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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

POP N° 97 
 

Título: Construção de Indicadores de 

Qualidade em Enfermagem 

Área de Aplicação: Enfermagem 

Setor: Unidade Neonatal, Alojamento 

Conjunto, Centro Obstétrico, 

Ambulatório, Emergência Obstétrica 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro coordenador  

Responsável pela execução do POP Enfermeiro coordenador 

 

 

1. Definição 
 

 É a idealização, organização e implantação de uma unidade de medida de uma atividade 

que visa servir como guia para medir a eficiência, eficácia, efetividade dos processos de 

enfermagem relacionada à gestão de qualidade dentro da instituição, monitorando e 

avaliando a qualidade de importantes cuidados prestados ao paciente e as atividades dos 

serviços de suporte. 

 

 

2. Finalidade  
 

 Acompanhar um determinado processo, avaliando a qualidade deste, a partir de metas pré-

estabelecidas. 

 Analisar os resultados. 

 Fornecer informações para a análise crítica dos resultados. 

 Facilitar a execução do plano de ação, quando necessário. 

 

 
3. Indicações e Contraindicações 
 

     INDICAÇÕES: 

 Para todos os processos assistenciais ou financeiros que se identifiquem uma relação 

matemática capaz de classificar quantitativamente: processos, produtos, resultados, 

características e outros. 

 

       CONTRAINDICAÇÕES: 

 Não se aplica. 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Fonte da informação. 

 Computador. 
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 Calculadora. 

 

 

5. Descrição do Procedimento  
 

 Identificar a natureza do indicador (meio ambiente, estrutura, processos ou resultados). 

 Elaborar um quadro com a descrição dos itens: conceito, objetivo, tipo do indicador, 

fórmula de cálculo, metas, fonte da informação, método para coleta de dados, 

periodicidade, responsável, risco relacionado, análise crítica, plano de ação, análise dos 

resultados dos planos de ação (Ver Quadro 1 e 2). 

 Descrever o nome do indicador (título) e o conceito. 

 Determinar objetivos (motivo, valor, tempo, prazo do item que se quer medir). 

 Identificar o tipo de indicador (taxa, coeficiente, índice, percentual, número absoluto, fato). 

 Elaborar a fórmula. 

 Estabelecer metas quantitativas a serem alcançadas, de acordo com os parâmetros da 

literatura e perfil da clientela atendida na instituição. 

 Determinar a fonte de informação (local de onde será extraída a informação). 

 Apontar o método para a coleta de dados (retrospectivo, prospectivo, transversal). 

 Estabelecer a periodicidade com que será realizado (número de vezes que será medido em 

determinado período). 

 Identificar o responsável pelo cálculo e análise do indicador. 

 Identificar o risco relacionado (possíveis prejuízos que podem causar). 

 Realizar uma análise crítica sucinta do resultado do indicador, correlacionando com a meta 

estabelecida. 

 Estabelecer um plano de ação, caso as metas pré-determinadas não sejam alcançadas ou que 

apesar da meta alcançada, apresente uma irregularidade em relação aos 3 meses anteriores, 

com declínio dos padrões estabelecidos nas metas. 

 Enviar os indicadores na máscara padronizada (Quadro 1) por e-mail à Divisão de 

Enfermagem (DIVENF) até o dia 20 do mês subseqüente. 

       

       OBSERVAÇÕES: 

 

 A construção de indicadores qualidade tem por objetivos alguns atributos: 

o Validade - maneira pelo qual o indicador aponta eventos relacionados à qualidade dos 

cuidados que podem ser melhorados. 

o Inteligibilidade – de fácil entendimento aos usuários e analistas. 

o Sensibilidade – capacidade de identificar pequenas flutuações ou variações no requisito 

estudado. 

o Rastreabilidade - conhecimento e controle de suas variáveis. 

o Especificidade – grau de competência de identificar somente aqueles casos nos quais 

existem problemas na qualidade atual dos cuidados. 

o Simplicidade – a capacidade de buscar, calcular e analisar os dados de forma simples, a 

fim de aumentar as chances e oportunidades de utilização. 

o Objetividade – deve ter um objetivo claro, aumentando a fidedignidade dos dados 

colhidos, independente a da interpretação do observador. 
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o Baixo custo – os indicadores devem ter um valor financeiro baixo para que não 

inviabilizem sua realização, utilizando, preferencialmente, relatórios e boletins rotineiros 

da instituição. 

