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RESUMO 
 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

AVALIAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE COM BASE NO 
PROGRAMA DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR: UM ESTUDO DE CASO 

Autora: Ana Claudia Burgermeister Campos 
Orientadora: Leoni Pentiado Godoy 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 18 de dezembro de 2006. 
 

Atualmente, as situações de risco à saúde, que possam causar dano, ou lesão, são inúmeras, 
constituindo-se situações de risco,  tanto as condições ambientais, os produtos de consumo direto e 
indireto, quanto às inter-relações humanas. As entidades prestadoras de serviços à saúde, buscando a 
eficiência e eficácia de seus métodos e práticas, a dinamização e otimização de seus recursos, visam a 
excelência de suas atividades, em benefício  da promoção da saúde da população. Para tanto, formulou-se 
o conceito de Acreditação – que significa outorgar, a uma organização, um certificado de avaliação que 
expresse a conformidade com um conjunto de padrões, previamente estabelecidos, desenvolvido em seu 
formato nacional pela ONA – Organização Nacional de Acreditação. Nesse sentido, o presente estudo 
objetivou avaliar uma instituição na área da saúde, no caso, o Hospital da Brigada Militar de Santa Maria 
(HBMSM), com base no Programa de Acreditação Hospitalar. Esta instituição é de caráter militar, forças 
auxiliares, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Para facilitar o entendimento do objetivo da 
pesquisa, foi feito um referencial teórico focando a Qualidade em Serviços, Qualidade em Serviços na 
Área da Saúde, Vigilância Sanitária e, finalmente Acreditação Hospitalar.   O estudo é de natureza 
exploratória, e também apresenta características de pesquisa de natureza qualitativa, e descritiva, com 
características de método indutivo clássico, do tipo estudo de caso. Utilizou-se um instrumento contendo 
todas as oito seções, e suas respectivas subseções, do Manual de Acreditação Hospitalar pela Organização 
Nacional de Acreditação ,que avaliou a Instituição desde a Liderança e Administração até a prática de 
Ensino e Pesquisa, dentro da Instituição. Depois, foram analisados todos os pontos conformes, e não 
conformes, para que a instituição alcance o seu objetivo final. Os resultados mostraram que apesar do 
HBMSM funcionar bem, e não possuir nenhum tipo de erros graves, é necessário, para alcançar a 
certificação da Acreditação, maiores cuidados na estrutura física, do hospital, e o seguimento das 
legislações exigidas, pois, com isso, a Instituição estará garantindo plena segurança aos clientes internos e 
externos. 

 
 

Palavras-chave: Qualidade em Serviços; Qualidade na Área da Saúde; Vigilância Sanitária e Acreditação 
Hospitalar. 
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ABSTRACT 
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Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil 
 

EVALUATION OF AN INSTITUTION IN HEALTH AREA BASED IN HOSPITAL’S 
ACCREDITATION PROGRAM: A CASE STUDY 

Author: Ana Claudia Burgermeister Campos 
Advisor: Leoni Pentiado Godoy 

Date and Place of Defense: Santa Maria, December 18th, 2006. 
 

 
Nowadays, the risk situations to the health that can cause damage, or lesion, are countless, being 

constituted risk situations, so much the environmental conditions, the products of direct and indirect 
consumption, as for the human interrelations. The lenders services entities to health, looking for the 
efficiency and effectiveness of their methods and practices, the dinamization and optimization of their 
resources, they seek the excellence of their activities, in benefit of the promotion of health of the 
population. For so much, was formulated a concept of Accreditation  - that means to grant, to an 
organization, an evaluation certificate that expresses the conformity with a group of patterns, previously 
established, developed in its national format by ONA - National Organization of Accreditation. The 
present study objected to evaluate an institution in health area, in this case, the Santa Maria's Military 
Brigade Hospital (HBMSM), with base in Hospital's Accreditation Program. This institution has a military 
character, auxiliary force of the  State of Rio Grande do Sul Government. To facilitate the understanding 
of the objective of this research, it was made a theoretical referential focusing the Quality in Services, 
Quality in Services in Health Area, Sanitary Surveillance and Hospital’s Accreditation.   The study has an 
exploratory nature, and it also presents characteristics of qualitative research, and descriptive too, with 
characteristics of classic inductive method of the case study. It was used an instrument containing all the 
eight sections, and their respective subsections, of National Organization Hospital's Accreditation  Manual 
that evaluated  from the Leadership and Administration to the practice of Teaching and Research, inside of 
the institution. Then, all conform and no-conform points were analyzed, helping the institution to reach its 
final objective. The results showed that in spite of HBM/SM to work well, and possess no one type of 
serious mistakes, it is necessary, to get the Accreditation Certificate, larger cares in the physical structure, 
of the hospital, and the continuation of the demanded legislations, the institution will guarantee full safety 
to the internal and external customers.   

   
   
Word-key: Quality in services; Quality in health area; Sanitary surveillance and Hospital’s 

accreditation.   
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1 - INTRODUÇÃO 

Questiona-se  sobre a eficácia e eficiência dos Serviços de Saúde existentes no país. 

Contudo a problemática administrativa existente, em seus serviços, não atende às devidas 

expectativas. 

A década de 1990, marca novos caminhos aos Serviços de Saúde, indicando 

aprendizagem e uso de métodos de Gestão da Qualidade. 

Acredita-se que medidas urgentes devam ser tomadas, e precisa-se aproveitar a corrente 

universal em prol da qualidade. É necessário medir os resultados da produtividade e qualidade 

para obter-se parâmetros de comparação e progredir em tal sentido, e em relação às demais 

organizações do mesmo porte. 

O Governo Federal vem mobilizando e apoiando os programas de qualidade, para que  se 

defina padrões mínimos de qualidade que garantam, aos cidadãos, o atendimento, ao qual têm 

direito, e motivem as instituições a se engajarem no programa de melhoria contínua. 

Vários países atuam em torno da aplicação de programas de qualidade nas organizações 

hospitalares, com o objetivo de incrementar seu gerenciamento e melhorar a eficiência desses 

serviços (CAMACHO, 1998). Dentro desse contexto, desenvolve-se, no Brasil, já há alguns anos, 

instrumentos oficiais de avaliação da performance das organizações hospitalares do Sistema 

Único de Saúde (SUS), utilizando-se um conjunto de critérios que os hospitais devem preencher, 

a partir de padrões preestabelecidos, tendo por base a aplicação de conceitos e técnicas da 

Qualidade Total - QT (QUINTO NETO, 2000). Fenômeno semelhante pode ser observado nos 

hospitais da rede privada suplementar, que fazem uso de certificações proferidas por 

organizações avaliadoras de reconhecimento internacional, como diferencial de mercado, 

demonstrando uma crescente preocupação com a qualidade.  

Atualmente, a adoção dos programas de qualidade, no setor de saúde, está fortemente 

relacionada ao crescimento dos custos da assistência hospitalar, quando comparados ao gasto 

total em saúde. Nos últimos anos, a agenda mundial, de reforma do setor de saúde, adota um 

conjunto de ações com o objetivo de reduzir os custos da assistência à saúde, seguindo uma 

política de atenção administrada. Nesse sentido, os governos de vários países estimularam, dentre 

outras medidas, a concorrência entre os hospitais. Passaram a limitar o pagamento total das 

faturas, a encorajar um melhor gerenciamento das organizações de saúde através, de programas 
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de qualidade, a limitar procedimentos e acesso a subgrupos populacionais mais suscetíveis, e, por 

fim, a desviar alguns custos para os usuários. 

Há fortes argumentos utilizados para a adoção de programas de QT na administração 

hospitalar, pois não é suficiente reunir o melhor corpo clínico, para que a organização preste 

assistência de qualidade, já que esta depende de um conjunto de outros fatores comuns às 

organizações de vários setores (NOGUEIRA, 1999). 

Com isso, um novo conceito de qualidade está surgindo: Acreditação Hospitalar. Esse 

conceito combina segurança com ética profissional, responsabilidade e qualidade do atendimento. 

Novaes e Paganini, apud Quinto Neto & Gastal (1997, p. 136) definem a Acreditação 

Hospitalar como: “Um procedimento de avaliação dos recursos institucionais, voluntário, 

periódico e reservado, que tende a garantir a qualidade da assistência através de padrões 

previamente aceitos”. 

Nos Estados Unidos, onde a melhoria da qualidade e competitividade, para a garantia da 

sobrevivência, tornaram-se palavras-chave, tem sido dada atenção especial aos projetos de 

Acreditação Hospitalar fomentados pela Joint Commission on Accreditation of Health Care 

Organizations (JCAHO). 

O processo de acreditação ainda é recente, no Brasil. É sistêmico e avalia o hospital desde 

a lavanderia até o centro cirúrgico. 

Entre as vantagens, de se introduzir essa nova metodologia, estão a melhoria, tanto do 

gerenciamento da unidade, quanto da qualidade da assistência ao paciente, que será feita com 

mais segurança e eficiência. 

O pressuposto deste trabalho é que os profissionais de saúde e, principalmente, os 

componentes da liderança da organização, devam estar preocupados em oferecer uma assistência 

de qualidade ao indivíduo. 

Com isto, este trabalho visará propor uma estrutura, em uma unidade do sistema 

hospitalar, com base no Programa de Acreditação (PA) e sua legislação. 

A problemática do estudo está presente nos seguintes questionamentos: Como acreditar 

uma instituição cujo orçamento vêm do Governo Estadual? 

Como acreditar uma instituição onde a estrutura física é muito antiga? 

Nesse sentido, delimita-se o problema de pesquisa da seguinte forma: 
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É possível acreditar uma instituição militar, cujos recursos dependem, exclusivamente, do 

Governo do Estado do RS, e a estrutura física da instituição é antiga? 

 

1.1 Objetivos 

 

A seguir, são definidos e delimitados o objetivo geral e os objetivos específicos do 

trabalho. 

1.1.2 Objetivo geral 

Avaliar um sistema de gestão hospitalar tendo, como base o Programa de Acreditação 

Hospitalar e sua legislação. 

1.1.3 Objetivos específicos 

1. Interpretação dos requisitos do Manual de Acreditação Hospitalar; 

2. Levantamento das condições do Hospital da Brigada Militar de Santa Maria ; 

3. Adequação do hospital ao Programa de Acreditação Hospitalar; 

4. Avaliação, desse sistema hospitalar com base no Nível 1 do Programa de Acreditação 

Hospitalar. 

 

1.2 Justificativa 

O trabalho justifica-se pela situação não conforme em que se encontram, os hospitais 

brasileiros, principalmente os subordinados pelos cofres públicos. No Brasil, 66 (sessenta e seis) 

organizações de saúde são acreditadas, dados da Organização Nacional de Acreditação (ONA), 

das quais somente 10 (dez) são acreditadas com excelência. Esses números demonstram a 

urgência de ações voltadas para a melhoria das condições dos sistemas público, e privado, de 

saúde, em nosso país. 

A falta de recursos e de investimentos é, sem dúvida, o principal problema a ser 

enfrentado pelas organizações de saúde. Nesse contexto, é de extrema importância a melhoria do 

sistema de gestão dessas instituições. 
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Há necessidade emergencial de melhorias na assistência ao cliente, fortalecimento da 

confiança da comunidade, suporte técnico, atrair referências profissionais, atender às exigências 

de órgãos financiadores, reduzir custos, estimular o envolvimento do staff e outras. 

Este trabalho contribuirá para que haja melhoria das condições das organizações de saúde 

públicas militares, pois visará constituir-se num guia prático, para aquelas organizações 

interessadas na busca pela melhoria contínua, utilizando-se do Programa de Acreditação 

Hospitalar (PAH). 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho estrutura-se em cinco capítulos, conforme descrito a seguir: 

Capítulo 1: Apresenta a motivação para a realização desta pesquisa, os objetivos geral e 

específicos;  

Capítulo 2: Fundamentação Teórica subdivide-se em cinco seções, conforme descrito a 

seguir: 

 - Na primeira seção, Qualidade em Serviços, aborda-se os principais pontos como:  o que é 

serviço, a evolução dos serviços, como se caracterizam e sua importância;  

 - Na segunda, descreve-se sobre a Qualidade na Área da Saúde, a sua importância, a 

comparação com o modelo industrial e o modelo da assistência médica e suas principais 

perspectivas; 

 - Na terceira, trata-se da vigilância sanitária, um dos pontos cruciais em busca da qualidade 

na área da saúde; 

- Na quarta, descreve-se sobre a Acreditação Hospitalar e sua evolução no mundo e no 

Brasil e; 

- Na quinta, o histórico da Instituição pesquisada.   
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  Capítulo 3: Metodologia. Traz a natureza da pesquisa, a formulação do problema, os 

procedimentos metodológicos, as técnicas utilizadas para a coleta e análise dos dados, bem como 

as limitações metodológicas da pesquisa.  

Capítulo 4: Tem-se a análise e discussão dos resultados da pesquisa, com base nas seções 

e subseções do Manual de Acreditação Hospitalar. 

Capítulo 5: Apresenta as conclusões, as sugestões de melhoria e perspectivas para 

trabalhos futuros, as quais poderão dar suporte às ações de implantação do programa de 

Acreditação Hospitalar.  
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

Atualmente, as situações de risco à saúde, da empresa hospitalar, são inúmeras, 

constituindo-se situações de risco tanto às condições ambientais, os produtos de consumo direto e 

indireto, quanto às inter-relações humanas.  

As entidades prestadoras de serviços à saúde, buscando a eficiência e eficácia de seus 

métodos e práticas, a dinamização e otimização de seus recursos, visam à excelência de suas 

atividades, em benefício  da promoção da saúde da população. Para tanto, formulou-se o conceito 

de Acreditação – que significa outorgar a uma organização um certificado de avaliação que 

expresse a conformidade com um conjunto de padrões previamente estabelecidos, desenvolvido, 

em seu formato, pela ONA. 

