
GLOSSGLOSSÁÁRIO E TERMOS RIO E TERMOS 
TTÉÉCNICOSCNICOS



AcreditaAcreditaçção: ão: 
ÉÉ o mais difundido internacionalmente, dos o mais difundido internacionalmente, dos 
mméétodos de avaliatodos de avaliaçção externa por pares no ão externa por pares no 
campo da sacampo da saúúde. Se define como um de. Se define como um 
procedimento de avaliaprocedimento de avaliaçção integral (sistêmico) ão integral (sistêmico) 
da qualidade, que procura abranger os aspectos da qualidade, que procura abranger os aspectos 
de estrutura, processo e resultados. de estrutura, processo e resultados. 
ÉÉ voluntvoluntáário, confidencial, peririo, confidencial, perióódico, baseado dico, baseado 
em padrões (em padrões (estândaresestândares) previamente ) previamente 
conhecidos e executado por uma entidade conhecidos e executado por uma entidade 
independente do estabelecimento avaliado.independente do estabelecimento avaliado.



AnAnáálise crlise críítica: tica: VerificaVerificaçção profunda e ão profunda e 
global de um projeto, produto, serviglobal de um projeto, produto, serviçço, o, 
processo ou informaprocesso ou informaçção quanto a ão quanto a 
requisitos, objetivando identificar requisitos, objetivando identificar 
problemas e propor soluproblemas e propor soluçções.ões.
(Crit(Critéérios de Excelência, FNQ; 2005).rios de Excelência, FNQ; 2005).



AvaliaAvaliaççãoão: Exame sistem: Exame sistemáático do grau em tico do grau em 
que um produto, processo ou servique um produto, processo ou serviçço o 
atende aos requisitos especificados.atende aos requisitos especificados.



AvaliaAvaliaçção para a Acreditaão para a Acreditaçção: ão: AnAnáálise lise 
crcríítica que determina se o processo de tica que determina se o processo de 
gestão utilizado na organizagestão utilizado na organizaçção avaliada ão avaliada 
estestáá em conformidade com os padrões em conformidade com os padrões 
definidos no instrumento de avaliadefinidos no instrumento de avaliaçção.ão.
(Sistema de Informa(Sistema de Informaçção e Documentaão e Documentaçção ão 
da ONA da ONA -- NOsNOs).).



Conformidades: Conformidades: Fatos e dados obtidos Fatos e dados obtidos 
da avaliada avaliaçção da OPSS em conformidade ão da OPSS em conformidade 
com os padrões, normas e diretrizes do com os padrões, normas e diretrizes do 
Sistema Brasileiro de AcreditaSistema Brasileiro de Acreditaçção. ão. 
(Sistema de Informa(Sistema de Informaçção e Documentaão e Documentaçção ão 
da ONA da ONA -- NOsNOs).).



Controle em processo: Controle em processo: VerificaVerificaçções realizadas ões realizadas 
durante a produdurante a produçção, a fim de monitorar e, se ão, a fim de monitorar e, se 
necessnecessáário, ajustar o processo de forma a rio, ajustar o processo de forma a 
assegurar que o produto esteja em assegurar que o produto esteja em 
conformidade com as suas especificaconformidade com as suas especificaçções. ões. 
O controle do ambiente ou dos equipamentos O controle do ambiente ou dos equipamentos 
pode tambpode tambéém ser considerado parte integrante m ser considerado parte integrante 
do controle em processo. (ANVISA).do controle em processo. (ANVISA).



Evento adverso: Evento adverso: ComplicaComplicaçção, incidente, ão, incidente, 
iatrogenia, erro miatrogenia, erro méédico. Os eventos dico. Os eventos 
adversos, com ou sem danos, podem ser adversos, com ou sem danos, podem ser 
devido a fatores humanos, fatores devido a fatores humanos, fatores 
organizacionais ou a fatores torganizacionais ou a fatores téécnicos.cnicos.



Manual Brasileiro de AcreditaManual Brasileiro de Acreditaçção:ão:
Instrumento de AvaliaInstrumento de Avaliaçção desenvolvido para ão desenvolvido para 
verificar a qualidade da assistência verificar a qualidade da assistência àà sasaúúde em de em 
todas as Organizatodas as Organizaçções Prestadoras de Serviões Prestadoras de Serviçços os àà
SaSaúúde, tendo como base padrões de complexidades de, tendo como base padrões de complexidades 
crescente. crescente. ÉÉ a referência nacional para ser utilizado a referência nacional para ser utilizado 
palas Instituipalas Instituiçções ões AcreditadorasAcreditadoras participantes do participantes do 
Sistema Brasileiro de AcreditaSistema Brasileiro de Acreditaçção, coordenado pela ão, coordenado pela 
OrganizaOrganizaçção Nacional de Acreditaão Nacional de Acreditaçção, que deverão, que deveráá ser ser 
atualizado periodicamente em seus natualizado periodicamente em seus nííveis e veis e padrões.padrões.



