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Introdução: Estudos definem a Gestão da Qualidade Total, como um novo modelo de 

gestão, que mudou o foco da análise do serviço para a concepção de um sistema da 

qualidade, com vistas ao comprometimento com o desempenho, autocontrole e 

aprimoramento dos processos. Atualmente, a Enfermagem desenvolve-se como 

profissão com enfoque voltado para a qualidade do cuidado, por meio da medição e 

avaliação dos componentes de estrutura, processo e resultado da atenção. O objetivo 

principal da UTI é manter a estrutura capaz de fornecer suporte para pacientes graves, 

com potencial risco de morte. Assim o sistema de gestão deve ser sistematizado e 

respeitar fundamentos, como valorização de recursos humanos, visão estratégica, 

qualidade centrada no cliente, foco em resultados, comprometimento da alta 

administração, visão de futuro e valorização das pessoas. Objetivos: Demonstrar a 

importância da gestão de qualidade em saúde bem como suas ferramentas na Unidade 

de Terapia Intensiva. Métodos: Trata-se de estudo de revisão literária, realizado a partir 

de artigos disponíveis nas bases de dados LILACS, BVS, MEDLINE e SCIELO, 

publicados entre 2011 e 2019. Os descritores utilizados para busca foram os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS). Resultados e Discussão: Estudos publicados citam as 

ferramentas da qualidade como instrumentos com a finalidade de definir, mensurar, 

analisar e propor soluções para os problemas. Sendo elaboradas para uso em conjunto 

para ajudar a mapear defeitos de produtos e serviços, encontrar causas e as corrigir no 

processo. Tem-se como exemplo de principais ferramentas citadas em estudos: 

Brainstorming, Diagrama de Ishikawa, Gráfico de Pareto e o PDCA (plan-do-check-

act). Além disso, existem os indicadores gerenciais, ferramentas capazes de monitorar 

desempenho, efetividade e elaboração/implantação de ações, podendo garantir a 

segurança dos processos assistenciais e permitindo a otimização e racionalização dos 

mesmos. A complexidade do atendimento faz das UTI's unidades que consomem muitos 

recursos e geram gastos, refletindo o grande desafio de melhorar a qualidade do 

atendimento e reduzir seu crescente custo. Ela é subsistema dentro do hospital, sendo 

considerada um dos setores de maior complexidade da organização. Apresenta-se como 

cliente de várias áreas e presta serviços para médicos do corpo clínico e externos, centro 

cirúrgico, pronto atendimento, setores de internação, tendo como cliente externo mais 

importante o paciente, clinico e/ou cirúrgico. O mapeamento de processos se torna 

fundamental na análise de valor gerado ao cliente. Conclusão: Esta revisão de literatura 

mostra a importância com base em evidencias, pois mostra que a utilização de 

ferramentas e treinamento de pessoal constituem o desfecho adequado para 

administração bem-sucedida de uma UTI. Mostrando que um conjunto de medidas 

simples e efetivas pode ser o suficiente para um setor complexo.  
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