Com isso, apresenta-se uma revisão literária, com o objetivo de oferecer fundamentos 

teóricos capazes de facilitarem a compreensão da importância da Qualidade em Serviços, 

Qualidade na área da Saúde, Vigilância e o Modelo de Acreditação Hospitalar. 

 

2.1 Qualidade em serviços (QS) 

 

Os serviços são presença constante na vida do cidadão, como: Serviços de alimentação, 

comunicação e de emergência, para ficar em apenas algumas categorias. A economia baseia-se 

,atualmente, nos serviços. Atividades como a manufatura e a agricultura serão sempre 

necessárias, mas o fato é que existem limites para o que se pode consumir e usar, tanto em 

relação a alimentos quanto a produtos. Os serviços são amplamente experimentáveis e 

exploráveis, e as necessidades serão sempre ilimitadas. 

A transição de uma economia baseada na produção, para uma economia baseada no 

serviço, é uma das tendências mais importantes do mundo empresarial moderno.  É a Era dos 

Serviços. Os gestores, toda a liderança encarregada de liderar empresas de prestação de serviços, 

detêm uma responsabilidade especial em relação aos clientes, funcionários e acionistas.  
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No entanto, há um grande desafio em atingir e manter o padrão de qualidade, que os 

clientes desejam e esperam. Com isto, necessita-se de competência para atender, o cliente, com 

qualidade, proporcionando-lhe satisfação.  

Percebe-se um intenso movimento em busca da qualidade. As organizações têm de 

produzir produtos de qualidade, não mais como uma estratégia de diferenciação no mercado, mas 

como uma condição de preexistência. 

A QT, aplicada ao setor de serviços, está relacionada com o fornecimento do produto 

“serviço”, de acordo com a expectativa dos clientes. É necessário levar em consideração todos os 

indivíduos da cadeia administrativa – funcionários e administradores, ressaltando-se a 

importância de cada um na conquista do objetivo comum, a qualidade. Com esse conceito 

percebe-se que a análise não deve limitar-se aos clientes externos mas também os internos. 

Paladini (2002) salienta que a área de prestação de serviços envolve a produção de 

serviços propriamente dita e a estruturação de métodos.  

Qualidade em Serviços, para Gianesi (1994, p.91), é composta de vários critérios de 

avaliação, que são considerados pelos clientes. São eles: consistência, flexibilidade, competência, 

credibilidade, tangibilidade, custo, acesso, atendimento/atmosfera e presteza no atendimento. 

Cada critério será mais, ou menos, importante, dependendo do tipo de serviço prestado. 

Entretanto, a característica mais significativa do serviço é o fato de a produção e consumo serem 

simultâneos. Não se estoca serviços, e a avaliação da qualidade do mesmo é muito rápida, ou, até 

mesmo, instantânea. O cliente participa, ativamente, do processo de prestação de serviço. 

“Gerentes de serviços tem dificuldades de identificar seus produtos. Este problema se deve a 

natureza intangível dos serviços, mas é a presença do cliente no processo que cria uma 

preocupação com a experiência de utilização do serviço” (FITZSIMMONS, 2000, p.45). 

A Qualidade em Serviços é:  

A capacidade que uma experiência ou qualquer outro fator tem para satisfazer uma 
necessidade, resolver um problema ou fornecer benefícios a alguém e Qualidade Total 
em Serviços é uma situação na qual uma organização fornece qualidade e serviços 
superiores a seus clientes, proprietários e funcionários (ALBRECHT, 1992). 
 

Las Casas (1999) diz que o produto final de um serviço é, sempre, um sentimento. Os 

clientes ficam satisfeitos, ou não, conforme suas expectativas. Portanto, a qualidade do serviço é 

variável, de acordo com o tipo de cliente. 
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Quando se fala em qualidade, precisa-se ter sempre presente, pelo menos três conceitos: 

“missão”; “serviços” (produtos) e “satisfação do cliente”. 

Não é possível satisfazer os clientes, se os serviços não forem adequados às suas 

necessidades, e se o atendimento não estiver previsto na própria definição da missão da 

instituição. 

Na verdade, o setor de serviços é aquele que apresenta uma relação direta com a 

qualidade, pois convive, diariamente, com a principal razão de sua existência: o cliente. 

Um dos pontos importantes, e que faz a diferença, nos serviços, é a participação do cliente 

como um integrante importante neste processo. Essa atitude requer muita atenção ao ambiente 

físico. Para o cliente, o serviço é uma experiência que acontece nas instalações da empresa 

prestadora do serviço, e a qualidade do serviço é reforçada se as instalações forem projetadas sob 

a perspectiva do cliente. Cuidados especiais com a decoração, layout, nível de ruído, e até as 

cores do ambiente podem influenciar a percepção do serviço. 

Um aspecto fundamental, da prestação de serviço, é a compreensão de que o cliente pode 

ser uma parte ativa do processo. Essa estratégia é demonstrada, na prática, pelos restaurantes de 

fast-food, que têm reduzido, significativamente, o número normal de pessoal necessário ao 

atendimento e limpeza. O cliente não somente faz diretamente o seu pedido, a partir de um 

cardápio limitado, como também se espera que ele deixe a mesa limpa, após a refeição. 

Naturalmente, com isso, o cliente espera uma refeição mais rápida e barata, para compensar esses 

fatores, e o prestador do serviço beneficia-se com a necessidade de menos funcionários.  

Mezomo (1992, p. 233) define qualidade como: “Adequação dos serviços (produtos) à 

missão da organização comprometida com o pleno atendimento das necessidades de seus 

clientes”. 

Considera-se, atualmente, como o tempo de inovação, que o mercado sofre oscilações, 

diariamente, mudanças repentinas, sendo necessário, em curto espaço de tempo, alterar toda a 

organização, para sua sobrevivência e o desenvolvimento dos negócios. Portanto, exige um 

programa que tenha como objetivo principal a total satisfação dos clientes. Nesse sentido, 

destaca-se a importância de um programa de QT para o gerenciamento dos setores de serviços. 

Segundo Godoy (2000), os serviços se caracterizam-se por serem intangíveis e, em geral, 

não estocáveis, e cujo consumo ocorre ao mesmo tempo que a sua produção. Podendo ser 
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Resultados 

Procedimentos Atitudes 

definidos como um produto da atividade humana que, sem assumir a forma de um bem material, 

satisfaz a uma necessidade. 

Serviço, de acordo com Kotler (2000), “é qualquer desempenho, essencialmente 

intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada e sua 

execução pode estar ou não ligada a um produto concreto”.  O autor enfatiza o papel que a rede 

mundial de informações – Internet - vem exercendo sobre o setor de serviços, com a prestação 

dos serviços virtuais.  

Corneski (1993) apud Godoy (2000) afirma que o sistema significa organização das 

pessoas, lugares, coisas e/ou circunstâncias, que estabelecem, facilidades, ou permitam que as 

coisas aconteçam. O sistema inclui ensinamento do método, classificando procedimentos e 

designações. O sistema determina quando acontece, e como acontece. O ciclo de prognóstico 

pode mudar em direção à qualidade, como mostra a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Processo inibido para a qualidade. 

              Fonte: Adaptação de Corneski, 1993, p. 31-32. 
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Resultados: Qualidade 

 
 

Atitudes: Procedimentos 
Processos de  
sistemas: Cultura 

O processo para a qualidade deve ser expandido, podendo resultar em ensinamento para 

melhorar as atitudes, modificar os procedimentos e focalizar a cultura. Todas as tarefas devem ser 

combinadas e as etapas, necessárias para acompanhar e dar bons resultados, são definidas no 

processo. Muitas atividades são partes do processo e do sistema, conforme mostra a Figura 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 2: Processo e resultados que mudam para a qualidade. 
Fonte: Adaptação de Corneski 1993, p. 31-32 

 

Gerenciar para a qualidade é garantir a satisfação das pessoas, identificando e atendendo 

as suas necessidades e expectativas, e fazendo isso de forma cada vez melhor, e com menos 

custo.  

Atualmente, as organizações visam não somente agradar seus clientes, mas, superar as 

expectativas na satisfação das necessidades, na resolução de problemas, ou no fornecimento de 

benefícios a seus clientes, para garantir a excelência em serviços. 
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2.1.1 O triângulo dos serviços 

Desempenha um papel importante na análise dos fatores de sucesso, na implantação de 

uma iniciativa de serviço em organizações de quase todos os tipos. A Figura 3 mostra como o 

triângulo é formado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: O triângulo dos serviços 
Fonte: Albrecht (1992). 

 
Os três fatores-chave, que formam os vértices do triângulo do serviço são: 

 
1 – Uma visão, ou estratégia do “produto” serviço; 

2 – Pessoal de linha de frente orientado para o cliente; 

3 – Sistemas voltados para o cliente. 

A estratégia do serviço reflete uma premissa bem escolhida sobre o que o serviço 

representa para o cliente, em termos de benefício, e dá origem a uma determinada posição 

competitiva.  

Orienta no sentido de atender às verdadeiras prioridades dos clientes.  

Os elementos principais do sistema são: 

        1. Estruturais – Compostos por: 

 
Estratégia 
de serviço 

Cliente 

 
Sistemas 

 
Pessoal 
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• Sistema de atendimento – contato com o cliente; 

• Projeto das Instalações – tamanho, estética layout; 

• Localização – competição e características do local. 

• Planejamento da capacidade – gerenciamento de filas, nº de empregados. 

        2. Gerenciais – Compostos por: 

• Encontro em serviços –motivação, seleção e treinamento; 

• Qualidade – avaliações, métodos, garantia do serviço; 

• Gerenciamento de capacidade e demanda – gerenciamento de filas. 

• Informação – coleta de dados, recursos competitivos. 

O pessoal de linha de frente, orientado para o cliente, destaca-se na “Hora da Verdade” 

que é “qualquer episódio no qual o cliente entra em contato com qualquer aspecto da organização 

e obtém uma impressão da qualidade de seu serviço”. (JAN CARLZON) 

O sistema voltado para o cliente é o de entrega, que apóia o pessoal de prestação de 

serviço. É projetado para atender à conveniência do cliente, e não à conveniência da organização. 

As instalações, as políticas, os procedimentos, os métodos e os processos de comunicação 

são totalmente voltados a atenderem às necessidades dos clientes. 

 

2.1.2 Características dos serviços 

Os serviços apresentam características de intangibilidade, inseparabilidade, 

heterogeneidade e simultaneidade. 

A intangibilidade significa que os serviços são abstratos, impondo um tratamento 

especial, ao compará-los com outras atividades. A inseparabilidade refere-se à impossibilidade de 

se produzir, ou estocar, serviços, como se faz com os bens. A heterogeneidade trata da 

impossibilidade de se manter a qualidade constante dos serviços, pois são produzidos pelo 

próprio Homem , que é de natureza instável. A simultaneidade está relacionada ao fato de a 

produção e o consumo do serviço ocorrerem ao mesmo tempo. É necessário, sempre, considerar-

se o momento de contato com o cliente como fator principal de qualquer esforço que seria o 

‘Momento da Verdade’, adaptado, depois ,por Jan Carlzon, como ‘Hora da Verdade’. 
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Uma das principais características, da Gestão da Qualidade em Serviços é: 

 A gestão da qualidade é notadamente direcionada para ações que busquem maior contato 
com o cliente, definição de seus interesses, preferências, exigências, necessidades, 
conveniências, enfim, tudo o que é considerado relevante no processo de prestação dos 
serviços. Em um primeiro momento, portanto, a gestão da qualidade prioriza a eficácia; 
a seguir, a eficiência e a produtividade. O conceito elementar da qualidade nesse 
ambiente é o de perfeita adaptação do processo ao cliente (PALADINI, 2000). 

 

2.2 Qualidade na área da saúde (QAS) 

 

Qualidade é o novo imperativo que enfrenta o sistema de saúde brasileiro, a partir da 

década de 90, após ter passado por radical descentralização e municipalização de seus serviços 

(CUSTÓDIO apud, 1998). 

Com o atual mercado competitivo, os hospitais, nesse momento, devem procurar 

melhorar, cada vez mais, o seu status corrente. Aqueles que não possuírem a qualidade como um 

ponto estratégico, para se manter no mercado, estão em desvantagem. Se já possuir um status 

superior de qualidade, deve procurar continuar a incrementá-lo para preservar a sua condição de 

competitividade. Um hospital, que esteja na média, deve preocupar-se em melhorar a sua 

qualidade, para que não regrida ao nível inferior e procure alcançar o superior. 

Na saúde, é importante assinalar a necessidade de ser estabelecido um compromisso 

setorial, em prol da qualidade. Essa, não deve ser uma preocupação exclusiva de alguns de seus 

sub-setores, ou de algumas instituições, de forma isolada, mas ao contrário, uma preocupação de 

todos, contando com o concurso de todas as forças, motivações e recursos provenientes de: 

hospitais; sistemas locais; secretarias municipais e estaduais de saúde; Ministério da Saúde; 

instituições públicas, atuantes na área; entidades formadoras de recursos humanos; organismos 

internacionais e organismos não governamentais, comprometidos com a busca da eficiência, 

eqüidade e qualidade dos serviços de saúde. 

Sob a perspectiva dos serviços de saúde, a qualidade implica contornos muito 

particulares, uma vez que o foco está na eliminação das doenças que atingem o homem. Há quem 

considere que qualidade, na saúde, seja a ausência de enfermidades. No entanto, isso pode não ser 

suficiente, especialmente quando o termo é aplicado à questão da saúde. Por exemplo, no Brasil, 

já se aceita a afirmação de que saúde não se restringe à ausência de doença, pois diversos outros 
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fatores podem ser considerados, como emprego, salário, etc. O estabelecimento de critérios claros 

e definidos, acerca de um padrão de qualidade nos serviços de saúde, requer um estudo 

aprofundado de tudo que envolva a assistência de saúde, norteado por uma visão global da 

conjuntura atual. 

