75 3,75 

Questão 02 3,75 3,38 

Questão 03 3,75 3,63 

Questão 04 3,00 3,13 

Questão 05 4,00 3,75 

Questão 06 4,00 3,88 

Questão 07 4,00 3,75 

Questão 08 4,00 3,88 

Questão 09 3,00 3,63 

Questão 10 3,25 3,00 

Média de Gênero 3,65 3,58 

Média Geral 3,61 



202 
 

Quadro 23 - Resposta SUS por Gênero 

Tomando como base as funções dos participantes, percebe-se maior pontuação, e 

por consequência satisfação, do profissional que é gestor da área administrativa, seguido 

do técnico de enfermagem da área administrativa e do gestor técnico em radiologia, que 

possui a mesma pontuação do profissional de tecnologia. Maiores detalhes estão 

indicados no quadro abaixo: 

 

Feminino Qtd Média 

Gestor 2 90,0 

Técnico de Enfermagem, Gestor 1 90,0 

Técnico de Enfermagem, Profissional da Área Administrativa 1 95,0 

Feminino Total 4 91,3 

Masculino Qtd Média 

Desenvolvedor, Profissional de Tecnologia da Informação 1 92,5 

Empresário 1 87,5 

Enfermeiro 1 87,5 

Profissional da Área Administrativa 1 85,0 

Profissional da Área Administrativa, Gestor 1 100,0 

Profissional de Tecnologia da Informação 1 87,5 

Técnico em Radiologia, Gestor 1 92,5 

Tecnólogo em Radiologia, Gestor 1 82,5 

Masculino Total 8 89,4 

Total Geral 12 90,0 

Quadro 24 - Resultado SUS por Gênero, Idade e Função 

 

 

Por fim, apresentamos o resultado por componente de qualidade. De acordo com 

Tenório et al. (2011) é possível reconhecer os componentes de qualidade nas seguintes 

questões do SUS: 

a) Facilidade de aprendizagem: 3, 4, 7 e 10; 

b) Eficiência: 5, 6 e 8;  

c) Facilidade de memorização: 2;  

d) Minimização dos erros: 6;  

e) Satisfação: 1, 4, 9. 
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Abaixo apresentamos o resultado SUS de cada participante para cada questão, a 

média e a média proporcional do SUS, considerando cada componente de qualidade: 

 

Pseudônimo 
Facilidade de aprendizagem 

Questão 
03 

Questão 
04 

Questão 
07 

Questão 
10 

Média SUS 

Participante 01 3,00 3,00 4,00 3,00 32,50 81,25 

Participante 02 3,00 3,00 3,00 4,00 32,50 81,25 

Participante 03 3,00 3,00 4,00 3,00 32,50 81,25 

Participante 04 4,00 4,00 3,00 3,00 35,00 87,50 

Participante 05 4,00 4,00 4,00 4,00 40,00 100,00 

Participante 06 4,00 3,00 4,00 3,00 35,00 87,50 

Participante 07 4,00 3,00 4,00 2,00 32,50 81,25 

Participante 08 3,00 2,00 4,00 2,00 27,50 68,75 

Participante 09 4,00 3,00 4,00 3,00 35,00 87,50 

Participante 10 4,00 3,00 4,00 3,00 35,00 87,50 

Participante 11 4,00 3,00 4,00 4,00 37,50 93,75 

Participante 12 4,00 3,00 4,00 3,00 35,00 87,50 

Média Geral 3,62 3,15 4,08 3,62 34,17 85,42 

Quadro 25 - Componentes de Qualidade - Facilidade de Aprendizagem 

 

 

Pseudônimo 
Eficiência 

Questão 
05 

Questão 
06 

Questão 
08 

Média SUS 

Participante 01 4,00 4,00 4,00 30,00 100,00 

Participante 02 3,00 4,00 4,00 27,50 91,67 

Participante 03 4,00 4,00 4,00 30,00 100,00 

Participante 04 3,00 4,00 3,00 25,00 83,33 

Participante 05 4,00 4,00 4,00 30,00 100,00 

Participante 06 4,00 3,00 4,00 27,50 91,67 
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Participante 07 4,00 4,00 4,00 30,00 100,00 

Participante 08 4,00 4,00 4,00 30,00 100,00 

Participante 09 4,00 4,00 4,00 30,00 100,00 

Participante 10 4,00 4,00 4,00 30,00 100,00 

Participante 11 4,00 4,00 4,00 30,00 100,00 

Participante 12 4,00 4,00 4,00 30,00 100,00 

Média Geral 3,92 4,08 4,23 29,17 97,22 

Quadro 26 - Componentes de Qualidade - Eficiência 

 

 