 Os indicadores podem ser de: 

o Meio ambiente - aqueles relacionados às condições de saúde de uma determinada 

população. 

o Estrutura - avaliam os atributos dos locais nos qual o serviço é prestado, levando em 

consideração conveniência, conforto, silêncio, privacidade e assim por diante. Inclui 

recursos materiais (instalações, equipamentos e dinheiro), recursos humanos (número e 

qualificação dos profissionais) e recursos da estrutura organizacional (profissionais de 

saúde, métodos de reembolso). 

o Processo: avaliam as atividades de cuidados realizadas para com o paciente. São técnicas 

operacionais. Dividem-se entre o cuidado técnico propriamente dito (utilização dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos da medicina) e a relação interpessoal entre 

paciente e profissional. Incluem as atividades do paciente buscando o cuidado, como 

também as atividades do médico dando o diagnóstico e realizando o tratamento. 

o Resultado: avaliam os efeitos dos cuidados prestados anteriormente na saúde do paciente 

e da população e, também, o grau de satisfação do paciente e do prestador. Efeitos 

consequentes da combinação de fatores do meio ambiente, estrutura e processos 

acontecidos ao paciente depois que algo seja feito (ou não) a ele, ou efeitos de operações 

técnicas e administrativas entre as áreas e subáreas de uma instituição. 

 O título e o conceito do indicador devem identificar a sua aplicabilidade. Em geral está 

associado aos objetivos que pretende alcançar e contém o tipo de indicador (taxa, 

coeficiente, índice, percentual, número absoluto, fato). 

 A fórmula está relacionada ao tipo de indicador que se pretende mensurar que, no caso, da 

instituição optou-se por trabalhar com indicadores quantitativos: 

o  Proporção – é o coeficiente entre duas medidas, sendo o numerador o número de casos 

específicos e o denominador o número de casos possíveis na população multiplicada 

por 100, estando o numerador incluído no denominador. Pode ser usada para estimar a 

probabilidade de um evento. Ex.: a/a+b. 

o Taxa - é o número de vezes que um fato ocorreu dividido pelo número de vezes que ele 

poderia ter ocorrido multiplicado por uma base e definido no tempo e no espaço. É a 

medida que informa quanto ao “risco” de ocorrência de um evento. O denominador 

representa a população exposta ao risco de sofrer o evento que está no numerador. È um 

coeficiente assim como a proporção, mas o resultado é multiplicado por qualquer 

potência de 10. Por exemplo, para mortalidade geral a base é 1.000, para outras 

situações pode ser 100, como para infecção hospitalar e letalidade. Ex: taxa de 

mortalidade infantil. A forma mais comum de expressar uma taxa é a relação percentual 

ou porcentagem, que se obtém simplesmente multiplicando o quociente obtido por 100. 

o  Índice - é a relação entre dois números ou a razão entre determinados valores, de 

natureza distinta, onde o numerador e o denominador representam fatores com 

significados diferentes. Ex: índice de giro ou de rotatividade dos leitos e camas (nº de 

altas/ nº de leitos disponíveis); índice de massa corporal (peso/ altura²); horas de 

capacitação por funcionário (Total de horas de treinamento/ Total de funcionários); 

renda per capita (renda / população); candidatos por vaga (candidato/ vaga). 

o Números absolutos - podem ser indicadores, à medida que se comparam valores 
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iguais, maiores ou menores a ele, resultantes de atividades, ações ou estudos de 

processos, resultados, estrutura ou meio ambiente. Os valores absolutos apenas 

traduzem uma realidade restrita e pontual, não permitindo comparações temporais ou 

geográficas e por isto também não permitindo avaliar a importância de um determinado 

fato ou evento. Ex: Número de casos de AIDS; número de gestantes. 