O principal pressuposto, atual, para os países ricos e pobres, é que a adoção da Filosofia 

da Qualidade, dos serviços de saúde, deve redundar em modelos essenciais e menor custo, e que 

esses rendimentos econômicos operacionais possam ser utilizados para ampliar o grau de 

eqüidade da cobertura. 

Tais dificuldades não podem deixar de ser levadas em conta, numa longa reflexão, que se 

faz, atualmente, necessária para amadurecer os princípios e as estratégias da Gestão da Qualidade 

em saúde.  

Qualidade, na área da saúde, conforme o Núcleo Técnico do Controle da Qualidade 

Hospitalar, de São Paulo, seria o grau no qual os serviços prestados, ao paciente, aumentam a 

probabilidade de resultados favoráveis e diminuem a probabilidade de resultados desfavoráveis, 

dado o presente estado da arte. (CUSTÓDIO, apud, p. 22, 1998) 

A qualidade deixou de ser apenas um requisito dos serviços oferecidos, assumindo um 

papel estratégico para melhorar a competitividade da instituição, pelo aumento da eficácia de 

suas operações.  

No âmbito da assistência à saúde, a adaptação dos modelos de implantação da qualidade 

requer “um profundo conhecimento a respeito das diferenças, vantagens e desvantagens e real 

aplicabilidade” (MALIK e SCHIESARI, 1998 p.14). 

Donabedian, citado por Malik e Schiesari (1998), constata, conforme apresentado na 

Figura 4, as principais diferenças existentes entre os sistemas de produção industrial e o de 

assistência à saúde. As características, que distinguem os dois modelos, dizem respeito, mais 

especificamente, à interação com o cliente, aspectos relativos à eqüidade, à iniciativa e à 

competência profissional na prestação dos serviços e na avaliação dos resultados. 

Em relação à qualidade, o modelo industrial enfatiza, na definição de suas estratégias, as 

necessidades emanadas pelos clientes. O modelo de assistência médica preconiza que a qualidade 

é proveniente da comunhão de interesses, nos quais prevalece a determinação do que se considera 

apropriado para o cliente. 
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Cabe ressaltar, de acordo com a Figura 4, que a competência profissional e técnica são 

fundamentais no modelo da assistência médica. No modelo industrial, a atenção estende-se às 

características dos produtos e processos. 

 

AVALIAÇÃO MODELO INDUSTRIAL MODELO DA ASSISTÊNCIA 
MÉDICA 

Qualidade 
Aquilo que o consumidor deseja 
e compra 

Aquilo que é bom para o cliente, 
definido por ele e pelo prestador de 
serviços 

Interação cliente/fornecedor Pouco relevante Relação médico-cliente 

Otimização e eqüidade Menor importância 
Grande importância dependendo de 
políticas e de sua implementação 

Ênfase 

Qualidade Total: Baixar custos e 
atender o consumidor envolve 
todas as pessoas e os processos 
da organização 

Performance profissional e técnica, 
interação cliente-profissional, 
contribuição do cliente 
acesso/eqüidade 

Problemas decorrentes ou 
caracterizados por 

Defeitos no desenho dos sistemas, 
produtos, processos de produção 

Competência do profissional e 
variabilidade na prática clínica 

Monitoramento 
Por meio da medição de 
processos e resultados, 
comparação com padrão 

Processos e resultados por meio de 
padrões análogos dificuldade de 
minimizar resultados a posterior 

Figura 4: Qualidade no modelo industrial e de assistência médica 
Fonte: Adaptado de Malik e Schiesari (1998, p.33-35) apud SANCHEZ , 2003 

 

Bittar (2000) enfatiza que a prestação de serviços de assistência à saúde, em relação à 

qualidade, está fundamentada na questão operacional, que se constitui no processo propriamente 

dito, e na percepção dos clientes. 

A forma, pela qual os clientes recebem e avaliam o serviço, é um elemento utilizado pelos 

próprios prestadores, que, durante o ato de entrega, têm a capacidade de analisar as condições 

sobre as quais conduzem os serviços. 

Sanchez (2003) destaca que as organizações hospitalares apresentam um sistema 

complexo de atendimento. O ambiente de atuação dos profissionais apresenta-se intrinsecamente 

ligado, tanto pela estrutura física, quanto pelos processos de atendimento. 

A instituição hospitalar se formaliza como um dos eixos que suportam a atenção à saúde 

em um macroambiente. Bittar (2000), indica que os hospitais podem ser divididos em áreas e 

sub-áreas, as quais apresentam características e atribuições próprias. 
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Em vários países, observa-se uma mobilização em torno da aplicação de programas de 

qualidade, nas organizações hospitalares, com o objetivo de incrementar seu gerenciamento e 

melhorar a eficiência dos serviços (CAMACHO, 1998).  

Segundo Quinto Neto (2000), no Brasil, instrumentos oficiais de avaliação da 

performance, das organizações hospitalares do Serviço Único de Saúde (SUS), vêm sendo 

utilizados, a partir de padrões preestabelecidos, tendo por base a aplicação de conceitos e técnicas 

da QT. Fatos semelhantes ocorrem nos hospitais da rede privada suplementar, que fazem uso de 

certificações proferidas por organizações avaliadoras de reconhecimento internacional, como 

diferencial de mercado, demonstrando preocupação com a qualidade dos serviços.  

Para adoção de programas de QT, há fortes argumentos utilizados na administração 

hospitalar, pois não é suficiente reunir o melhor corpo clínico, para que a organização preste 

assistência de qualidade, já que esta, depende de um conjunto de outros fatores comuns às 

organizações de vários setores (NOGUEIRA, 1999).  

Segundo Pisco (2002, pp. 101,102) A Qualidade na Área da Saúde, pode ser dividida em 

cinco (5) perspectivas principais: 

1ª) A Perspectiva Transcendente: Excelência absoluta; 
Este ponto de vista relaciona qualidade com excelência. É impossível de quantificar e 
difícil de aplicar de modo significativo aos cuidados de saúde dados os 
constrangimentos a nível dos recursos. Procurar aplicar aos cuidados de saúde esta 
perspectiva será sempre inevitavelmente muito cara. 
2ª) A Perspectiva da Saúde Pública 
Esta perspectiva baseia-se na idéia de que a qualidade dos cuidados prestados aos 
cidadãos reflete-se na “Saúde da Nação”. A principal idéia desta perspectiva é que a 
qualidade de cuidados deve procurar manter e melhorar a saúde mais do que cuidar da 
doença. Esta perspectiva deve ser encarada como uma perspectiva estratégica na 
prestação de cuidados de saúde de qualidade. 
3ª) A Perspectiva baseada nos Recursos 
Tem por base a idéia de que a qualidade dos cuidados prestados se refere ao máximo de 
cuidados que podem ser obtidos para os recursos alocados pelo País, aos cuidados de 
saúde. Preocupa-se com a efetividade dos cuidados, com a redução do desperdício e a 
promoção da prestação de cuidados tendo em vista a avaliação do custo benefício. 
4ª) A Perspectiva dos Profissionais 
Este ponto de vista valoriza os conhecimentos e os resultados clínicos. Considera um 
resultado clínico de sucesso como a principal medida de qualidade. Tradicionalmente 
valoriza o papel central do médico embora se tenha vindo a encaminhar para a 
promoção da perspectiva baseada no trabalho em equipe. 
5ª) A Perspectiva dos Utilizadores 
Este ponto de vista salienta que o bem-estar e a satisfação dos utilizadores é crucial. 
Tende a ser uma perspectiva individual mais do que coletiva, pois as necessidades de 
cada utilizador podem ser diferentes e mesmo colidir com as necessidades de outros 
utilizadores assim como podem estar em conflito com a perspectiva dos 
profissionais(PISCO, 2002, PP. 101,102). 
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Crosby sugere os seguintes 14 passos para o melhoramento da qualidade focando também 

as instituições na área da saúde. 

1. Comprometimento dos gerentes. 
 Nenhuma organização, seja de saúde ou não, pode pensar em implantar Gestão da 
Qualidade Total em Serviços (TSQM) sem que haja o comprometimento do número um 
da organização. Os gerentes subordinados, como executivos principais da sua gerência, 
portanto o número um delas, têm também que estar comprometidos com o programa da 
qualidade da organização, para que o mesmo seja eficaz. 
Os hospitais, como organizações bastante particulares, impõem aos executivos 
principais um esforço muito grande para conseguir o comprometimento de todos os 
gerentes. Isto se deve a grande diversidade de atribuições e funções que existem no 
hospital, envolvendo profissionais de diferentes formações e em vários níveis de 
atuação. 
2. Equipes para o aperfeiçoamento da qualidade. 
Os círculos de qualidade formados por voluntários são muito importantes na 
implantação da qualidade dentro de qualquer organização e também nas organizações 
hospitalares. 
3. Medidas de qualidade 
As medidas de qualidade devem ser implantadas nos hospitais, usando-se as 
ferramentas estatísticas, para facilitar a análise do que está sendo aferido. No caso da 
implementação da qualidade essas medidas e a sua conseqüente avaliação levarão a 
decidir quais as ações corretivas que devem ser implementadas para adequar o 
executado ao planejado. 
4. Os Custos da qualidade 
Os custos da qualidade, caracterizados por custos de prevenção, avaliação, falhas 
internas e falhas externas, também são importantes para as organizações hospitalares. O 
desperdício tem, nesses estabelecimentos, uma grande influência nos custos. Muitas 
vezes pensando-se em prevenir focos de infecção utiliza-se muito mais material do que 
seria necessário. 
Os hospitais devem criar e implementar um eficiente programa de custos da qualidade, 
reduzindo o desperdício e evitando as falhas.  
5. O conhecimento para a qualidade 
Dentro da metodologia do doutor Edgard Pedreira de Cerqueira neto, esse 
conhecimento está inserido no bloco “Educação para a Qualidade”, que junto com os 
blocos “Sistematização da Qualidade” e “Economia para a Qualidade” formam a 
trilogia de Edgard formulada para que uma organização parta do q pequeno para o Q 
grande na implantação do Total Quality of Management (TQM). Nele é planejado e 
executado o treinamento de todos os funcionários do hospital, começando pela alta 
direção. A sua finalidade é a de fornecer às organizações toda a cultura relativa à 
qualidade, que lhes serão necessárias para a implantação da Gestão da Qualidade Total 
em Serviços Hospitalares. 
6. Ações corretivas 
Quando o executado não está de acordo com o planejado, deve-se empreender ações 
corretivas ao longo dos processos, para ajustá-los ao pré-determinado. 
7. Planejamento para o zero defeito. 
Para o hospital poderíamos definir como sendo o planejamento para o zero erro. O 
planejamento deve buscar chegar a um ponto onde não haja nenhuma anotação errada 
nas papeletas dos pacientes, nenhum erro na emissão das faturas para os pacientes, 
nenhum atraso na administração dos medicamentos, nenhum procedimento inadequado 
por parte do “staff” e assim por diante.  
O planejamento deve ser feito a partir de uma pesquisa com os pacientes, verificando 
quais as suas maiores queixas. Depois deve-se estudar todos os procedimentos 
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relacionados com essas reclamações e adotar ações corretivas para eliminar as causas 
que levam ao erro. 
8. Educação e treinamento dos empregados. 
É a seqüência natural dos conhecimentos adquiridos pela alta gerência que, nesse 
momento, passam a ser disseminado para todos os funcionários do hospital. Esses 
treinamentos terão como objetivos tanto os conhecimentos específicos para a melhoria 
da qualidade como o aperfeiçoamento técnico-profissional, fundamental para atingir-se 
a qualidade dos serviços. 
Como o que se deseja é que tudo seja feito de maneira correta da primeira vez, é 
evidente que todos os executantes devem ficar em condição de ser um bom especialista 
no seu trabalho. 
9. Dia do zero defeito. 
Um dia onde nada pode sair errado, zero erro.  
Se no dia marcado, realmente esse objetivo for alcançado, servirá de parâmetro e de 
incentivo para que se tenham outros dias de zero erro. Se foi possível ter um dia onde 
tudo saiu certo, por quê não podemos ter a ausência de falhas todos os dias? 
10. Fixação de objetivos 
Nenhuma organização seja ela ou não na área da saúde sobrevive sem a fixação de 
objetivos. O hospital precisa ter uma clara definição de como pretende ser daqui a 
alguns anos. Esse prazo deve ser ditado pelas pressões dos concorrentes pela demanda 
estimada de serviços que será requerida pelos clientes num tempo determinado.  
Dentro dos objetivos apontados, a qualidade deve estar estrategicamente colocada. 
Fixado o objetivo, devem ser traçadas as metas para alcançá-lo e começar-se a 
trabalhar, empreendendo ações para atingi-las. 
11. Remoção das causas de erros. 
Um estudo detalhado de todos os processos que existem no hospital mostrará com 
certeza os pontos mais prováveis de ocorrerem erros. Por certo, já estão até 
identificados. Deve-se então agir neles para eliminar todas as causas que levam ao erro. 
12. Reorganização 
A organização formal, tipo organograma, normalmente não atende às necessidades da 
implantação da qualidade. É necessário que se faça uma reorganização das estações de 
trabalho, de modo a  se ter um fluxograma das atividades na seqüência mais adequada 
para a implantação da qualidade. Da alta direção, onde os executivos trabalham com 
alto grau de incerteza, ao chão do hospital, onde encontramos os especialistas, linhas de 
diretrizes programáticas, ações e procedimentos de trabalho e instruções de trabalho, 
ligam os diversos níveis hierárquicos das organizações, conduzindo à qualidade. 
13. Conselhos da qualidade 
Para a implantação da Gestão da Qualidade total, em toda e qualquer organização, é 
necessário que seja constituído um conselho ou comitê da qualidade. Esse órgão deve 
ser composto pelos membros mais graduados da gerência. Podem existir conselhos da 
qualidade em vários níveis da organização, quando seu porte exigir isso. 
Para hospitais médios e pequenos, comuns no cenário brasileiro, um único conselho da 
qualidade com poucos membros é o mais indicado. 
14. Repetição de todos os pontos acima. 
Para a implantação da qualidade, visando atingir o zero erro, faz-se necessário girar o 

PDCA (Plan, Do, Check, Act), chamado de ciclo de Deming, continuamente o que para 

a filosofia de Crosby corresponde repetir os passos descritos acima até atingir-se o nível 

de qualidade desejado, o zero erro (PISTONO, 1995, PP. 136 A 139). 
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2.3 Vigilância sanitária (VS) 

 

A origem da VS, no Brasil, remonta ao século XVIII, tendo como objetivo “vigiar a 

cidade, evitar propagação de doenças”. No âmbito dos serviços de saúde, desde 1851 o Ministro 

de Negócios do Império proibiu a criação de novas casas de saúde sem consulta à Junta de 

Higiene Pública, demonstrando a importância de que a implantação e funcionamento destes 

serviços fossem sujeitos à regulação do Estado. 