Pseudônimo 
Facilidade de memorização 

Questão 
02 

Média SUS 

Participante 01 4,00 10,00 100,00 

Participante 02 3,00 7,50 75,00 

Participante 03 4,00 10,00 100,00 

Participante 04 3,00 7,50 75,00 

Participante 05 4,00 10,00 100,00 

Participante 06 1,00 2,50 25,00 

Participante 07 4,00 10,00 100,00 

Participante 08 4,00 10,00 100,00 

Participante 09 4,00 10,00 100,00 

Participante 10 4,00 10,00 100,00 

Participante 11 4,00 10,00 100,00 

Participante 12 3,00 7,50 75,00 

Média Geral 3,38 8,75 87,50 

Quadro 27 - Componentes de Qualidade - Facilidade de Memorização 
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Pseudônimo 
Minimização dos erros 

Questão 
06 

Média SUS 

Participante 01 4,00 10,00 100,00 

Participante 02 4,00 10,00 100,00 

Participante 03 4,00 10,00 100,00 

Participante 04 4,00 10,00 100,00 

Participante 05 4,00 10,00 100,00 

Participante 06 3,00 7,50 75,00 

Participante 07 4,00 10,00 100,00 

Participante 08 4,00 10,00 100,00 

Participante 09 4,00 10,00 100,00 

Participante 10 4,00 10,00 100,00 

Participante 11 4,00 10,00 100,00 

Participante 12 4,00 10,00 100,00 

Média Geral 4,08 9,79 97,92 

Quadro 28 - Componentes de Qualidade - Minimização de Erros 

 

Pseudônimo 
Satisfação 

Questão 
01 

Questão 
04 

Questão 
09 

Média SUS 

Participante 01 3,00 3,00 3,00 22,50 75,00 

Participante 02 4,00 3,00 4,00 27,50 91,67 

Participante 03 4,00 3,00 3,00 25,00 83,33 

Participante 04 3,00 4,00 3,00 25,00 83,33 

Participante 05 4,00 4,00 4,00 30,00 100,00 

Participante 06 4,00 3,00 4,00 27,50 91,67 

Participante 07 4,00 3,00 4,00 27,50 91,67 

Participante 08 4,00 2,00 4,00 25,00 83,33 

Participante 09 4,00 3,00 3,00 25,00 83,33 

Participante 10 4,00 3,00 3,00 25,00 83,33 
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Participante 11 4,00 3,00 3,00 25,00 83,33 

Participante 12 3,00 3,00 3,00 22,50 75,00 

Média Geral 3,54 3,15 3,85 25,63 85,42 

Quadro 29 - Componentes de Qualidade - Satisfação 

 

Conseguimos perceber que de acordo com os resultados que a melhor pontuação 

foi para a categoria minimização de erros e eficiência, seguido de facilidade de 

memorização e por fim, com a mesma pontuação, a satisfação e facilidade de 

aprendizagem. 

Importante mencionar que o momento de apresentação, aprendizagem e simulação 

da ferramenta foi único e não foi extenso e acredita-se que com o uso na rotina e 

reaplicação do questionário, há uma grande probabilidade de aumento da satisfação por 

parte dos usuários. 

 

4.11. Metodologia do Sistema de Não Conformidades 

Agora, de forma objetiva será elucidado o que de fato compreende a metodologia 

do SNC. 

O OTRS é uma ferramenta que vem sem configuração, ou seja, vazia, mas permite 

várias formas e ordem de configuração, sendo assim uma ferramenta bastante versátil e 

aplicada a diversas realidades. Por este motivo o método desta pesquisa foi criado e o 

OTRS serviu de ferramenta para aplicação da metodologia. 

Com o SNC é possível gerar não conformidades on-line, acompanhar registros e 

lembretes via e-mail, aplicar análise de causa, plano de ação e até mesmo registrar a 

verificação da eficácia, além de interagir com o colaborador a qualquer momento, anexar 

documentos e gerenciá-las via relatório, atendendo em função disso a norma do 

Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem do Colégio Brasileiro de 

Radiologia. 

Neste modelo foram mapeadas quase 80 NC que, de acordo com a vivência da 

pesquisadora, podemos nos deparar em um SDMI. Também, foi projetada uma estrutura 
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com 4 responsáveis de área, mas esta configuração pode ser alterada de acordo com a 

estrutura e especificidade da empresa que utilizar a ferramenta. 

Houve grande esforço para tornar o momento do registro o mais fácil possível e 

desta forma reduzir a resistência do colaborador e evitar subnotificação. Um recurso 

muito importante e utilizado nesta pesquisa foi o atendente genérico, que permite a 

classificação automática de alguns critérios e desta forma contribui para minimização de 

erros do início ao término do processo, atribuindo a não conformidade ao responsável 

correto e atribuindo a classificação de alto, normal e grave para o cumprimento dos 

prazos, por exemplo.  

