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PROCESSOSPROCESSOS

Não existe um produto ou serviço oferecido por uma empresa que não tenha sido 
gerado a partir de um processo. 

Processo pode ser definido como uma atividade ou um conjunto destas que utiliza 
insumos (recursos), adiciona valor a estes, gerando um produto ou serviço que será 
oferecido a clientes específicos.

O objetivo final de cada processo em uma empresa é gerar valor, atendendo ou 
superando um requisito (necessidade manifestada) de um cliente (ou outra parte 
interessada).
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Visão Antiga

Insumo Produto
ProcessoFornecedorFornecedor ClienteProcessoFornecedorFornecedor Cliente

Visão Atual

ProcessoCliente ClienteExpectativa Necessidade
ProcessoCliente Cliente

satisfeita
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P t I t dPartes Interessadas

Clientes• Clientes

• Acionistas

• Colaboradores

• Sociedade

• Fornecedores

Governo• Governo

• Concorrentes
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DESEMPENHO DE PROCESSOS

Monitorar o desempenho dos processos é essencial para assegurar o atendimento dos 
requisitos dos clientes e  consequentemente  do negóciorequisitos dos clientes e, consequentemente, do negócio.

Dessa forma, saber quais são os requisitos dos clientes e as necessidades/objetivos do 
negócio são essenciais para planejar o monitoramento do desempenho dos processosnegócio são essenciais para planejar o monitoramento do desempenho dos processos.



Processo no Laboratório ClínicoProcesso no Laboratório Clínico

Pré‐Analítico Pós‐AnalíticoAnalítico

~ 60% erros 19‐47% erros<15 % erros

Lima‐Oliveira, G. S. et al. Controle da qualidade na coleta do
espécime diagnóstico sanguíneo: iluminando a fase escura de
erros pré‐analíticos. J Bras Patol Med Lab. v. 45 n. 6 p. 441‐447.
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INDICADORESINDICADORES

Indicadores são dados numéricos (métrica) que, quando obtidos de forma
padronizada e confiável, permitem avaliar o desempenho de um processo frente a
um desempenho esperado (meta)um desempenho esperado (meta).

Indicadores de desempenho de processos objetivam identificar possíveis
inconsistências ou oportunidades de melhoria no desempenho dos processos,
permitindo intervenções visando manutenção ou melhoria no atendimento dospermitindo intervenções visando manutenção ou melhoria no atendimento dos
requisitos dos clientes.

CARACTERÍSTICAS DE UM BOM INDICADOR DE DESEMPENHO

Específico, Representativo e de fácil entendimento

Mensurável e Monitorado frente a uma metaMensurável e Monitorado frente a uma meta

Capaz de identificar oportunidades de melhoria

Utilizado apenas para monitorar processos sob controle

Acordado entre as partes interessadas
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“Indicadores que não validam ou modificam
o comportamento não são muito úteis.”

The Greeley Company, 2010
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O QUE O CLIENTE DESEJA DO LABORATÓRIO CLÍNICO?

“…resultado laboratorial correto, entregue no menor prazo 
possível e com adequado preço...”

3 dimensões…

Qualidade, Adequação Prazo, Tempo Preço, Custo
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ENTÃO, COMO MONITORAR O DESEMPENHO FRENTE À EXPECTATIVA DOS CLIENTES? ,

Através de indicadores…

Indicadores de
Qualidade Analítica

Indicadores de
Prazo de entrega

Indicadores de
Custo
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IMPRECISÃO

A precisão analítica é comumente avaliada via procedimentos denominados
“Controle de Qualidade Interno”.