Nesse processo de amadurecimento da VS, um grande avanço é percebido com a 

promulgação da Constituição Federal, em 1988, que nos seus artigos, e nas suas regulamentações, 

em especial a Lei Orgânica da Saúde, evidenciam a evolução, do Brasil, para uma sociedade de 

direito. 

Essas alterações têm um grande impacto para a vigilância sanitária, que evolui, de “um 

conjunto de medidas que visam elaborar, controlar a aplicação e fiscalizar o cumprimento de 

normas e padrões de interesse sanitário, bem como o exercício profissional relacionado com a 

saúde”, para o conceito expresso na Lei nº 8.080/1990: “Um conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários”. (TALSA, mód. 3 

,2006, p. 6). 

Dessta lei nº 8.080/1990, destaca-se o Artigo 6º, que delimita o campo de atuação do SUS 

para a execução das seguintes ações: 

a) de vigilância sanitária; 
b) de vigilância epidemiológica; 
c) de saúde do trabalhador e 
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

Entende-se por Vigilância Sanitária: 

Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários de correntes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde (LEI nº 8.080/1990) 
 

Nesse contexto, o conceito de eliminação de riscos refere-se à minimização de sua 

manifestação a graus estatisticamente não significantes. A prevenção do risco é o principal foco 

de atuação da VS, no entanto, em algumas situações, identifica-se a necessidade da intervenção 

em problemas sanitários, entendida como o conjunto de ações voltadas à solução de problemas de 

saúde coletiva e individual. 
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Outro ponto importante é a Tecnologia de intervenção em VS que é: 

O conjunto de técnicas e instrumentos utilizados nas ações de vigilância sanitária. 
Atualmente, seu escopo extrapola os tradicionais instrumentos de comando e controle, 
incorporando instrumento de avaliação, instrumentos voluntários, instrumentos 
econômicos e a educação. (TALSA, mód. 3, 2006, p.7). 

 

2.3.1 Serviços de interesse à saúde. 

Os Serviços de Interesse á Saúde abrangem todo tipo de serviço que possa afetar, de 

modo positivo, ou negativo, a saúde do indivíduo, ou da população. A modernidade tem gerado 

novos tipos de serviços de saúde e, ao mesmo tempo, diluído as diferenças dos já existentes, 

criando formas híbridas. Assim, as definições dos variados tipos de serviços de saúde necessitam 

revisão e atualização. Por outro lado, a categoria dos serviços de interesse para a saúde tem 

limites imprecisos, fortemente condicionados por fatores históricos, econômicos, sociais e 

culturais. 

Exemplos desses serviços são atividades afins, como: creches, escolas, restaurantes, 

asilos, institutos de esteticismo, ginástica, de recuperação, balneários, estâncias hidrominerais, 

termais, climatéricas, de repouso e congêneres. 

2.3.2 Diferenças e semelhanças entre Acreditação e Vigilância Sanitária 

As diferenças, entre o sistema brasileiro de Acreditação e a VS, começam pelo caráter 

governamental da vigilância. A vigilância é realizada nos três níveis de governo, sendo que 

obedece às diretrizes do SUS em termos de descentralização e municipalização. Em nível federal, 

é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a responsável pelas ações de VS e pela 

coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que funciona como uma rede, por não 

existir subordinação entre os níveis de governo. 

O caráter governamental determina características importantes, como a compulsoriedade 

da ação de fiscalização e aplicação de penalidades. O processo da VS de serviços de saúde , 

tradicionalmente baseado em inspeções, utiliza roteiros, que são listas de verificação (check-

lists), com requisitos, mínimos, definidos em itens de verificação. È um processo do tipo sim-ou-

não, que busca falhas no atendimento à legislação e fornece um retrato instantâneo da 

organização inspecionada. 
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A Acreditação, por sua vez, é não-estatal e seu processo é coordenado por uma 

organização não-governamental, a ONA. Funciona a partir de Instituições Acreditadora 

conveniadas, que realizam as auditorias para certificação O processo é voluntário e baseado em 

conceitos de educação continuada. As auditorias são realizadas com base em um manual de 

padrões de qualidade, cujo entendimento é facilitado por itens de orientação. Padrões e itens de 

orientação são agrupados em níveis de exigências crescentes. Assim, o processo de acreditação 

não se esgota com a auditoria de acreditação, mesmo com um resultado favorável. È nesse 

momento que o processo se inicia, em uma caminhada contínua pela melhoria da qualidade da 

assistência à saúde. 

Uma vez que a acreditação e a vigilância sanitária são processos tão diferentes, qual é o 

fator de aproximação entre as duas perspectivas? Os objetivos comuns dos dois processos 

viabilizam sua associação, quais sejam: 

- Melhorar os cuidados prestados ao paciente 
- Garantir a qualidade da assistência 
- Garantir a segurança dos clientes internos e externos e da comunidade ( TALSA, 
2006, p. 22) 
 

Os clientes internos são : 

Os que recebem produtos resultantes de processos da organização para realizar as suas 
próprias atividades. Nos serviços de saúde, os clientes internos são basicamente os 
funcionários da organização, a equipe de saúde e os diversos serviços em suas relações 
internas cliente-fornecedor (TALSA, mód.3, 2006,p.22). 
 
 
 

Os clientes externos são: “Os que recebem os resultados de processos da organização. 

Nos serviços de saúde, os clientes externos são principalmente os pacientes e seus familiares.” 

(TALSA, MOD 3, p.23).  

 

2.4 A Acreditação hospitalar 

 

2.4.1 A Evolução da acreditação hospitalar no mundo 

Nos séculos XVIII – XVII a.C., Hamurabi, já estabelecia, em seu Código, alguma noção 

de responsabilidade médica e qualidade em saúde, assinalada pela abordagem da má-prática. Por 
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muito tempo permaneceu este conceito, por resumir-se a  responsabilidade para com a saúde 

atenção a saúde à atividade do médico. Hipócrates, no século IV a.C., deixou, também, como 

legado seu juramento e o conceito de primum non nocere (primeiro não –lesar), fundamentais até 

hoje. Porém, com a crescente complexidade técnico-científica e profissional, estão envolvidos 

inúmeros fatores, e não apenas ao ato do médico, no resultado final da assistência médica. 

Do conceito milenar de responsabilidade apenas do médico, evoluiu para o de todo o 

sistema multifatorial “saúde”, além da necessidade de estabelecer paradigmas adequados de 

qualidade, eficiência e eficácia. Passa-se a avaliar preponderantemente resultados e não apenas o 

atendimento em si. 

Pode-se afirmar que os primeiros modelos direcionados à gestão da qualidade da 

assistência médica, nos quais foi possível estabelecer uma relação com a acreditação de hospitais, 

tiveram início durante a Guerra da Criméia, conflito da Rússia contra a coalizão franco-britânia, 

que abalou o sistema de equilíbrio de poder, de 1856 a 1859, quando a enfermeira britânica, 

Florence Nightingale, desenvolveu métodos de coleta de dados, objetivando a melhoria da 

qualidade do atendimento prestado aos feridos de guerra. 

Florence Nightingale nasceu em Florença, em 1820, e faleceu em Londres, em 1910. 

Ocupou-se dos problemas hospitalares durante a guerra da Criméia e dedicou-se, posteriormente, 

às melhorias das condições sanitárias do Exército e à formação de um contingente sanitarista 

feminino. 

Durante seu tempo, em Scutari, no Barrack Hospital, Nightingale coletou dados e 

sistematizou práticas de manuseio de arquivos e registros, introduzindo várias medidas 

inovadoras no cuidado dos pacientes, tais como higiene e uso de desinfetantes, dietas, ventilação 

e outras. Usou os dados coletados como um instrumento para melhorar hospitais civis e militares, 

agrupando os pacientes militares de acordo com suas feridas e doenças, passando a atender com 

prioridade os mais graves e depois os de severidade decrescente. 

Os cálculos de Nightingale, das taxas de mortalidade, mostraram que, com um aumento 

dos métodos de controle sanitário, as mortes poderiam diminuir. Em fevereiro de 1855, a taxa de 

mortalidade, no hospital militar, era de 42.7% dos casos tratados. Quando a reforma sanitária, 

proposta por Florence foi implementada, as taxas de mortalidade decresceram. Ela organizou 

dados estatísticos e representou-os, graficamente, inventando o "Diagrama de Área Polar".  
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As estatísticas representadas nesse diagrama eram proporcionais à área de cunha, em um 

diagrama circular, demonstrando que a análise desses dados permitia uma forma organizada de 

aprendizado, levando à melhorias consideráveis da prática médica e cirúrgica.  

Nightingale também desenvolveu um modelo de Formulário Estatístico Hospitalar, que 

permitia coletar e desenvolver dados com novas técnicas de análises estatísticas consistentes, que 

identificavam a incidência das causas de mortes nos militares que participavam da guerra, 

salientando as mortes desnecessárias causadas pelas condições insalubres e necessidade de 

reformas. 

Ao mesmo tempo, fez um estudo retrospectivo de grupos de pacientes, para identificar 

quais deles se beneficiaram com mais eficiência dos serviços prestados pelo hospital. Nesse 

mesmo estudo, levantou e comparou dados de morbimortalidade, o que lhe permitiu identificar 

padrões de assistência que levaram à melhoria da atenção proporcionada aos pacientes. Observa-

se, nesse trabalho, a tentativa de estabelecimento de modelos de atendimento semelhante aos 

processos de acreditação, hoje em desenvolvimento.  

Com suas análises, Nightingale revolucionou a abordagem dos fenômenos sociais, 

demonstrando que poderiam ser objetivamente medidos, avaliados e submetidos a análises 

matemáticas. Permitindo, assim que, a partir da aplicação de ciência exata na saúde, surgisse um 

movimento para a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população 

(NIGHTINGALE, F. 1858) Notes on Matters Affecting the Health, Efficiency and Hospital 

Administration of the British Army. 

Tem-se como referencial histórico, da formulação de padrões, para avaliação dos serviços 

de saúde, o cirurgião Ernest Armory Codman, de Boston, o qual foi um dos primeiros fundadores 

do American College of Surgeons - ACS. 

Em 1910, esse cirurgião formulou "the end result system standardization" (o sistema de 

resultados finais), a primeira proposta substancial para um sistema de gerenciamento de 

resultados, o hospital deveria acompanhar a evolução de cada paciente, o tempo suficiente para 

determinar se o mesmo alcançaria seus objetivos. Em caso contrário, o hospital deveria tentar 

determinar o porquê isso acontecera, buscando corrigir as falhas, para ter sucesso em casos 

futuros.  

Codman, que vinha fazendo isso com seus próprios pacientes, considerou o processo 

muito instrutivo, para a identificação de sucessos e fracassos dos diagnósticos, bem como 
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sucessos e fracassos cirúrgicos. Contudo enfrentou problemas quando decidiu fazer a mesma 

análise com pacientes que haviam sido tratados por seus colegas. Previsivelmente, isso causou 

atrito entre o referido médico e o corpo clínico, sendo ele, por fim, demitido do General Hospital 

of Massachusetts, abrindo, então, seu próprio hospital, onde continuou a aplicar seu método de 

avaliação.  

O ACS, criado em 1913, quando de sua declaração de propósitos, estabeleceu, como um 

de seus objetivos, o aperfeiçoamento da qualidade no cuidado dos pacientes cirúrgicos e o 

estabelecimento de padrões para os hospitais.  

Em 1917, o ACS organizou o que chamou de Hospital Standardization Program 

(Programa de Padronização Hospitalar), que definia um conjunto de padrões, para que os 

cirurgiões avaliassem como os hospitais adequavam-se a eles. Isso porque, no início do século 

XX, os hospitais haviam-se tornado o local onde os cirurgiões executavam a cirurgia moderna, 

introduzindo conceitos e técnicas como assepsia e anestesia, que na época se configuraram em 

um grande avanço na qualidade dos procedimentos invasivos.  

É interessante observar que, na primeira auditoria realizada em hospitais nos Estados 

Unidos, em 1918, apenas oitenta e dois (82), de cerca de seiscentos (600) hospitais, com duzentos 

(200) leitos ou mais, cumpriam os "padrões mínimos". Esses padrões relacionavam-se à recursos 

diagnósticos e terapêuticos, prontuários clínicos e à organização do corpo médico. 