Com este método possibilitou-se a sistematização e agilidade do processo de 

gestão de não conformidades, uma vez que não há necessidade de utilização de papel. 

Também, através da sugestão de tempo máximo de tratamento da NC, é possível dedicar 

esforços do gestor para o tratamento de NC graves, sem ultrapassar prazos, afinal, a 

ferramenta alertará quanto a chegada da NC ou escalonamento do tempo máximo para 

tratamento do evento. Como exemplo, podemos citar uma NC grave, Equipamento de 

Proteção Individual ou Coletivos defeituosos. De acordo com o método, é necessário 

iniciar a ação imediata até 24h (1 dia) após a abertura do chamado. Nesta interação as 

ações corretivas ou preventivas devem ser implementadas. A análise e solução deve 

ocorrer 48h (2 dias) após a abertura do chamado e neste período devemos realizar a 

análise da causa e aplicar a solução e por fim, a avaliação da eficácia deve ocorrer em 

no máximo 72h (3 dias) a contar da abertura do chamado e neste momento deve 

acontecer a avaliação da eficácia e fechamento da não conformidade. 

O método já classifica automaticamente as NC’s em motivos clínicos, de 

radioproteção, técnico e registros operacionais. Esta classificação foi utilizada para 

atender o que é preconizado para registro e tratamento de não conformidade da norma 

PADI. Ainda, permite classificar a origem do chamado e para esta pesquisa as 

classificações atendem o solicitado pelo PADI: auditorias internas, auditorias externas; 

processo e reclamação de clientes. Com base nestas informações os gestores 

conseguem guiar suas decisões, pois com todas estas informações é possível ter mais 

qualidade nos indicadores da empresa. 
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Abaixo foi relacionado todas as funcionalidades que podem ser percebidas a nível 

de usuário: 

 

Nº Funcionalidades disponíveis no SNC 

1 Acesso interno e externo à ferramenta: de dentro e de fora da empresa 

2 
Registro do evento pelo colaborador de qualquer computador, bastando ter um 

usuário e senha 

3 
Recebimento, pelo colaborador, de confirmação de criação e encerramento da 

NC via e-mail 

4 Recebimento, pelo gestor, de abertura de nova NC via e-mail 

5 
Recebimento, pelo gestor, de lembretes via e-mail com o respectivo prazo para 

tratamento, de acordo com a gravidade do evento 

6 

Possibilidade de tratamento total da NC atendendo a norma PADI do CBR, ou 

seja: permite passar pela situação de ação imediata, análise de causa, plano de 

ação e verificação da eficácia 

7 
Possibilidade de anexar documentos que evidencia alguma etapa do processo 

de tratamento da NC 

8 Definição de diferentes privilégios de usuário 

9 Criação e acompanhamento de relatórios 

10 Rastreabilidade a qualquer momento das informações 

Quadro 30 - Funcionalidades de SNC 

 

Agora, para ilustrar a utilização da ferramenta, desenvolvemos um exemplo de não 

conformidades e o possível tratamento: 

 

Processo Informações para registro 

Não Conformidade relacionada à Radioproteção identificada durante auditoria interna 

Item auditado: Item 7.2.35 da Norma PADI Versão 3.0 

Critério: 
O controle da qualidade dos exames radiográficos deve seguir as 

orientações da Portaria Federal 453/98 e o Manual de 
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Radiodiagnóstico Médico: desempenho de equipamentos e 

segurança da Anvisa (2005) ou qualquer legislação ou diretriz 

vigente que venha a substituí-los. 

Registros devem ser mantidos. 

Não 

conformidade 

observada: 

Evidência: No momento da auditoria foi relatado que o controle de 

qualidade da radiologia foi realizado pela empresa de física 

médica responsável, porém os registros não foram encontrados 

fisicamente e os colaboradores não conseguiram disponibilizar 

para conferência na auditoria. 

Análise de 

Causa: 

Técnica utilizada: 5 Porquês 

Porque os relatórios de Física Médica estavam indisponíveis? 

Porque não houve a cobrança por parte do gestor, após a 

realização dos testes. 

Porque não houve a cobrança? 

Porque o gestor de área não se sente responsável por esta tarefa 

e porque não há um procedimento padrão para esta atividade 

crítica (causa raiz). 

Plano de 

Ação: 

 

1) Deverá ser descrito no documento padrão de definição de 

funções e responsabilidades que o acompanhamento e 

gerenciamento das tarefas da Física Médica é de responsabilidade 

do Gestor de Produção de Imagens. 

2) Criar manual descrevendo esta tarefa crítica, local de 

armazenamento físico dos relatórios de testes de equipamentos, 

periodicidade de testes e também de prazo máximo de entrega 

dos relatórios por parte da Física Médica. 