A li d d f iódi t d t t l l lAnalisadas de forma periódica, o processamento das amostras controle, em paralelo
a amostras de pacientes, permite avaliar, em um determinado período, a imprecisão
do método utilizado para o analito em questão.
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POR ANALITO

POR GRUPO 
DE ANALITOS
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INEXATIDÃO

A inexatidão analítica, via de regra, é avaliada via procedimentos denominados

“Ensaios de Proficiência” (EP) ou alternativas similiares.f ( )

Uma boa prática com relação aos EP é manter um indicador que permita avaliar de

forma global e sistêmica o desempenho do laboratório frente a estes programas.

Embora o indicador não substitua a necessidade de avaliar criteriosamente cada

resultado do EP, este permite ao gestor uma visão ampliada do nível de qualidade

dos processos analíticos do laboratório, que pode detectar oportunidades de

melhoria e ampliar a qualidade oferecida aos clientes.
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O atendimento à metas de inexatidão (adequação EP) por determinado grupo de

exames pode ser monitorado via respectivo indicador de desempenho:



Indicadores de Qualidade AnalíticaIndicadores de Qualidade AnalíticaIndicadores de Qualidade AnalíticaIndicadores de Qualidade Analítica

Adicionalmente, podemos monitorar o desempenho por analito, utilizando um
indicador baseado em SDI ...

SDI = (seu resultado – media do grupo) / DP grupo
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PRAZO DE ENTREGA DE RESULTADOS

Via de regra, prazo é o requisito/necessidade mais frequentemente manifestado

pelo cliente quando contrata os serviços do laboratório;p q ç

Embora seja um indicador que não envolva somente a fase analítica, esta fase é

uma das principais responsáveis pela definição do prazo de entrega de resultados

aos clientes (rotina de realização de exames etc.)

Indicador de prazo de entrega pode ser utilizado tanto para exames urgentes

(hospitalares) quanto também para exames de rotina (ambulatoriais)
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INDICADOR DE PRAZO DE ENTREGA – Implementação:

Definir grupo de exames a monitorar;

Definir eventos de início e fim do processo;Definir eventos de início e fim do processo;

Definir tempos/prazos de entrega de resultados (acordar com o cliente):

• Amb: prazo entrega acordado na recepção;Amb: prazo entrega acordado na recepção;

• Hosp: prazo acordado com Diretoria Médica do serviço, por exemplo.

Definir defeito (“for a do prazo”):

• Usar: “Pronto para entrega” somente após prazo acordado com o cliente

• Não utilizar: “não disponível quando cliente buscou resultados”

Definir desempenho desejado (meta):Definir desempenho desejado (meta):

• Usar: “% de resultados liberados fora do prazo”

• Não utilizar: “tempo meta” e acompanhamento via tempo médio.
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INDICADOR DE PRAZO DE ENTREGA – Cuidados:

Coleta dados - Amostragem:

• Utilizar todas as ocorrências;Utilizar todas as ocorrências;

• Evitar intervenção humana nos dados;

• Se possível, automatizar coleta dados.

E it it õ íti / i i ã j i l íd d d d• Evitar que situações críticas/especiais não sejam incluídas nos dados do
indicador

Estratificação dos dados:

• Dados podem ser estratificados em fases do processo para auxiliar no
monitoramento e facilitar ações corretivas; Ex.: Fases Pré-Analítica, Analítica
e Pós-Analítica

• Entretanto: procurar sempre manter a visão sistêmica do processo de
atendimento do requisito do cliente !
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O Atendimento dos prazos de entrega de exames pode ser monitorado por indicador

específico:
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INDICADORES DE CUSTOSINDICADORES DE CUSTOS