Em evento, do qual participou o ACS, houve um grande debate sobre o destino dessas 

constrangedoras informações, concluindo-se apenas pela divulgação confidencial dos resultados 

específicos a cada instituição, evitando-se a veiculação pública.  

Estabeleceu-se que o objetivo, dessa auditoria, deveria ser o auto-aperfeiçoamento, ou 

seja, proporcionar informações para os gestores hospitalares usarem como substrato de 

programas de metas e projetos de melhoria dos padrões de assistência médica.  

A preocupação com a divulgação da auditoria, pela imprensa, foi tamanha, que a direção 

do ACS concordou em incinerá-los. 

Assim, um dos atos da reunião de 1918, dessa associação, foi a queima desses 

documentos sobre os hospitais, na lareira do hall do Hotel Waldorf Astória, em Nova Iorque. 

O ACS deu continuidade ao programa de padronização de hospitais, desenvolvido por 

Codman, no período compreendido entre 1917 e 1951, chegando a três mil e duzentos e noventa 

(3.290) hospitais aprovados em 1950. Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, houve um 
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rápido crescimento do número de hospitais norte-americanos, e, conseqüente a este aumento, 

aquela entidade, isoladamente, não mais conseguiu gerenciar o programa.  

O ACS procurou parceiros, e em 1951 juntou-se ao American College of Physicians, a 

American Medical Association, a American Hospital Association e à Canadian Medical 

Association, criando a Joint Commission of Accreditation of Hospitals, posteriormente (em 1987) 

denominada como Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations. 

Hoje, a Acreditação é um dos principais instrumentos utilizados naquele país, para 

promover importantes melhorias na qualidade do atendimento, assim como, dar maior efetividade 

aos custos e resultados na assistência médica.  

Em 1959, a Canadian Medical Association desligou-se formando o Canadian Council, 

desenvolvendo programa semelhante, com algumas características diferenciadas, de modo a 

adaptar-se às circunstâncias canadenses.  

Na década de 60, com a mudança do sistema de financiamento público de assistência 

médica, nos Estados Unidos, através da introdução do Medicare e Medicaid, o governo federal 

americano estabeleceu determinadas condições para participação do Medicare.  

Através de legislação específica, os hospitais acreditados pela Joint Comission foram 

habilitados a participarem do Medicare, já que observavam a maior parte dos requisitos 

necessários a seu funcionamento.  

Os hospitais que estavam certificados para o Medicare ficaram automaticamente aptos a 

participarem do Medicaid, fazendo com que a Acreditação da JCAHO possibilitasse, também, a 

participação no Medicaid.  

Também, nessa época, foi o momento de a JCAHO perceber que a maioria dos hospitais 

americanos já havia alcançado os padrões mínimos exigidos, havendo a necessidade do 

desenvolvimento de novos padrões considerados ótimos, o que, efetivamente, aconteceu a partir 

da década de 70.  

Atualmente, há um crescimento de demanda mundial, quanto aos conceitos de melhoria 

da qualidade, fazendo com que diversos países tenham desenvolvido e aplicado métodos de 

Acreditação, chegando-se a um total, hoje, de 36 países envolvidos com Acreditação, 27, deles, a 

seguir, representados com seus respectivos anos (e instituições) de início de atividades:  

• 1959 – Canadá;  

• 1974 - Austrália (ACHS); 
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• 1986 – Taiwan; 

• 1987 - Austrália (QIC);  

• 1989 - Nova Zelândia; 

• 1990 - Inglaterra (HAP);  

• 1991 - Inglaterra (HQS), EUA (NCQA);  

• 1994 - África do Sul; 

• 1995 - Finlândia, Coréia, Indonésia;  

• 1996 - Argentina, Espanha; 

• 1997 - República Tcheca, Japão;  

• 1998 - Brasil, Polônia, Austrália (AGPAL), Suíça;  

• 1999 - França, Malásia, Holanda, Tailândia, Zâmbia;  

• 2000 - Portugal, Inglaterra (CSBS), Filipinas; 

• 2001 - Alemanha, Itália, Irlanda. 

 

Em diversos países, as atividades assemelham-se. Tomando-se como exemplo a Espanha, 

o processo de Acreditação, da  Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), em muito se parece, 

em diversos aspectos, ao sistema brasileiro. Na Espanha, inicia-se o processo com o 

preenchimento de um formulário por parte dos interessados, no qual são informados os 

documentos necessários para desencadear as atividades. Essa documentação é, então, analisada 

pela ENAC. 

Se a documentação estiver completa, e em ordem, uma equipe de avaliadores é 

constituída (já devidamente treinada segundo os regulamentos da ENAC), a qual reúne peritos em 

atividades de avaliação, que eventualmente podem não ser aceitos pelo avaliado, caso haja algum 

conflito de interesse que, anteriormente, não tenha sido detectado.  

A equipe de avaliadores realiza, então, uma auditoria, para observação das 

conformidades, ou não, com padrões preestabelecidos. Ao lado desta avaliação, a equipe analisa, 

também, a exposição dos motivos pelos quais a Acreditação foi solicitada. Os resultados da 

avaliação são descritos em um relatório, detalhando as não-conformidades detectadas. O relatório 

é encaminhado ao avaliado, que executará ações corretivas das não-conformidades.  

O comitê de acreditação, analisando o relatório de avaliação, e as ações corretivas 

efetuadas, decide sobre a qualificação, ou não, da instituição. Se a decisão for positiva, a ENAC 
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emite o correspondente Certificado de Acreditação. Se negativa, a decisão é transferida até a 

verificação da correção das não-conformidades.  

Visitas de avaliação são periodicamente efetuadas, para verificar se o serviço de saúde 

acreditado continua mantendo a adequação aos critérios da avaliação. A cada quatro, ou cinco 

anos, é necessário uma avaliação semelhante à inicial, para manutenção, ou não, do Certificado 

de Acreditação.  

Na América Latina, o processo de qualificação hospitalar iniciou em 1989, com a 

Organização Mundial da Saúde elaborando projetos para mudança da abordagem da assistência 

em todos os níveis, criando padrões adequados as realidades dos diferentes locais, juntamente 

com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Federação Latino-Americana de 

Hospitais, estabelecendo, inicialmente, critérios para Habilitação e, depois, para Acreditação. 

 

2.4.2 Desenvolvimento da acreditação no Brasil 

Em 1941 foi criada a Divisão de Organização Hospitalar (DOH), do Departamento 

Nacional de Saúde, por sua vez vinculado ao então Ministério de Educação e Saúde, com o 

objetivo de administrar, em todos os níveis, a atenção aos doentes, deficientes físicos e 

desamparados, além de gerenciar, sob todas as formas, as instituições de assistência.  

No Brasil, antes da unificação dos Institutos de Aposentadoria, alguns documentos 

estabeleceram certos padrões para hospitais, seja para seu credenciamento, seja para 

acompanhamento de seus serviços. Uma primeira classificação de hospitais, por padrões, no 

Brasil, foi prevista na Lei 1982, de 1952, que criou o Conselho Estadual de Assistência 

Hospitalar, promulgada pelo Governo de São Paulo. Tal classificação colocava os hospitais em 

quatro classes, com requisitos específicos para cada um.  

A classe “A” pressupunha: edificações e instalações hospitalares modernas; regulamentos 

e estatutos específicos, sobre organograma funcional e serviços oferecidos; administração 

habilitada;  regulamento do corpo médico, composto de residentes, clínicos gerais e especialistas; 

serviços diagnósticos e terapêuticos auxiliares e arquivo médico. As demais classes sofriam 

exigências decrescentes (Dec. Lei nº 22.068, 1953).  
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Em 1961, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC), através de um 

documento, identificado como "Credenciamento de Hospitais para Convênio com o IAPC", 

instituiu itens relacionados com organização, equipamento e planta física.  

Da mesma forma, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI) instituiu, 

em 1962, seus "Padrões Mínimos Exigíveis dos Hospitais para a Prestação de Assistência 

Cirúrgica aos Beneficiários do IAPI", com a descrição de vinte e cinco (25) itens, determinados 

para dois tipos de hospitais.  

Em 1966 com a unificação dos Institutos (IAPI, IAPC e IAPB, este relacionado com os 

bancários) foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que levou não só a um 

aumento da oferta de serviços, agora através de um sistema unificado, como também a um 

aumento da pressão para ampliação desses mesmos serviços.  

Tal aumento praticamente determinou uma nova classificação de hospitais, o que, 

efetivamente, aconteceu em 1968, com a "Tabela de Classificação de Hospitais", que veio anexa 

a uma Resolução do Departamento Nacional de Previdência Social.  

Em 1974 foi criado o que se pode classificar como um dos documentos de maior relação 

com os processos atuais de avaliação de serviços de saúde: "Relatório de Classificação 

Hospitalar" identificado pela sigla RECLAR.  

Nessa mesma época, foram criados o "Formulário de Classificação Hospitalar" e o 

"Comprovante de Classificação Hospitalar". O princípio básico, que norteou o desenvolvimento 

de tais documentos, foi a padronização de critérios de avaliação, com a sistematização das 

informações colhidas pelos auditores à época.  

Ainda que de maneira geral, o instrumento tivesse um maior direcionamento para 

aspectos estruturais, planta física, com um peso de 30% e equipamentos com 39%, já observava-

se uma atenção para organização com 31% dos itens determinados, com um entendimento de 

avaliação de processos.  

O princípio básico, de utilização do RECLAR, era a fixação das diárias hospitalares, a 

partir da aplicação do percentual correspondente à classificação do hospital, sobre o valor da 

diária nacional, para a especialidade. 

Nas regiões onde não houvessem hospitais classificados, ficavam as superintendências 

regionais, as quais tinham competência para contratarem leitos em hospitais que não tivessem 

obtido classificação, mediante pagamento inferior.  



 42 

Em outubro de 1982 a Portaria INAMPS/PR 833/82 instituiu uma comissão, da qual 

participavam: INAMPS, Federação Brasileira de Hospitais, Associação Médica Brasileira, 

Federação Nacional de Médicos e a Associação Brasileira de Hospitais, a qual ficou responsável 

pelos estudos necessários ao recadastramento e reclassificação de hospitais que mantivessem 

contrato e convênio com o INAMPS.  

Embora a RECLAR tivesse sido instituída por Portaria, em 1974, os manuais para sua 

efetiva implantação só foram introduzidos a partir da Portaria da Presidência do INAMPS, de 

1982, provavelmente por atraso na edição e aprovação da Portaria de 74. 

Infelizmente, com o passar do tempo, a ligação da classificação com formas diferenciadas 

de pagamentos desvirtuou-se, sendo, gradativamente, substituída por ingerências políticas, que 

fizeram com que, de certa forma, o sistema passasse a ser desacreditado. Outros instrumentos 

,além do RECLAR, identificados como Resoluções, Portarias e Ordens de Serviço foram criados, 

no âmbito do Ministério da Previdência e o INAMPS, relacionados com a avaliação da qualidade 

em saúde, tais como a Portaria MS 196 de 24/06/83, a Ordem de Serviço INAMPS 61/84 de 

22/08/84 e a Ordem de Serviço INAMPS/SMS 63/84. 

Na mesma época, a Resolução INAMPS 69/85 de 02/01/85, que classificou instituições 

médicas como centro de referência para realização de cirurgias cardíacas, e finalmente a Portaria 

MPAS 3512 / 85 de 30/05/85, que estabeleceu percentuais diferenciados, correspondentes a 

Índices de Valorização Hospitalar (IVH), para hospitais universitários e de Ensino, que os 

diferenciava em função de:  indicadores de compromisso social, apoio às redes regional e local de 

saúde, indicadores de excelência e de volume de atendimento a procedimentos de alto custo.  

Com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, definindo a saúde como 

direito social universal, fazendo com que dessa forma os hospitais deixassem de ser centros de 

modelo assistencial, transferindo aos municípios a gestão dos serviços de saúde, passou-se a 

observar a importância do desenvolvimento de instrumentos gerenciais, relacionados com a 

avaliação dos serviços oferecidos à população e, por conseqüência, com o pagamento dessa 

prestação de serviços.  

Ao chegar a década de 90, observou-se o surgimento, no Brasil, de iniciativas 

relacionadas, diretamente, com a Acreditação Hospitalar.  

Em São Paulo, na Associação Paulista de Medicina (APM), no início dos anos 90, foi 

criado um grupo que ficou responsável pelo desenvolvimento de estudos, visando a classificação 
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de hospitais segundo critérios de qualidade, em algo semelhante à classificação por estrelas dos 

hotéis. Por sugestão da Sociedade Médica Paulista de Administração em Saúde, entidade 

vinculada a APM, o uso de indicadores hospitalares foi acrescentado à metodologia, como forma 

de avaliar a qualidade da assistência. Posteriormente, a APM e o Conselho Regional de Medicina 

de São Paulo deram origem ao Programa de Controle de Qualidade do Atendimento Médico-

Hospitalar, identificado pela sigla CQH.  

Em abril de 1992 a OPAS promoveu, em Brasília, o primeiro seminário nacional sobre 

Acreditação com a participação de diversas entidades de classe nacionais de médicos, 

enfermeiros, prestadores e compradores de serviço, órgãos reguladores e representantes do 

governo. Durante esse seminário foi apresentado o Manual para Acreditação de Hospitais da 

América Latina e Caribe, editado pela OPAS, que acabou sendo conhecido como Manual de 

Acreditação da OPAS, ou Manual da OPAS, simplesmente.  

Em setembro de 1994 foi criado, no Rio de Janeiro, o Programa de Avaliação e 

Certificação da Qualidade em Serviços de Saúde (PACQS), com participação de diversas 

instituições ligadas à saúde, no país, com o propósito de implantar uma política de avaliação e 

certificação de qualidade em estabelecimentos de saúde.  