MediMediçção e avaliaão e avaliaçção dos processos:ão dos processos:
MMéétodo de meditodo de mediçção dos processos para ão dos processos para 
demonstrar a capacidade deles em demonstrar a capacidade deles em 
alcanalcanççar os resultados planejados. ar os resultados planejados. 
Quando os resultados planejados não Quando os resultados planejados não 
forem alcanforem alcanççados, devemados, devem--se efetuar as se efetuar as 
correcorreçções, analisar as causas e executar ões, analisar as causas e executar 
as aas aççoes corretivas apropriadas.oes corretivas apropriadas.



Melhoria continua:Melhoria continua:
ÉÉ uma mehoria incremental, gradual em uma mehoria incremental, gradual em 
um processo ou produto, resultado da um processo ou produto, resultado da 
ananáálise critica.lise critica.



Não conformidade maior:Não conformidade maior:
Ausência ou incapacidade total da OrganizaAusência ou incapacidade total da Organizaçção ão 
Prestadora de ServiPrestadora de Serviçços de Saos de Saúúde em atender ao de em atender ao 
requisito do padrão ou requisito do padrão ou àà norma como um todo; Tambnorma como um todo; Tambéém m 
pode ser gerada a partir de um grande npode ser gerada a partir de um grande núúmero de não mero de não 
conformidades conformidades ““menoresmenores””, constatadas ao longo da , constatadas ao longo da 
avaliaavaliaçção da organizaão da organizaçção em um ão em um úúnico item do padrão nico item do padrão 
ou distribuidas de tal forma que afetem a coerência e ou distribuidas de tal forma que afetem a coerência e 
funcionamento do sistema; uma situafuncionamento do sistema; uma situaçção que possa, ão que possa, 
com base nas evidencias objetivas disponiveis, gerar com base nas evidencias objetivas disponiveis, gerar 
ddúúvidas significativas quanto vidas significativas quanto àà qualidade que estqualidade que estáá
sendo fornecida. (Sistema de Informasendo fornecida. (Sistema de Informaçção e ão e 
DocumentaDocumentaçção da ONA ão da ONA –– NOs).NOs).



Não conformidade menor:Não conformidade menor:
Falta de cumprimento a requisitos do Sistema Falta de cumprimento a requisitos do Sistema 
da Qualidade, que o julgamento e/ou da Qualidade, que o julgamento e/ou 
experiência da equipe de avaliadores indiquem experiência da equipe de avaliadores indiquem 
que provavelmente não implicarque provavelmente não implicaráá em uma em uma 
““quebraquebra”” do Sistema da Qualidade; uma não do Sistema da Qualidade; uma não 
adequaadequaçção ou não implantaão ou não implantaçção de parte de um ão de parte de um 
requisito da norma de referência, que requisito da norma de referência, que éé
evidenciada pela equipe auditora. (Sistema de evidenciada pela equipe auditora. (Sistema de 
InformaInformaçção e Documentaão e Documentaçção da ONA ão da ONA –– NOs).NOs).



Processo de AvaliaProcesso de Avaliaçção:ão:
Conjunto de atividade interConjunto de atividade inter--relacionadas relacionadas 
para realizar a verificapara realizar a verificaçção dos diversos ão dos diversos 
processos da organizaprocessos da organizaçção, em confronto ão, em confronto 
com os ncom os nííveis e padrões estabelecidos no veis e padrões estabelecidos no 
Manual Brasileiro de AcreditaManual Brasileiro de Acreditaçção ão –– ONA. ONA. 
(Sistema de Informa(Sistema de Informaçção e Documentaão e Documentaçção ão 
da ONA da ONA –– NOs).NOs).



Profissional Capacitado:Profissional Capacitado:
Apto para a prApto para a práática de determinada tica de determinada 
atividade, compreendendo tanto o domatividade, compreendendo tanto o domíínio nio 
de seu referencial tede seu referencial teóórico, o treinamento rico, o treinamento 
na execuna execuçção da atividade, conhecimento ão da atividade, conhecimento 
de seus objetivos, indicade seus objetivos, indicaçções e ões e 
resultados.resultados.



Profissional habilidado:Profissional habilidado:
Profissional universitProfissional universitáário com autorizario com autorizaçção legal ão legal 
para o exercpara o exercíício de uma profissão legamente cio de uma profissão legamente 
reconhecida. Para isto existem uma sreconhecida. Para isto existem uma séérie de rie de 
procedimentos que variam de paprocedimentos que variam de paíís para pas para paíís e s e 
que no Brasil estque no Brasil estáá relacionado relacionado àà atuaatuaçção dos ão dos 
Conselhos Profissionais, que são autarquias Conselhos Profissionais, que são autarquias 
federais. O profissional habilitado pode ser um federais. O profissional habilitado pode ser um 
especialista com autorizaespecialista com autorizaçção legal para o ão legal para o 
exercexercíício de determinada especialidade. (Talsa cio de determinada especialidade. (Talsa 
2, 2005).2, 2005).



Sistema:Sistema:
Conjunto de elementos com uma Conjunto de elementos com uma 
finalidade comum, que se relacionam finalidade comum, que se relacionam 
entre si, formando um todo dinâmico.entre si, formando um todo dinâmico.
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