Custos não são “economia interna” do laboratório, pois impactam a longo prazo no

acesso dos clientes aos nossos serviços: Preço

Indicadores relacionados a Custos Variáveis refletem diretamente várias questões

relacionadas à eficiência do processo analítico, onde estão alocados os principais

custos do laboratório clínico

Consequentemente, monitorar custos significa monitorar o nosso nível de

competitividade e sobrevivência no mercado

i i di d d fá il i l “ d d ” “Í diDois indicadores são de fácil implementação: “Perda de Insumos” e “Índice

custo/receita”
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Perdas de insumos:
% dos kits/reagentes que NÃO foram efetivamente utilizados para processar amostras de paciente e% dos kits/reagentes que NÃO foram efetivamente utilizados para processar amostras de paciente e
gerar resultados que podem ser entregues aos respectivos clientes.
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Índice Custo/Receita:
Relação entre custo (R$) para a realização do exame e respectiva receita (R$) obtida para esseRelação entre custo (R$) para a realização do exame e respectiva receita (R$) obtida para esse
exame em determinado período
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METAS PARA INDICADORES

Sinalizar uma necessidade ou oportunidade de melhoria para esse processo;

Comunicar a todos o que se deseja de um processo, isto é, para onde todos devem
direcionar os seus esforçosdirecionar os seus esforços.

DEFINIÇÃO INADEQUADA DE METAS ...
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Como definir metas para indicadores?

Identificar o desempenho atual do processo. Os dados atuais indicam umaIdentificar o desempenho atual do processo. Os dados atuais indicam uma
oportunidade de melhoria de desempenho do processo? Existe uma lacuna de
desempenho que possa ser identificada?
Estabelecer metas apropriadas baseadas aos objetivos da empresa. Que métricasp p j p Q
vão estar alinhadas com as estratégias e objetivos da empresa?
O quanto é crítica a meta para a melhoria da segurança do paciente, efetividade
clínica, qualidade do serviço ou benefícios em termos de custo?, q ç f
Metas devem ser viáveis de serem atingidas. Existem organizações similares à
nossa atingindo desempenhos similares? A nossa empresa tem recursos para obter
pequenas ou significativas alterações no desempenho dos processos?p q g ç p p
Pesquisar padrões de mercado ou dados de literatura: existem Benchmarks
referendados por evidências confiáveis?
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PADRONIZAÇÃO DE INDICADORES

Com relação à padronização e implementação de indicadores de desempenho, quatro 

etapas são fundamentais:

Definir processo de coleta e tratamento de dados para o indicador;

Definir a “anatomia do indicador”;

Definir responsabilidades;

Definir processo de comunicação.

Um boa prática é documentar um padrão formal para cada indicador!
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Frequência de coleta de dados e apresentação de indicadores

(Tratamento dos Dados)

Pense no processo…

Qual a frequência apropriada baseada no processo?

Quão rápido o processo pode ir de aceitável para não aceitável?

Quantos ‘avisos’ são necessários para colocar o processo sob controle?

Qual o risco envolvido caso o processo esteja fora do controle?



Melhoria e IndicadoresMelhoria e Indicadores

MELHORIA CONTÍNUA E INDICADORES

Indicadores de desempenho têm uma função primordial: gerar melhorias nos processosIndicadores de desempenho têm uma função primordial:  gerar melhorias nos processos, 
assegurando o atendimento ou superando as expectativas dos clientes.



PDCAPDCA



DMAICDMAIC



ConclusãoConclusão

CONCLUSÃO

O mercado de medicina laboratorial está cada vez mais competitivo;

Atender (e exceder) as expectativas dos clientes é o passo inicial para uma posição

diferenciada em termos de competitividade no mercado;

A implementação de um sistema de medição confiável e padronizado é essencial para

a análise crítica de desempenho dos processos internos visando detectar necessidade

de melhoria e garantir o atendimento das expectativas dos clientes por nossos

produtos/serviços;

Sem medição o futuro é surpresa!Sem medição o futuro é surpresa!

Somente com medição existe oportunidade para correção de rumo!
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“Dados existem para apoiar o processo mas nunca serão 
perfeitos. Liderança significa tomar decisões na ausência p f ç g f

de dados perfeitos, mas isso é uma grande melhoria 
dada a nossa tendência de tomar decisões sem dados.”

Roger Gerard, Chief  Learning Officer for ThedaCare
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