Em junho de 1995, a OPAS, em trabalho conjunto com o Ministério da Saúde, realizou o 

"Seminário Sub-Regional sobre Acreditação de Hospitais", na Academia Nacional de Medicina 

do Rio de Janeiro. Esse seminário teve a participação de representantes de entidades relacionadas 

com a avaliação da qualidade de serviços de saúde do Chile, Paraguai, Uruguai e Costa Rica. 

Diversos temas relacionados foram discutidos, estabelecendo-se, a partir daí, um movimento 

mais intenso, no Brasil, no sentido de desenvolver metodologias de avaliação relacionadas com a 

acreditação.  

Foram criados instrumentos de avaliação em diversos estados, tais como o "Manual de 

Padronização de Qualidade Hospitalar", desenvolvido no Ceará, a partir de experiências 

realizadas no Hospital Geral de Fortaleza; o "Manual de Determinação de Padrões e Qualidade 

Hospitalar", do Rio Grande do Sul, a partir de experiências do Instituto de Administração 

Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), além de instrumentos de avaliação identificados como 

Manuais de Acreditação, nos estados de São Paulo, pelo CQH e no Rio de Janeiro pelo PACQS.  

Com a instituição SUS, pela Lei 8080 / 90, cada esfera de governo teve seu papel 

redefinido, buscando alcançar uma nova forma de organização da prestação dos serviços de 
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saúde. No mesmo ano - 1992 - que foi promovido o Seminário Nacional na OPAS. O Ministério 

da Saúde elaborou um projeto identificado como "Garantia da Qualidade em Saúde" que foi 

encaminhado ao Banco Mundial.  

Um dos componentes básicos, desse documento, referia-se ao Desenvolvimento 

Gerencial, considerado como uma atividade contínua na obtenção da qualidade, com a formação 

e capacitação de recursos humanos. Além desses pontos, foram tratados temas relacionados com 

o estabelecimento de mecanismos formais de certificação e programas de certificação.  

No Ministério da Saúde, durante a gestão de Adib Jatene, foi criado o Programa de 

Garantia e Aprimoramento da Qualidade em Saúde (PGAQS), em junho de 1995, quando o 

assunto Acreditação começa a ser discutido com maior intensidade, no âmbito do Ministério.  

A criação do Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em Saúde envolveu a 

formação da Comissão Nacional de Qualidade e Produtividade, da qual faziam parte, além do 

grupo técnico do Programa, representantes de provedores de serviço, da classe médica, órgãos 

técnicos relacionados ao controle da qualidade e representantes dos usuários dos serviços de 

saúde. Essa Comissão ficou responsável pela discussão dos temas relacionados com a melhoria 

da qualidade do serviço prestado, definindo estratégias para o estabelecimento das diretrizes do 

referido programa, quando criados cinco (5) planos de ação:  

• Direcionamento para indicadores de resultados, com ênfase nos resultados 
desfavoráveis relacionados aos serviços de saúde.  

• Estabelecimento de programa nacional de acreditação.  
• Estímulo à utilização do gerenciamento da qualidade na administração.  
• Estabelecimento de protocolos clínicos.  
• Avaliação da satisfação do usuário e controle social. (TALSA, MÓD.4, 2006, p. 

10). 

No capítulo voltado à Acreditação de serviços de Saúde, o grupo técnico do Programa 

iniciou levantamento de Manuais de Acreditação utilizados no exterior - Estados Unidos, Canadá, 

Catalunha, Inglaterra e outros, além dos manuais que começavam a ser utilizados, no Brasil, 

pelos estados anteriormente mencionados (Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul) e no 

estado do Paraná, através uma instituição identificada como Instituto Paranaense de Acreditação 

de Serviços de Saúde (IPASS).  

Esse conjunto de atividades fez com que fosse encaminhado um projeto ao Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), que definia metas para implantação de um 

processo de certificação de hospitais, identificado como Acreditação Hospitalar. Após uma série 
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de debates, o PBQP identificou o trabalho apresentado como um Projeto Estratégico a ser 

coordenado pelo Ministério da Saúde, dentro de um conjunto de projetos a serem lançados pelo 

PBQP.  

Em 1997, ao ser lançado, pelo Presidente da República, um conjunto de diretrizes, 

políticas, ações e metas denominado “1997-O Ano da Saúde no Brasil”, esse Projeto tomou 

forma com a proposta de governo relacionada ao processo de avaliação da qualidade da 

assistência prestada aos usuários dos serviços de saúde, conhecido como Acreditação de 

Hospitais. 

Nesse mesmo ano, mais precisamente em julho, o então Ministro da Saúde, Dr. Carlos 

César Silva de Albuquerque, convidou um dos autores do Manual da OPAS, Dr. Humberto de 

Moraes Novaes para, em conjunto com o Coordenador Adjunto do Programa de Garantia e 

Aprimoramento da Qualidade em Saúde (PGAQS), desenvolver uma série de atividades e 

reuniões de consenso, buscando a unificação de procedimentos voltados para a Acreditação no 

país.  

Foi realizado um intenso trabalho, em conjunto com as Instituições que já atuavam com 

Acreditação, no Brasil, nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 

Cabe lembrar que, ainda em 1997, o PACQS do Rio de Janeiro tranformou-se, a partir da 

associação com a Fundação Cesgranrio, no Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA).  

A partir do manual, editado pela OPAS, e das experiências estaduais, buscou-se então 

estabelecer um consenso de opiniões, com o fito de alcançar padrões de avaliação comuns a 

todos.  

No Ministério da Saúde, o PGAQS era vinculado, inicialmente, à Secretaria de 

Assistência à Saúde. Posteriormente, o Programa vinculou-se à Secretaria de Políticas de Saúde 

e, nessa época, foi criado um Grupo Executivo, sob coordenação do Departamento de Avaliação 

de Políticas de Saúde, que ficou encarregado de implantar um Programa Brasileiro de 

Acreditação, a partir dos dados coletados nas reuniões com os estados, o levantamento de padrões 

dos manuais analisados e as normas técnicas de diversas instituições voltadas para a certificação 

para a qualidade.  

Nessa época, foi criada a primeira versão de um instrumento de avaliação para 

acreditação, desenvolvido a partir do Manual da OPAS e de propostas dos estados participantes, 

dentro de uma realidade brasileira.  
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Esse instrumento foi testado em 17 instituições hospitalares, nas cinco regiões brasileiras, 

por profissionais (com experiência em processos de avaliação) de cada uma das instituições que 

trabalhavam com Acreditação, mencionadas anteriormente (CQH, CBA, IAHCS, IPASS).  

Examinados os relatórios dos testes realizados, e consolidadas as críticas, a adequação dos 

padrões foi discutida em uma reunião, em Curitiba – PR, com a participação, não só dos 

profissionais avaliadores, como também de representantes de cada uma das instituições 

envolvidas com acreditação no País.  

A partir daí foi criado a primeira versão do "Manual Brasileiro de Acreditação 

Hospitalar", que teve seu texto final aprovado em reunião com essas Instituições e representantes 

das Secretarias de Políticas de Saúde e de Assistência à Saúde no Ministério da Saúde, em junho 

de 1998.  

Ficava claro, nesse momento, para o grupo executivo do Ministério da Saúde, a 

necessidade de desenvolver um plano de ação voltado para o estabelecimento de um conjunto de 

regras, normas e procedimentos, relacionados com um sistema de avaliação, para a certificação 

dos serviços de saúde. Foram convidadas entidades, que representavam os diversos segmentos da 

saúde, a participarem de um trabalho conjunto, com vistas à implantação desse sistema. Essas 

entidades, representando prestadores de serviços de saúde, compradores desses serviços e 

instituições da área pública, entenderam, naquele momento, a importância do projeto, e 

prontamente iniciaram uma série de reuniões para a estruturação do Sistema Brasileiro de 

Acreditação (SBA). 

Desde os primeiros passos, observou-se que o SBA deveria ser coordenado por uma 

organização de direito privado, responsável pelo desenvolvimento, aplicação e acompanhamento 

de normas, para o processo de Acreditação.  

Em abril/maio de 1999, foi, então, constituída, juridicamente a Organização Nacional de 

Acreditação (ONA), iniciando-se, a partir daí, a implantação das normas técnicas, o 

credenciamento de instituições acreditadoras, código de ética e qualificação e capacitação de 

avaliadores. 

A Acreditação é um método de avaliação dos recursos institucionais, voluntário, 
periódico e reservado, que busca garantir a qualidade da assistência por meio depadrões 
previamente definidos. Constitui, essencialmente, um programa de educação continuada 
e, jamais, uma forma de fiscalização. (MANUAL DE ACREDITAÇÃO 
HOSPITALAR, 2006, P.17). 
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Talsa, mód. 5, 2006, p. 17 diz que: “A organização prestadora de serviços de saúde que 

adere ao processo de acreditação revela responsabilidade e comprometimento com a segurança, 

com a ética profissional, com os procedimentos que realiza e com a garantia da qualidade do 

atendimento à população”. 

A Acreditação representa uma distinção que a organização de saúde recebe pela 

qualificação evidenciada, ao mesmo tempo em que sinaliza para os clientes internos e externos, 

bem como para a comunidade em geral, que alcançou um padrão de gestão do negócio e da 

assistência, externamente reconhecido. 

Além de permitir a avaliação, e a conseqüente distinção das organizações de saúde, o 

modelo adotado, no processo de acreditação, tem-se mostrado uma importante ferramenta de 

gestão, à medida que, com base nos requisitos e padrões, a organização tem a possibilidade de 

realizar um diagnóstico para: 

- Entender os requisitos para a melhoria do desempenho; 
- Medir e identificar onde melhorar; 
- Identificar e entender, de forma sistemática, seus pontos fortes e oportunidades para 

melhoria e; 
- Promover a cooperação interna entre setores, processos e pessoas da equipe. (TALSA, 

MÓD. 4, 2006). 
 

O processo de Acreditação é um método de consenso, racionalização e ordenação das 

organizações prestadoras de serviços de saúde e, principalmente, de educação permanente dos 

seus profissionais. 

Dessa forma, o Sistema Brasileiro de Acreditação considera que a organização de saúde é 

um sistema complexo, onde as estruturas e os processos da organização são, de tal forma, 

interligados, que o funcionamento de um componente interfere em todo o conjunto e no resultado 

final. Sendo assim, no processo de avaliação, e na lógica do Sistema Brasileiro de Acreditação, 

não se avalia um setor, ou departamento, isoladamente. 

Para avaliar a qualidade assistencial das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde, 

são utilizados instrumentos de avaliação (Manual Brasileiro de Acreditação – ONA) específicos, 

definidos pela Norma do Processo de Avaliação (NA), segundo a especialidade e a atividade fim 

desenvolvida pela organização de saúde. 

Esse Manual Brasileiro de Acreditação da Organização nacional de Acreditação está 

estruturado de modo a oferecer, à sociedade, e a todos os interessados no Sistema Brasileiro de 
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Acredtitação, um conjunto de informações que permita o conhecimento sobre o Processo de 

Acreditação. 

Os instrumentos de avaliação são compostos de seções e subseções, onde, para cada 

subseção, existem padrões interdependentes, que devem ser integralmente atendidos. 

Os padrões são definidos em três níveis de complexidade crescente e com princípios 

orientadores específicos. O princípio orientador do Nível 1 é a segurança; do Nível 2,  a 

segurança e organização e, do Nível 3,  a segurança, organização e práticas de gestão e qualidade. 

Para cada nível, são definidos itens de orientação, que norteiam o processo de visita e a 

preparação da organização prestadora de serviços de saúde, para a avaliação. 

As Instituições Acreditadoras, em qualquer momento, durante o processo de planejamento 

e preparação da visita, ou durante o processo de avaliação/visita da Organização Prestadora de 

Serviços de Saúde, poderão recorrer à ONA e ao fórum de jurisprudência, a fim de esclarecerem 

aspectos omissos nas Normas Técnicas, ou no Manual Brasileiro de Acreditação específico. 

Nas seções, estão agrupados os serviços, setores, unidades, ou funções com características 

e fundamentos semelhantes que possuam afinidades entre si. O Manual Brasileiro de Acreditação 

é composto por oito seções: 

Seção 1: Liderança e Administração 

Esta seção agrupa os componentes relacionados ao sistema de governo da Organização, 
aos aspectos de liderança, diretrizes administrativas, planejamento institucional e 
relacionamento com o cliente. 

Divide-se em subseções que são: Direção e Liderança; Gestão de Pessoas; Gestão 
Administrativa e Financeira; Gestão de Materiais e Suprimentos e Gestão da Qualidade. 

Seção 2: Organização Profissional 

Esta seção agrupa as subseções relacionadas à organização do modelo institucional e 
dos profissionais responsáveis pelos processos finalísticos, tais como, continuidade dos 
cuidados ao paciente, assistência nas 24 horas até a sua alta, procedimentos clínicos, 
diagnósticos e terapêuticos. 

Divide-se em subseções que são: Corpo Clínico; Enfermagem; Corpo Técnico – 
Profissional. 

Seção 3: Serviços de atenção ao Paciente/Cliente 

Esta seção agrupa todos os componentes, atividades e serviços que se relacionam aos 
processos de atenção e cuidados aos pacientes/clientes, com características de contato 
direto com o usuário, processo ou serviço médico assistencial desenvolvido, equipe 
multiprofissional e interdisciplinar envolvida, conjunto de insumos e espaços 
institucionais específicos a seus respectivos processos. 