 Os riscos relacionados ao indicador podem ser dos seguintes tipos: 

o Assistencial - Probabilidade de ocorrência de um evento adverso em um paciente. 

o Financeiro - Custos, despesas, perda de receita que possam afetar a saúde financeira da 

instituição.  

o Cliente - Quando houver probabilidade do produto ou serviço gerar insatisfação do 

cliente interno ou externo.  

o Civil - Probabilidade de ato ilícito ou omissão causar agravo a terceiros e/ou suas 

propriedades que, estabelecido culpa, dano e nexo causal, se traduz na obrigação de 

reparação indenizatória.  

o Ocupacional - Quando houver probabilidade de agravo à saúde humana advindo de 

atividade laboral (ou relacionada ao trajeto), tanto sendo de origem, biológica, química, 

física, ergonômica, como de condição ou ato inseguro.  

o Sanitário - Ocorre quando uma atividade, serviço ou substância, tem propriedade de 

produzir efeitos nocivos ou prejudiciais na saúde humana de maneira coletiva. 

o Abastecimento - Quando houver probabilidade de faltar insumos, equipamentos e 

outros meios necessários à realização e/ou entrega do serviço. 

o Ambiental - Em caso em que houver probabilidade da ocorrência de efeitos adversos 

ao meio ambiente, decorrentes da ação de agentes físicos, químicos ou biológicos, 

causadores de condições ambientais potencialmente perigosas que favoreçam a 

persistência, disseminação e modificação desses agentes no ambiente. 

 

 

6. Documentos de Referência  
 

 Não se aplica. 

 

 

7. Leitura Sugerida  
 

- ANDRADE, S. M.; SOAREWS, D. A: CORDONI, L. J. Bases da Saúde Coletiva. Londrina: 

UEL Ed: 2001. 267p. 

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO9001. Sistemas de 

Gestão da Qualidade - Requisitos. 2ª ed, 2008. Disponível em: 

http://docplayer.com.br/1139088-Abnt-nbr-iso-9001-sistemas-de-gestao-da-qualidade-

requisitos-quality-management-systems-requirements-norma-brasileira-segunda-edicao-28-

11.html. Acesso em 05 mai 2016. 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
 

 

 

MATERNIDADE-ESCOLA DA UFRJ 
Divisão de Enfermagem 

 

 

 

 

 
Rua das Laranjeiras, 180  Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ     
 CEP 22240-001    Tel. (21) 2285 7935 ramaL: 241     Tel/Fax: (21)25569368 

 

- BITTAR O.J.N.V. Indicadores de qualidade e quantidade em saúde. RAS. Vol. 3, Nº 12 – 

Jul-Set, 2001. Disponível em: 

http://sistema4.saude.sp.gov.br/sahe/documento/indicadorQualidadeI.pdf. Acesso em 12 abr 

2016. 

- DONABEDIAN, A. Quality assessment and assurance: unity and purpose, diversity of 

means. Inquirity. Ribeirão Preto, v. 25, n. 1, p. 179-192, Spring 1988. 

- DONABEDIAN, A. Evalución de la calidad de la atención médica. In: WhiteK.L, Frank J, 

organizadores. Investigaciones sobre servivícios de salud: una antologia. Washignton:OPAS: 

1992. p. 382-404. 

- MERCHAN-HAMANN, Edgar; TAUIL, Pedro Luiz; COSTA, Marisa Pacini. Terminologia 

das medidas e indicadores em epidemiologia: subsídios para uma possível padronização 

da nomenclatura. Inf. Epidemiol. Sus,  Brasília,  v. 9, n. 4, p. 276-284,  dez.  2000.  

Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

16732000000400006. Acesso em 07 nov 18 

- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO. Indicadores de Gestão de 

Pessoas. Coordenadoria de Recursos Humanos. Cartilha Temática 12 – Indicadores de 

Gestão de Pessoas. Disponível em: 

http://saude.sp.gov.br/resources/crh/gadi/observ/indicadores/caderno_indicadores.pdf. 

Acesso em 07 nov 18. 

- SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). Construção e Análise de Indicadores. 

Departamento Regional do Estado do Paraná. Observatório Regional Base de Indicadores de 

Sustentabilidade.  Curitiba: [s.n.], 2010. 108 p. : il. ; 21 cm. 

- SIGQUALI. Software integrado de gestão da qualidade.  Instituto de Acreditação e Gestão 

em Saúde. 2014. Belo Horizonte. MG. Disponível em: http://www.iagsaude.com.br/sus-

qualificacao-e-dimensionamento. Acesso em 07 nov 18. 