3) Revisar periodicidade e evidência de todos os testes 

obrigatórios de proteção radiológica. 

Solução após 

avaliação da 

eficácia: 

Após conclusão do plano de ação houve monitoramento durante e 

após o próximo ciclo de testes pela empresa de Física Médica e o 

procedimento definido em Manual Padrão foi cumprido, não 

havendo evidências de reincidência desta não conformidade. 
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Tipo: Auditoria Interna 

Quadro 31 - Exemplo de NC 

 

Agora, todas as informações registradas na ferramenta: 

 

 

Figura 220 - Informações da NC aberta pelo Participante 01 

 

 

Figura 221 - NC Aberta 
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Figura 222 - Análise de Causa da NC aberta 

 

Figura 223 - Plano de Ação da NC aberta 

 



212 
 

 

Figura 224 - Registro de Plano de Ação Concluído 

 

Figura 225 - Solução definitiva da NC 
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Além disso, como já mostrado no decorrer desta pesquisa, é possível criar e gerar 

os relatórios para acompanhamento e gestão deste processo. 

Por fim, é importante mencionar que o método proposto garante a rastreabilidade 

de informações e a qualquer momento podemos ter acesso rápido a todas as não 

conformidade e as devidas interações que houveram ao longo do tempo. 

Ao término deste trabalho foi disponibilizado (apêndice D) uma ficha de análise de 

NC que pode contribuir com os colaboradores como uma segunda opção, bastando 

anexar na ferramenta para o devido registro, garantia de rastreabilidade e, ainda, não 

arquivamento físico de papeis. 

 

 

4.11.1. Pontos Positivos e Negativos 

 

Os dados apresentados neste estudo permitem indicar como pontos positivos desta 

pesquisa os itens mencionados na tabela abaixo: 

 

PONTOS POSITIVOS DESCRIÇÃO 

Gratuidade 
O OTRS é uma ferramenta gratuita, parametrizável e 

bastante completa, disponível no mercado tecnológico. 

Sistematização do 

processo de gestão de 

não conformidades 

Acredita-se que, com a metodologia proposta, haverá 

organização no processo de registro, direcionamento e 

tratamento de não conformidade, uma vez que foram 

previstas várias variáveis replicáveis a serviços idênticos ou 

similares ao mapeado nesta pesquisa. 

Definição de 

responsabilidades e 

transparência 

Quando se planejou os itens mencionados no Quadro 6, 

houve a definição de responsabilidades de vários 

processos, ou seja, uma vez percebida e registrada a não 

conformidade, o gestor responsável por aquele processo 
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terá que tomar todas as medidas necessárias para tratá-la e 

evitar reincidência do erro. Isso representa para a empresa 

maior transparência e fortalecimento do grupo, que passará 

a entender seus pontos fracos para então fortalecê-los. 

Rastreabilidade de 

informações 

O registro de todas as interações, fatos e documentos 

referente a uma não conformidade ficam registradas, 

inclusive com o nome de cada usuário, datas e horários. Isso 

facilita a análise e busca de informações, 

independentemente do tempo decorrido. Também, minimiza 

a generalização de problemas, ou seja, quando 

oportunizamos aos colaboradores um processo que 

incentiva os registros, passamos a ter total controle sobre 

eles, podendo agir de forma eficaz e eficiente. Problemas 

comuns, como: morosidade na resolução de problemas; 

expressões como “não estava sabendo”, “ninguém me disse 

nada” ou “eu já avisei várias vezes”; isso é reincidência não 

é problema novo, dentre outros, tendem a diminuir ou a não 

existir. 

Identificação de 

reincidências 

Como os incidentes passam a ser registrados, é possível 

identificar reincidências de determinadas não 

conformidades. Desta forma a orientação para um 

colaborador, um treinamento, uma configuração no sistema, 

uma calibração ou manutenção, uma mudança de processo, 

se tornam mais efetivos.  

Agilidade 

Comparado com um contato pessoal (verbal) ou escrito 

(manual), o registo de não conformidade online representa 

imediatismo no repasse dos problemas. Evitamos, desta 

forma, vários contatos com o colaborador, perda de tempo 

na procura de pessoas ou ainda na escrita manual da não 

conformidade ou de seu tratamento. Neste último caso 

temos envolvido, ainda, o gasto de papel e trabalho no 
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armazenamento do mesmo, sem contar que foge à regra do 

que tanto se busca nas empresas modernas: trabalhar sem 

papel – Paperless. 