Divide-se em subseções que são: Atendimento ao cliente; Internação; Transferência, 
Referência e Contra-Referência; Atendimento Ambulatorial; Atendiemnto em 
Emergência; Atendimento Cirúrgico; Anestesiologia; Obstetrícia; Neonatalogia; 
Tratamento Intensivo; Reabilitação e Atenção Multiprofissional; Mobilização de 
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Doadores; Triagem e Coleta; Transfusão e procedimentos Hemoterápicos; Terapia 
Dialítica; Medicina Nuclear; Radioterapia; Quimioterapia; Cardio-angiologia Invasiva e 
Hemodinâmica; Assistência Farmacêutica; Assistência Nutricional. 

Seção 4: Diagnóstico 

Esta seção agrupa todos os componentes, atividades e serviços que se relacionam aos 
processos de diagnóstico realizados pela organização. 

Divide-se em subseções que são: Processos Pré-analíticos; Processos Analíticos; 
Processos Pós-Analíticos; Métodos Diagnósticos Cardiológicos; Métodos Diagnósticos 
Neurológicos; Anatomia Patológica e Citopatologia; Diagnóstico por Imagem; 
Radiologia e Endoscopia. 

Seção 5: Apoio Técnico. 

Esta seção agrupa todos os componentes, atividades e serviços que se relacionam aos 
processos de apoio técnico da organização. 

Divide-se em subseções que são: Sistema de Informação do Cliente/Paciente; Gestão de 
Equipamentos e Tecnologia Médico-Hospitalar; Prevenção, Controle de Infecções e 
Eventos Adversos; Segurança e Saúde ocupacional; Processamento e Liberação; 
Processos de Apoio Laboratorial; Assessoria Ténica aos Clientes. 

Seção 6: Abastecimento e Apoio Logístico 

Esta seção agrupa todos os componentes, atividades e serviços que se relacionam aos 
processos de abastecimento e apoio logístico da organização. 

Divide-se em subseções que são: Processamento de Roupas – lavanderia; 
Processamento de Materiais e Esterilização; Qualidade da Água; Materiais e 
Suprimentos; Armazenamento e Transporte; Higiene; Gestão da Segurança; Gestão de 
Resíduos. 

Seção 7: Infra-Estrutura 

Esta seção agrupa todos os componentes que se relacionam à gestão e à manutenção da 
infra-estrutura da organização. 

Divide-se em subseções que são: Gestão de Projetos Físicos; Gestão da Estrutura 
Físico-funcional; Gestão de Manutenção Predial. 

Seção 8: Ensino e Pesquisa 

Este critério agrupa todos os componentes que se relacionam às funções educativas e de 
pesquisa da Organização, de tal forma que permita realizar um diagnóstico da estrutura 
disponibilizada para a capacitação funcional, para a educação permanente, para o 
processo de formação de recursos humanos e para a geração de novos conhecimentos. 

Divide-se em subseções que são a Educação Continuada; Ensino e Pesquisa. 
(MANUAL DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR, 2006) 

 

As subseções tratam do escopo específico de cada serviço, setor, unidade, ou função. A 

lógica das subseções é que todas possuam o mesmo grau de importância dentro do processo de 

avaliação. 

Cada subseção é composta por padrões, elaborados com base na existência de três níveis, 

com princípios orientadores básicos, com grau de complexidade crescente e de concepção 

seqüencial. A lógica orientadora, para a definição dos níveis, tem uma coerência global e 
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longitudinal, seguindo três princípios orientadores básicos: segurança (Nível 1), organização 

(Nível 2) e práticas de gestão e qualidade (Nível 3). 

A idéia fundamental é que os níveis possuam uma concepção seqüencial, ou seja, um 

processo de incorporação dos requisitos dos níveis anteriores. 

O presente trabalho diagnostica, a instituição trabalhada, com base nas exigências do 

Nível 1. Essas exigências contemplam o atendimento aos requisitos básicos da qualidade na 

assistência prestada ao cliente, nas especialidades e nos serviços da organização de saúde a ser 

avaliada, dispondo de recursos humanos compatíveis com complexidade, qualificação adequada 

(habilitação) dos profissionais e responsável técnico com habilitação correspondente para às áreas 

de atuação institucional. 

O princípio desse nível é a Segurança, de acordo com o Manual, e seus requisitos são: 

- Habilitação do corpo funcional; 
- Atendimento aos requisitos fundamentais de segurança para o cliente, nas ações 

assistenciais e procedimentos médico-sanitários; 
- Estrutura básica (recursos) capaz de garantir assistência para a execução coerente de 

suas tarefas. (MANUAL DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR, 2006) 

Quando a Organização Prestadora de Serviços de Saúde cumprir integralmente o Nível 1 

em todos os setores, será distinguida com a condição de Acreditada. 
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2.5 Histórico do Hospital da Brigada Militar de Santa Maria / Hospital Cel. Izidro 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Frente do HBMSM 

 

A Figura 5 mostra a frente do HBMSM, sendo também a entrada dos funcionários e dos 

familiares dos pacientes. 

Entre l929 e l934, os Policiais Militares, do lº RC (Regimento de Cavalaria), recebiam 

atendimento médico, na própria unidade,  pelos médicos civis, Dr. Severo do Amaral e  Dr. 

Amauri Lens.  Quando o tratamento não era possível, ambulatorialmente, os praças baixavam no 

Hospital de Caridade Astrogildo de  Azevedo, ficando internados no Pavilhão dos Indigentes, 

pagando para tanto, uma diária constituída pelo valor da etapa e  uma pequena taxa. 

   Em l933, estava organizado o Serviço de Saúde do lº RC, atendido pelos Drs. Menna 

Barreto e Alberto Schons, médicos nomeados, que inconformados com a assistência à saúde dos 
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militares da brigada, conseguiram uma casa, dentro do aquartelamento, que era moradia de 

oficiais, e a transformaram numa rudimentar  enfermaria. 

    Em l934, com sobras da construção do lº RC, comandado pelo Cel. Quites, e economia 

angariada com cavalos argolados, construiu-se a Enfermaria Regimental, no local onde hoje se 

encontra o atual hospital, que foi inaugurada em l0 de novembro de l934, e tinha como interventor 

do  Estado o Gen. José Antonio Flores da Cunha, e como Cmt. da BM o Cel. João de Deus 

Canabarro Cunha. 

    Em l8 de outubro, de l946, pelo Decreto Lei nº l2l7, e então Cmt. BM Cel Justino 

Marques de Oliveira, foi criado o Hospital da Brigada Militar de Santa Maria, comparado a 

Hospital de IV Classe do Exército Brasileiro, mas continuou funcionando como enfermaria. 

    O diretor da época, Maj. Méd Alberto Schons, foi um trabalhador incansável na 

transformação, de fato, da enfermaria em hospital. 

    Dois passos foram decisivos na consolidação deste fato. A passagem da Farmácia do lº 

RC para o  Hospital e a construção de uma sala cirúrgica, com auxílio de mão-de-obra da Viação 

Férrea. Realizou-se, na época, uma cirurgia cardíaca. Mantinha-se, então, um contrato  de  

atendimento,  na  área   de enfermagem,  com  as   Irmãs Franciscanas. 

   De l946 à l950, no governo Walter Jobim, apesar das inúmeras dificuldades, o hospital 

continuou  aumentando suas dependências e seus serviços, graças a esforços da Família 

Brigadiana, que fazia campanhas de  doações de ferro, cimento, areia, tijolos e com a mão-de-obra. 

O lº RC fornecia parte dos tijolos, produzidos pelos seus próprios soldados. 

  Em l950, as obras do HBMSM foram vistoriadas Sr. Gov. Ernesto Dornelles e Cmt. BM. 

Cel. Venâncio Batista. Após essa visita, foi enviada a verba para o prosseguimento das obras. 

 Ainda como um modesto hospital, o HBMSM, em l9 de dezembro, de l953, ocorreu a 

inauguração oficial do HBM/SM, sob o governo  de  Ernesto  Dornelles.         

Atualmente, mais conhecido pela sigla HBMSM, o Hospital da Brigada Militar, de Santa 

Maria, mostra números que confirmam sua importância no cenário regional. Hoje são 48 ( 

quarenta e oito) leitos para internação, além de dez (10) destinados à observação (Centro 

Cirúrgico e Emergência).  

Responsável pelo atendimento de uma população constituída de policiais militares e seus 

dependentes, que abrange, praticamente, dois terços do Estado, o HBMSM oferece 26 (vinte e 

seis) especialidades médicas: Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Clínica Geral, Clínica 
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Médica, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Oncológica, Endocrinologia, Geriatria, 

Ginecologia, Obstetrícia, Hematologia Pediátrica, Nefrologia, Neurologia, Oftalmologia, 

Oncologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Reumatologia, 

Traumatologia, Urologia e Pediatria. 

A modernização de sua estrutura acontece em um processo crescente desde 1994, o que 

tem resultado na qualificação e aperfeiçoamento do atendimento prestado a seus usuários. Nos 

serviços de apoio, o HBMSM conta, atualmente, com um moderno Laboratório de Análises 

Clínicas, além de Serviço de Radiologia e Ultrassonografia. Para completar, oferece, ainda, 

Serviço de Eletrocardiografia e Fisioterapia. 

Em 14 de maio de 2003, através do Decreto Lei nº 42.246, do Sr. Governador do Estado 

do Rio Grande do Sul, institui, como Patrono do Hospital, o Coronel Médico IZIDRO 

AGOSTINHO GAI, passando o Hospital a denominar-se: HBMSM – “HOSPITAL CEL 

IZIDRO”. Na Figura 6 o atual organograma da instituição. 

Segue em anexo o ofício nº 432 onde o diretor geral da Instituição autorizou a inserção de 

fotos e dados para a realização deste trabalho. 
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Figura 6: Organograma do HBMSM 
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3 - METODOLOGIA 

Para confirmar a proposta do trabalho, logo após a definição do objeto de estudo, foi 

necessário identificar os procedimentos metodológicos necessários para a consecução da 

pesquisa. Segundo Gil (1987), sendo uma pesquisa científica, deve ter o objetivo fundamental de 

descobrir respostas para problemas, mediante o emprego de procedimentos científicos. Martins 

(2002) diz precisar apoiar-se em métodos e instrumentos de investigação, bem como no espírito 

perspicaz e perseverante do pesquisador, sendo realizada com métodos fundamentados na lógica. 

O presente capítulo tem como objetivo, apresentar a metodologia utilizada no 

desenvolvimento deste trabalho, ou seja, a descrição dos métodos, os passos que foram seguidos, 

as técnicas usadas para a coleta de dados e a obtenção de informações, pois são fundamentais 

quando se quer respostas para os problemas pré-supostos.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Andrade (1997) considera que a produção do conhecimento científico tem origem na 

observação criteriosa, objetiva e sistêmica dos fatos, permitindo a compreensão de sua natureza e 

interligações. A utilização do método científico para a construção de leis e teorias pode 

fundamentar-se na estrutura hipotética-dedutiva. 

A lógica da construção hipotética-dedutiva permeia a condução dessa pesquisa, motivada 

pela inquietação de uma indagação. Gil (1995, p.31) enfatiza que, “nos círculos neopositivistas, o 

método hipotético-dedutivo chega a ser considerado o único método rigorosamente lógico”. 

Trata-se de um estudo de natureza exploratória, que Cervo e Bervian (1983, p.56) indicam 

para pesquisas que tenham por objetivo familiarizar-se com o fenômeno, ou obter nova percepção 

do mesmo e descobrir novas idéias. 

Os estudos exploratórios, para Tripodi, Fellin e Meyer (1975, p. 61), indicam a formação 

de uma estratégia lógica, que consiste em fornecer um  quadro de referência que possa facilitar o 

processo de dedução de questões pertinentes na investigação de um fenômeno. 

O diagnóstico empreendido, em organizações hospitalares, privilegiou a necessidade de 

identificar a percepção, das pessoas, em relação à gestão organizacional e seu reflexo em cada 
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área específica. Conforme Oliveira (1997), esse tipo de estudo é empregado pelo pesquisador que 

necessita de informações para entender o contexto no qual são desencadeados fatores que 

influenciam determinado acontecimento. 

O estudo apresenta características de pesquisas qualitativa e descritiva, com 

características de método indutivo clássico, do tipo estudo de caso. 

De acordo com Goldim (2000), “a pesquisa qualitativa é essencialmente descritiva, e tem 

como perspectiva principal a visão do processo, e como característica fundamental a importância 

dada ao ambiente e ao papel desempenhado pelo pesquisador.” 

A abordagem qualitativa preocupa-se em descrever os fenômenos sociais. Citando 

Triviños (1987), “o método qualitativo estuda o desenvolvimento de procedimentos empíricos 

para explorar a consciência imediata da experiência, que se manifesta por meio da expressão e 

percepção.” 

Neste tipo de estudo predomina a construção de significados das ações, fomentam-se as 

inter-relações humanas e a formação de valores, aspirações, crenças e atitudes. 

Ressalta-se que o cotidiano de ações e práticas desenvolvidas nas organizações 

hospitalares interfere na compreensão e, na própria concepção das estruturas organizacionais. 

Segundo Gil (1987, p.45), 

[...] pesquisas deste tipo se propõem a estudar o nível de atendimento dos órgãos 
públicos de uma comunidade, as condições de habitação de seus habitantes, o índice 
de criminalidade registrado etc [...] e têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e 
crenças de uma população. 

Com essa abordagem, o pesquisador se insere no ambiente, no qual se desenvolve o 

objeto do seu estudo, aproximando-se da ocorrência do fenômeno. Conforme Rudio (2000), a 

observação sistemática requer um planejamento, no sentido oferecer respostas a propósitos 

anteriormente definidos. 

Andrade (1997, p. 15) afirmou que “a natureza exploratória-descritiva remete à análise 

crítica dos fatos, que devem ser observados, registrados, analisados, classificados e interpretados. 