 

 

8. Figuras e Anexos  
 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
 

 

 

MATERNIDADE-ESCOLA DA UFRJ 
Divisão de Enfermagem 

 

 

 

 

 
Rua das Laranjeiras, 180  Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ     
 CEP 22240-001    Tel. (21) 2285 7935 ramaL: 241     Tel/Fax: (21)25569368 

 

Quadro 1 – Quadro para Formatação de Máscara de Indicadores de Qualidades 
 

NOME DO SETOR 

Título do Indicador 

Itens Descrição 

1- Conceito  

2- Objetivo  

3- Tipo do indicador  

4- Fórmula de cálculo    

5- Metas  

6- Fonte da informação  

7- Método para coleta 

de Dados 

 

8- Periodicidade  

9 - Responsável  

10- Risco relacionado  

11–Análise Crítica  

12 – Plano de Ação  

13 – Análise dos 

Resultados do Plano de 

Ação 
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Quadro 2 – Exemplo de Indicador de Qualidade 
 

 

SETOR - AMBULATÓRIO 

Taxa de adesão das puérperas com indicação de aleitamento materno à sala de amamentação 

 

Itens Descrição 

1- Conceito Relação entre o número de puérperas atendidas na “sala de amamentação” e 

o número de puérperas de alta com indicação de aleitamento materno 

2- Objetivo Identificar a adesão das puérperas com indicação de aleitamento materno e 

adesão a sala de amamentação 

3- Tipo do indicador Quantitativo em taxa 

4- Fórmula de cálculo  Nºde Pacientes atendidas na sala de amamentação                       x 100 =  X 

Nº de Altas de puérperas com indicação de aleitamento materno  

5- Metas 80% 

6- Fonte da informação Livro de Alta do Alojamento Conjunto e Livro de Atendimento na Sala de 

Amamentação 

7- Método para coleta 

de dados 

Retrospectivo 

8- Periodicidade Mensal 

9 - Responsável Enfermeira ( colocar o nome ) coordenadora  do (colocar o nome do setor) 

10- Risco relacionado Assistencial 

11 – Análise Crítica Exemplo 1: O indicador apresentou  um percentual inferior ao parâmetro da 

meta estabelecida devido aos seguintes fatores: (descrever os fatores e 

justificar se possível). 

Exemplo 2: O indicador apresentou um percentual superior a meta 

estabelecida, serão mantidas todas as ações inerentes ao cuidado avaliado 

pelo indicador. 

Exemplo 3: O indicador apresesentou em percentual superior a meta 

estabelecida, entretanto observou-se uma queda do percentual obtido nos 

últimos meses, devido aos seguintes fatores: (descrever os fatores e 

justificar se possível) 

 

Descrever ações (verbos no infinitivo) que visam melhorar o indicador, 

com intuito de cumprir a meta estabelecida ou que apresente uma 

irregularidade em relação aos meses anteriores, com declínio dos 

padrões obtidos anteriormente. 

 

12 – Plano de Ação Este item deverá ser preenchido toda vez que por 3 meses consecutivos o 

indicador não supere a meta com ações descritas na análise crítica 

 

Utilizar a ferramenta 5W 2H (ver Quadro 3) e responder as questões 

solicitadas no quadro. 

Registrar se o Plano será uma ação preventiva ou corretiva. 
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Exemplo de Plano de Ação: 

 Aumentar a taxa de adesão das puérperas com indicação de 

aleitamento materno à sala de amamentação (o quê). 

 Realizar treinamentos com enfermeiros do Alojamnto Conjunto 

(Como). 

 Realizar visitas diárias nas puérperas internadas com intuito de 

orientar a importância da sala de amamentação(como). 

 Alojamento Conjunto (onde). 

 No mês de abril (quando). 

 Para melhora da qualidade de vida do recém-nascido relacionada ao 

aleitamento materno (porque). 

 Coordenadora de enfermagem do Ambulatório (quem). 

 Não terá custo (quanto custa). 

 

 

13 – Análise dos 

Resultados do Plano de 

Ação 

Verificar se as ações desenvolvidas no plano de ação foram eficazes 

para obtenção ou restabelecmento da meta estabelecida no indicador 

 

 
 

 

       

         

   

 

     