Lembretes versus 

Resolutividade 

Temos aumentada a capacidade de resolver até o fim um 

problema, uma vez que automaticamente o sistema alertará 

sobre um chamado aberto, um chamado em atraso, um 

chamado que já deveria ter sido fechado, a interação dos 

usuários em chamado, a solução de um problema estando 

um gestor na empresa ou fora dela, dentre outros. Sabendo 

da rotina pesada que vivemos na área da saúde, usufruir de 

um sistema parametrizado é mais seguro e assertivo pois 

dependemos um pouco menos da memória dos 

colaboradores. 

Ordenamento rápido 

Com um único clique é possível ordenar as não 

conformidades por tempo de abertura, por gravidade, por 

número ou por ordem alfabética. Se tivéssemos uma 

metodologia desenvolvida em papel, por exemplo, não 

teríamos a mesma praticidade. 

Indicadores e Gestão 

Uma das características mais positivas em utilizar um 

sistema para a gestão de não conformidades é ter os 

indicadores facilitados para a tomada de decisão e 

direcionamento estratégico da liderança. Por meio das 

informações do sistema, é possível gerar relatórios e 

mensurar, mesmo que afastado do processo, as pessoas 

que precisam de treinamento, se o serviço prestado deve 

ser melhorado, que equipe erra mais, que equipe colabora 

mais com a melhoria contínua, quais equipes são mais 

dependentes, que problemas ocorrem mais e em que 

períodos/momento o gestor está enfrentando maior 

demanda de solicitações, qual setor pode melhorar o serviço 
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prestado, que equipamento apresenta mais problema, 

dentre outros. 

Criar visões de 

relatórios 

Com o OTRS é possível gerar visões de relatórios, o que 

facilita e favorece a gestão, que dependendo da área que 

atua possui necessidades diferentes. 

Histórico de Registros 

no NOTIVISA 

(Notificações para a 

Vigilância Sanitária) e 

SIERI (Sistema de 

Informação Estadual de 

Radiações Ionizantes) 

Além dos benefícios citados até agora, um ponto muito 

importante a destacar é a obrigatoriedade da evidência dos 

registros do NOTIVISA e SIERI no Sistema de Gestão da 

Qualidade de um SDMI. Estes registros são realizados 

diretamente nos sistemas da Vigilância Sanitária e por sua 

vez o SDMI acaba ficando sem as evidências das 

notificações. Neste momento entra a possibilidade de 

registrarmos, também, internamente via OTRS. Afinal, a 

responsabilidade do serviço não se encerra ao comunicar a 

Vigilância Sanitária. Caso o SDMI tenha algum problema 

com tecnovigilância ou falecimento, por exemplo, além do 

registro/comunicação à Vigilância Sanitária, deve haver o 

registro, análise, tratamento e plano de ação internamente, 

com o objetivo de solucionar a causa raiz dos problemas e 

evitar sua reincidência. 

Planejamento e 

mapeamento anterior 

aos cadastros  

Importante e oportuno citar, também, a importância de um 

bom mapeamento e esboço do que se pretendia configurar 

no sistema OTRS, pois assim várias variáveis foram levadas 

em consideração e foi possível estudá-las anteriormente ao 

cadastro no sistema. Isso foi muito positivo pois tornamos 

os objetivos mais prováveis e fáceis de serem atingidos, 

uma vez que se evitou o retrabalho da tentativa e erro. 

Usabilidade 

Por meio da pesquisa SUS, os usuários foram capazes de 

perceber facilidade na utilização da ferramenta para a 

realização das tarefas propostas na pesquisa, uma vez que 

foi atingido 90 pontos no SUS. 
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Quadro 32 - Pontos positivos observados 

 

Percebemos, no entanto, na trajetória desta pesquisa, que algumas dificuldades 

podem ser enfrentadas na condução da implantação nesta metodologia, as quais 

relacionamos abaixo: 

 

PONTOS NEGATIVOS 

OU DIFICULDADES 
DESCRIÇÃO 

Falta de apoio de um 

profissional da área de 

Tecnologia da 

Informação (TI) 

Além da instalação do OTRS em um servidor Linux, 

precisamos garantir o backup e segurança das 

informações. Por este motivo, é necessário o apoio de um 

profissional de TI para que os aspectos técnicos de 

instalação sejam contemplados. 

Falta de processos 

mapeados 

Outra dificuldade que podemos nos deparar é quanto à falta 

de processos mapeados na empresa, por exemplo, se a 

organização não possui maturidade para definir a 

responsabilidade de cada área, o direcionamento e 

tratamento da não conformidade será prejudicado. Por 

outro lado, uma vez definido o processo, caminharemos 

para o amadurecimento da empresa. 

Situação do chamado 

Um ponto que poderia ser melhorado, no entanto não se 

encontrou solução nesta versão do OTRS, é o fato de ao 

interagir com um chamado, por exemplo encerrando-o, a 

próxima situação sugerida pelo sistema já deveria ser a que 

mais temos probabilidade de utilizar. Tomando como 

exemplo o caso acima, de interagir com uma não 

conformidade para encerrá-la, a situação sugerida atual é 

“aberto”, quando poderia sugerir diretamente o 

“solucionado”. 

Resistência 
Não poderíamos deixar de citar que a implementação de um 

novo processo causa insegurança por parte dos 
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colaboradores e até mesmo gestores, afinal, estamos 

quebrando um hábito de anos na organização. Por este 

motivo, a condução, explicação e treinamento deve 

acontecer estimulando a todos e mostrando a real 

importância e impacto que a mudança representará para a 

organização. Deve haver, na implementação do novo 

processo, a sensação de pertencimento, ou seja, cada 

usuário deve entender o conceito da proposta e se sentir 

fazendo parte da cultura de qualidade e de melhoria 

contínua da empresa. 

Quadro 33 -  Pontos negativos ou dificuldades observadas 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema abordado nesta pesquisa é capaz de provocar grandes discussões teóricas, 

além de ter, na sua aplicabilidade, um grande desafio, uma vez que não observamos, 

ainda, o hábito no registro e tratamento de não conformidade, no segmento de 

diagnóstico por imagem. 

Os resultados desta pesquisa estão voltados, principalmente, na possibilidade de 

trazer à tona questionamentos sobre qualidade na gestão de processos de SDMI, 

mediante o fornecimento de uma metodologia de registro de não conformidade. Acredita-

se fortemente que a gestão de processos possibilita a melhoria de processos 

organizacionais, incluindo-se, principalmente, a proteção radiológica, foco da linha de 

estudo deste programa de mestrado. 

Embora existam uma série de dificuldades e variáveis para avaliar a qualidade na 

área da saúde, há uma unanimidade entre os gestores de que é necessário escolher 

sistemas de avaliação e indicadores adequados para apoiar a gestão dos serviços e 

possibilitar tomadas de decisões mais eficazes e eficientes. Por este motivo, visando 

contribuir com a problemática, neste trabalho foi apresentado uma metodologia que se 

propõe a sistematizar o processo de registro e tratamento de não conformidades, o que 

indiretamente contribuirá com a redução de custos, alimentação de indicadores internos, 

bem como evidenciar a importância do processo em tema, que muitas vezes não são 

construídos ou implementados por falta de conhecimento ou tempo. 

Imaginamos que, uma vez fazendo parte do escopo da gestão, o tema não 

conformidade conseguirá abrir portas para os aspectos de cuidado, atenção e segurança 

radiológica, para que o tema chegue aos mais altos níveis das organizações e receba a 

importante atenção que merece.  

Acredita-se que os objetivos propostos para este trabalho tenham sido alcançados, 

uma vez que a metodologia de registro e tratamento de não conformidade para serviços 

de diagnóstico médico por imagem, intitulada Sistema de Não Conformidade foi criada, 

testada, intitulada Sistema de Não Conformidade e teve sua usabilidade validada por 12 

Experts, atingindo uma média geral de 90 em uma escala até 100 pontos. Com o Sistema 

de Não Conformidades é possível gerar não conformidades on-line, acompanhar 
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registros e lembretes via e-mail, aplicar análise de causa, plano de ação e até mesmo 

registrar a verificação da eficácia, além de interagir com o colaborador a qualquer 

momento, anexar documentos e gerenciá-las via relatório, atendendo em função disso a 

norma do Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem do Colégio Brasileiro de 

Radiologia.  

Os dados apresentados permitem indicar como pontos positivos do método a 

gratuidade da ferramenta, sistematização e agilidade do processo de gestão de não 

conformidades, definição de responsabilidades da equipe, rastreabilidade de 

informações, localização e ordenamento rápido de não conformidades, indicadores de 

gestão e identificação de reincidências, criação de relatórios e boa usabilidade.  

Todavia, foram constatados que para a condução da implantação desta 

metodologia é necessário o apoio de um profissional da área de Tecnologia da 

Informação, definição de processos e responsabilidades na empresa e também um 

trabalho de divulgação e treinamento para evitar resistência dos colaboradores. 

Além disso, com base no seu uso será possível potencializar a gestão de processos 

em serviços de diagnóstico por imagem. 

A velha máxima, mais atual que nunca, citada pelo pai da qualidade e que, ainda 

em tempo, lembramos nesta pesquisa é que é impossível gerenciar aquilo que não se 

pode medir. WILLIAM EDWARDS DEMING, 1900 - 1993. 

Consoante a isso, enfatizamos que não é possível fazer gestão, radiológica 

inclusive, sem definir e sem gerenciar os processos que nos cercam diariamente em um 

SDMI. 

Finalmente, é importante ressaltar que, com esta pesquisa, foi possível popularizar 

e, talvez, promover um primeiro contato com os profissionais e estudantes de saúde com 

relação ao assunto, para assim promover ainda mais segurança a todos os integrantes 

do processo de saúde e muito mais seriedade na busca pela sustentabilidade e 

sobrevivência das organizações, contribuindo assim para a segurança, melhoria e 

excelência nos serviços prestados. 

O tema abordado nesta pesquisa, quando aplicado às organizações de serviços de 

diagnóstico médico por imagem é algo instigante, capaz de representar um avanço na 

maturidade dos colaboradores e consequentemente na empresa como um todo. Este 
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tema nos coloca diante de vários questionamentos, motivo pelo qual deve continuar a ser 

exaustivamente estudado, como forma de desenvolver modelos de gestão mais 

adaptados às peculiaridades e especificidades de cada organização, considerando a 

complexidade de cada instituição. Também, por essa razão, sugere-se a realização de 

estudos posteriores que possibilitem alguns ajustes nas variáveis constantes neste 

método de pesquisa ou mesmo a construção de outros métodos, que possa ir ao encontro 

de necessidade de outros processos organizacionais. 

Como trabalho futuro sugere-se a aplicação do questionário de usabilidade a todos 

os usuários desta ferramenta, após algum tempo de uso na organização, como forma de 

possibilitar a melhoria contínua da ferramenta. Ainda, fica como sugestão a 

implementação desta metodologia em um SDMI. 

Também se sugere a construção e aplicação de outras formas de avaliação da 

ferramenta.  

Incentiva-se a análise comparativa desta pesquisa com novas aferições e desta 

forma evidenciar as melhorias alcançadas. 

Por fim, também estimulamos pesquisas acerca da utilização da ferramenta OTRS 

com foco no apoio gerencial, ou seja, incentivando criação de indicadores e relatórios 

extraídos ou não da ferramenta, com foco na decisão e orientação estratégica ou ainda, 

mostrando o que a ferramenta possibilitou a nível de cuidado com a proteção radiológica. 

Esperamos despertar o interesse em outros profissionais das técnicas radiológicas 

em realizar novas pesquisas nessa área para o incremento do conhecimento técnico na 

área da saúde. 
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APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

DECLARAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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APÊNDICE B – CHECK LIST DE REQUISITOS DE CONFIGURAÇÃO 
 
 

CHECK LIST 1 

ITEM CATEGORIA SUBCATEGORIA DIRECIONAR PARA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 
 

 

CHECK LIST 2 

ITEM USUÁRIO PERMISSÕES 

1   

2   

3   

4   

5   
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APÊNDICE C – TABELA ATENDE E NÃO ATENDE 
 
 
 

ITEM EM AVALIAÇÃO ATENDE 
ATENDE 

PARCIAL 

NÃO 

ATENDE 
OBSEVAÇÕES 
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APÊNDICE D – ANÁLISE DA NÃO CONFORMIDADE 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISE DE NÃO CONFIRMIDADE, EVENTOS ADVERSOS, 

AÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E MELHORIAS 

 

Controle da NC Nº (  )  _____/___/___ 
 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO - TCLE 
 
 
 

 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

O projeto de pesquisa Gestão de Processos em Serviços de Diagnóstico por Imagem: 
Desenvolvimento de uma Metodologia de Registro e tratamento de Não Conformidades, 
é desenvolvido pela mestranda em proteção radiológica Joyce Nedochetko (RG nº 5.731.646 
– SSP/SC, CPF nº 072.384.839-47). Trata-se de uma pesquisa acerca de Não Conformidades 
do Curso de Mestrado Profissional em Proteção Radiológica do Instituto Federal de Santa 
Catarina. Linha de pesquisa Tecnologia Radiológica, sob orientação da Professora Dra. 
Laurete Medeiros Borges (pesquisadora responsável) e co-orientação da Dra Rita de Cássia 
Flôr. 

  

Objetivo geral: Desenvolver uma metodologia de registro e tratamento de não conformidades 

para gestão de processos em serviços de diagnóstico por imagem, utilizando o software OTRS – 

Open Technology Real Services, disponibilizado gratuitamente no mercado tecnológico. 

Público-alvo: Gestores que trabalham em Serviços de Diagnóstico Médico por Imagem a mais 

de 3 anos. 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Gestão de 

Processos em Serviços de Diagnóstico por Imagem: Desenvolvimento de uma 

Metodologia de Registro e tratamento de Não Conformidades”. Neste estudo pretendemos 

validar a usabilidade de uma ferramenta de registro de não conformidades, mediante simulações 

de uso desta ferramenta de Gestão de Processos.  

Para avaliar a ferramenta, os voluntários utilizarão o software e posteriormente serão submetidos 

à validação pelo entrevistado, por meio de um questionário eletrônico com 10 (dez) questões para 

avaliar sua usabilidade, com escala de 1 a 5, onde 1 significa Discordo Completamente e 5 

significa Concordo Completamente.  

Durante o uso da ferramenta e realização do questionário os riscos são mínimos como cansaço 

ou aborrecimento ao responder o questionário. A pesquisa se orientará e obedecerá aos cuidados 

éticos colocados pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, considerando o 

respeito aos informantes participantes de todo o processo investigativo, observadas as condições 

de:  

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA  



240 
 

― Consentimento esclarecido, expresso pela assinatura do presente termo, em duas vias, sendo uma via 

para o participante e outra de igual teor para o pesquisador; 

― Garantia de confidencialidade e proteção da imagem individual e institucional. Salienta-se que 

os resultados do presente estudo poderão ser apresentados em encontros ou revistas científicas, 

no entanto será mantida a confidencialidade a qualquer informação relacionada à sua privacidade; 

― Respeito a valores individuais e/ou institucionais manifestos, sejam de caráter religioso, cultural ou 

moral;  

― Liberdade de recusa a participação total, o participante poderá desistir da pesquisa a qualquer momento, 

sem qualquer prejuízo;  

― Amplo acesso a qualquer informação a cerca do estudo;  

― Os registros, anotações coletadas ficarão sob a guarda da pesquisadora principal. Só terão acesso aos 

mesmos os pesquisadores envolvidos.  

― Garantia de ressarcimento pelo pesquisador caso ocorra despesa pelo participante da pesquisa no 

momento da mesma ou decorrente dela. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde 

de Santa Catarina/SES, parecer nº 2.147.595, cujo e-mail é cepses@saude.sc.gov.br e telefone 

é (48)3664-7218. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper 

a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. O 

pesquisador tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os dados serão 

guardados em local seguro por cinco anos, sob responsabilidade dos pesquisadores do estudo. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. O (A) Sr (a) não será 

identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

Declaração de consentimento 

Eu, ____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo “Gestão de 

Processos em Serviços de Diagnóstico por Imagem: Desenvolvimento de uma 

Metodologia de Registro e tratamento de Não Conformidades” de maneira clara e detalhada 

e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e 

modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar voluntariamente desse estudo e que me foi dada à 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
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            ________________________                                         __________________________  

               Assinatura do Participante                                                  Assinatura do Pesquisador 

Florianópolis, ____ de ________________ de 2017. 

Qualquer dúvida, contate:  

DASS - IFSC 
Av. Mauro Ramos, 950. Centro. 
Florianópolis/SC – 88020-300 
Telefone: (48) 3211-6000.  
Telefone: (48) 3211-6079. 
E-mail: dass.florianopolis@ifsc.edu.br  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joyce Nedochetko (pesquisador) 
Travessa dos Imigrantes, 121. 
Ingleses. 
Florianópolis/SC – 88058-418. 
Telefone: (48) 99972-5129 
E-mail: jnedochetko@gmail.com 

 

CEPSES-SC 
R. Esteves Júnior, 160 - Centro, 
Florianópolis - SC, 88015-130 
Telefone: (48) 3664-7218 
E-mail: 
cepses@saude.sc.gov.br 
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APÊNDICE F – FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE USABILIDADE UTILIZANDO O 
MÉTODO SYSTEM USABILITY SCALE 
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APÊNDICE G – CARTA CONVITE 
 
 
 

 

 

 

CARTA CONVITE 

Florianópolis, julho de 2017 

Prezado (a) Sr (a): 

Eu, Joyce Nedochetko, mestranda do Curso de Mestrado em Proteção Radiológica do Instituto 

Federal de Santa Catarina, juntamente com a professora/orientadora Dra Laurete Medeiros 

Borges e professora/co-orientadora Dra Rita de Cássia Flôr, gostaríamos de convidá-lo (a) a ser 

um dos Experts da pesquisa “Gestão de processos em serviços de diagnóstico por imagem: 

desenvolvimento de uma metodologia de registro e tratamento de não conformidades”. 

Sua participação está prevista na etapa de avaliação de usabilidade da ferramenta proposta. Na 

Etapa I será proposto a utilização da ferramenta e na Etapa II a realização de um questionário de 

10 perguntas, sobre sua percepção da ferramenta. 

Informo que a metodologia do trabalho estipula um prazo de 10 dias para o julgamento da 

usabilidade da ferramenta. 

Devido seu alto grau de conhecimento e experiência prática na Área da Saúde, é fundamental 

contar com sua participação para o engrandecimento deste trabalho. Antecipadamente agradeço 

sua participação. 

Um cordial abraço! 

Joyce Nedochetko, Dra Laurete Medeiros Borges e Dra Rita de Cássia Flôr. 
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ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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