A pesquisa descritiva possibilita maior aprofundamento por parte do investigador, no meio em 

que está inserido sem, no entanto, interagir ou manipular aspectos relativos ao ambiente.” 

As técnicas de pesquisa, segundo o autor acima citado, relacionam-se em cada área da 

ciência, na coleta e apuração de dados, conferindo-lhe um caráter específico de atuação. 
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As técnicas utilizadas, nesta pesquisa, baseiam-se em entrevistas pré-estruturadas e em 

observações, sendo duas fontes de coleta de dados: a documentação indireta, representada pela 

pesquisa bibliográfica e a documentação direta pela pesquisa documental. 

Para a construção de um processo lógico de abstração, considerou-se apropriada a 

utilização de entrevistas semi-estruturadas,  para o desenvolvimento de em estudo exploratório 

desenvolvido na organização hospitalar em pauta. 

 

3.2 Técnicas de coleta dos dados 

 

A coleta de dados deve ter as seguintes características: facilidade, concisão, exatidão e 

praticidade. 

As técnicas de coleta de dados utilizadas para fundamentar este estudo, foram: o 

levantamento documental, as entrevistas semi-estruturadas e observação participante. 

A seleção de documentos atenderá a objetivos pré-estabelecidos. Krippendorff, citado por 

Lüdke e André (1986), enfatiza que a seleção deve priorizar a obtenção de proposições válidas e 

replicáveis ao seu objeto de estudo. 

A entrevista, segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 168), permite tratar de 

temas complexos, que dificilmente poderiam ser investigados, adequadamente, através de 

questionários, explorando-os em profundidade. 

Richardson (1999) diz que “a entrevista semi-estruturada apresenta como ponto de partida 

a elaboração de uma relação de itens orientadores a serem abordados, pelo pesquisador, durante o 

processo de entrevista”. 

A entrevista caracteriza-se por um processo de comunicação, que segue normas básicas de 

entendimento entre os seus participantes. Em uma fase inicial, necessita do estímulo ao 

participante, no qual o entrevistador esclarece-lhe o assunto, sua importância e o anonimato das 

respostas, para em seguida iniciar o processo de entrevista, de acordo com a tipologia 

selecionada. 

Nesta pesquisa foram utilizadas as entrevistas semi-estruturadas, onde objetivou uma 

análise crítica das respostas dos entrevistados. O papel do entrevistador é o de facilitador, pois 

suscita o interesse do entrevistado em aprofundar pontos de vista, indicar a importância do tema e 
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facilitar o próprio processo de entrevista. As vantagens, neste tipo de abordagem, refletem-se no 

esclarecimento de aspectos relacionados a reflexões pessoais do entrevistado. 

A fase final, transcrição e análise do material coletado, permite, ao investigador, avaliar 

aspectos relativos as variáveis propostas em seus estudos, caracterizando um processo de 

abstração e reflexão acerca das opiniões expressas sobre o tema.  

Durante dois meses foram realizadas entrevistas com funcionários e chefes dos 

departamentos da instituição. As entrevistas baseavam-se, literalmente, no Manual Brasileiro de 

Acreditação Hospitalar (MBAH) versão 2006. 

Ressalte-se que a metodologia de Acreditação subdivide a organização em seções 

constituídas por subseções. Cada subseção apresenta padrões a ser atendidos, e sobre os quais foi 

efetuada a avaliação. 

A condução das entrevistas foi intencionalmente direcionada aos responsáveis de cada 

subseção, que em alguns casos atendiam, simultaneamente, a mais de uma subseção. Os dados 

primários foram organizados a partir das informações obtidas junto aos entrevistados. A definição 

do perfil dos entrevistados encaminhou-se de acordo com a necessidade de atender às subseções 

do MBAH, que estabelece as áreas de atuação específica. 

Inclui-se na parte de coleta de dados as observações e análises fotográficas, onde foram 

observados os aspectos arquitetônicos conformes e não conformes baseados no MBAH. 

 

3.3 Análise e interpretação dos dados 

 

A condução do processo de análise e interpretação, das informações coletadas nas 

entrevistas, está fundamentada em uma construção sistêmica. Cada entrevista é:  

Analisada para tentar encontrar os sintomas relativos ao sistema de representações, de 
valorizações afetivas, de regras sociais, de códigos simbólicos interiorizados pelo 
indivíduo no decorrer de sua socialização e sua relação, eventualmente conflitiva, com 
as diversas dimensões de uma experiência atual que ele partilha com muitos outros. 
(MICHELAT apud THIOLLENT, 1987, p. 86). 

 

A análise do conteúdo das entrevistas foi estruturada no sentido de avaliar aspectos 

relativos à gestão organizacional. Nesse contexto, a riqueza das informações, obtidas junto aos 

entrevistados, permitiu analisar os pontos críticos, para que a Instituição alcance o seu objetivo, 
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que é a obtenção da certificação da Acreditação Hospitalar, conseqüentemente, maior qualidade 

em sua gestão. 

A análise e interpretação dos dados também baseou-se na legislação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), um dos pontos primordiais para alcançar maior qualidade na 

área da saúde e, também, a Acreditação, onde se analisa toda a legislação que dispõe sobre maior 

segurança dos pacientes e funcionários. 

As informações também foram analisadas utilizando-se padrões e itens orientadores, 

descritos para cada nível, disponibilizados no MBAH versão, 2006. Da mesma forma, respeitou-

se a estrutura do Manual, que organiza, em oito seções, e trinta e oito subseções, a distribuição 

das atividades e setores nas organizações hospitalares. 
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4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As informações coletadas, durante a elaboração deste estudo, bem como suas análises e 

interpretações, confrontam os resultados obtidos, com a pesquisa, e os relaciona com a 

fundamentação teórica. 

 

4.1 Instituição hospitalar pesquisada 

 

Para a apresentação dos dados pesquisados, destaca-se que o HBMSM concedeu total 

liberdade ao pesquisador, para informar o nome real da Instituição em foco, bem como autorizou 

que fossem levantados todos os dados necessários para o desenvolvimento do trabalho, colocando 

à disposição todos os colaboradores para auxiliar em informações essenciais ao bom desempenho 

na coleta dos dados.  

O levantamento das informações englobou todos os setores e departamentos da 

instituição. As informações verificadas, durante a pesquisa realizada, são satisfatórias para atingir 

os objetivos propostos, responder às perguntas da pesquisa e concluir o trabalho. 

 

4.2 Liderança e administração 

 

Esta seção agrupa os componentes relacionados ao sistema de governo da Organização, 
aos aspectos de liderança, diretrizes administrativas, planejamento institucional e 
relacionamento com o cliente. 
É composta pelas seguintes subseções: Direção e Liderança; Gestão de Pessoas; Gestão 
Administrativa e Financeira; Gestão de Materiais e Suprimentos; Gestão da Qualidade 
(MBAH, 2006, p. 114). 

 

4.2.1 Direção e liderança 

“Relaciona-se à organização e coordenação dos processos relativos ao desenvolvimento 

de políticas, direcionamento, planejamento estratégico e organização da sistemática de governo 

da organização” (MBAH, 2006, p.115). 
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Conforme a pesquisa, seguindo as devidas legislações a serem consideradas, a instituição 

hospitalar pesquisada segue todas as exigências. 

Possui profissionais habilitados ou com capacidade compatível; 

Os responsáveis da área médica e administrativa possuem as devidas habilitações 

específicas em administração de serviços de saúde ou experiência profissional, baseadas em 

evidências como: tempo de serviço, experiência prévia, formação prática supervisionada, 

residência médica, etc. 

A direção administrativa define as competências, funções, atribuições e 

responsabilidades; 

Existe um sistema de cobertura e representação da diretoria, durante as 24 horas, inclusive 

nos finais de semana e feriados; 

 Organiza as comissões e serviços previstos em lei. 

Atende aos requisitos formais e técnicos para a segurança das atividades como: 

1. Organização dos processos e sistemas voltados para assegurar o cumprimento das 

normas vigentes e dos requisitos de segurança para os clientes; 

2. Definição e gerenciamento dos contratos de aquisição de produtos e serviços e 

avaliação do desempenho dos serviços terceirizados para atender aos requisitos de 

segurança; 

3. Registros que evidenciem a memória e análise crítica dos processos 

administrativos, gerenciais e de tomada de decisão institucional (atas de diretoria, 

registros de reuniões ou de outros procedimentos de documentação). 

A estrutura está de acordo com o perfil e o grau de complexidade da organização, quanto 

a equipe capacitada e dimensionada às necessidades do serviço e a infra-estrutura e processos 

compatíveis com a capacidade instalada e os serviços oferecidos. 

 

4.2.2 Gestão de pessoas 

“Refere-se às atividades da organização e coordenação dos processos relativos ao 

planejamento de recursos humanos, condições de trabalho, saúde e segurança dos profissionais e 

trabalhadores” (MBAH, 2006, p.116). 

 



 62 

A Instituição dispõe de responsáveis habilitados, ou capacitados, para a administração e 

gerência de recursos humanos. Estão em conformidade com a legislação do funcionalismo 

público, não seguindo a CLT (Código das Leis Trabalhistas). 

O dimensionamento do quadro de pessoal da organização, e regulação, está em 

conformidade com a legislação vigente, e o serviço de pessoal está com todos os registros dos 

funcionários e habilitações específicas. 

A organização dos processos e gestão de recursos humanos estão em conformidade 

quanto à estrutura e o grau de complexidade da organização, e a infra-estrutura e os processos 

estão compatíveis com a capacidade instalada e os serviços oferecidos. 

Nenhuma não conformidade foi encontrada quanto a gestão de pessoas. 

 

4.2.3 Gestão administrativa e financeira 

“São as atividades relacionadas á organização e coordenação dos processos relativos ao 

planejamento de recursos administrativos e financeiros” (MBAH, 2006, p. 117). 

Dispõem de responsáveis habilitados, ou capacitados, para a administração e gerência 

administrativa e financeira. 

As equipes são dimensionadas às necessidades do serviço, e o gerenciamento dos 

contratos e a avaliação do desempenho dos serviços terceirizados atendem aos requisitos formais 

e técnicos para a segurança das atividades.  

Os processos de administração geral, e dos recursos financeiros, cobrança e controle 

orçamentário geral estão em conformidade com a estrutura e o grau de complexidade da 

organização. 

A infra-estrutura e os processos estão compatíveis com a capacidade instalada e os 

serviços oferecidos. 

 

4.2.4 Gestão de materiais e suprimentos 

“São as atividades relacionadas à organização e coordenação dos processos relativos ao 

planejamento, aquisição, armazenamento, rastreabilidade e disponibilização de materiais e 

suprimentos” (MBAH, 2006, p. 118). 

Possuem profissionais habilitados e equipes capacitadas. 
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As equipes estão dimensionadas às necessidades do serviço. Existem processos de 

planejamento, aquisição, armazenamento, rastreabilidade e disponibilização de materiais e 

suprimentos. 

Há inspeção de recebimento de materiais e suprimentos. Um sistema de aquisição que 

assegura verificação e existência do registro sanitário dos medicamentos e produtos (saneantes, 

degermentes, equipamentos, materiais, kits de reagentes, alimentos entre outros) utilizados em 

serviços de saúde. 

O gerenciamento dos critérios de seleção e de avaliação de fornecedores são com base na 

capacidade em fornecer produtos e serviços, de acordo com os requisitos de segurança, conforme 

a legislação vigente. 

As instalações físicas e os processos estão compatíveis com a capacidade instalada e os 

serviços oferecidos, mas a implantação do programa 5’S se faz de grande necessidade. A Figura 7 

mostra o almoxarifado da instituição. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Parte interna do Almoxarifado do HBMSM 
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4.2.5 Gestão da qualidade 

“São as atividades referentes à organização e coordenação dos processos relativos ao 

planejamento, a melhoria da gestão e a política da qualidade” (MBAH, 2006, p. 119). 

Não possuem nenhum profissional habilitado ou uma equipe capacitada para a gestão da 

qualidade. 

Implantaram, há cinco anos, o programa 5’S, mas não deram continuidade. 

Devido a isto a Instituição não segue a legislação vigente,  descumprindo as exigências do 

Programa de  Acreditação Hospitalar. 

 

4.3 Organização profissional 

Esta seção agrupa as subseções relacionadas á organização do modelo institucional e 
dos profissionais responsáveis pelos processos finalísticos, tais como, continuidade dos 
cuidados ao paciente, assistência nas 24 horas até sua alta, procedimentos clínicos, 
diagnósticos e terapêuticos. 
As subseções são as seguintes: Corpo Clínico; Enfermagem; Corpo Técnico-
Profissional (MBAH, 2006, p. 121). 

 

4.3.1 Corpo clínico 

“É a equipe médica responsável pelo processo de internação do paciente e pela assistência 

contínua nas 24 horas, até a sua alta, que compreende: diagnóstico e terapêutica, respeitando os 

preceitos éticos e legais da profissão” (MBAH, 2006, p. 122). 

O corpo clínico, da instituição trabalhada, é legalmente habilitado, pois atua no 

acompanhamento contínuo dos pacientes internados, 24 horas, de acordo com as normas 

definidas no regimento interno. 

Possui um médico assistente para cada paciente.  

Os pacientes têm conhecimento do nome do médico que lhes assiste, e são informados 

sobre o seu diagnóstico e procedimentos a realizar, ou realizados. 

Existe continuidade no atendimento ao paciente, após a alta, como: visitas, telefonemas 

prescrições, ou evoluções médicas. 

Os registros nos prontuários, de todos os atendimentos e procedimentos que são 

realizados diariamente. 
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Os prontuários e laudos completos, legíveis e assinados com a respectiva identificação, 

são realizados em conformidade com a legislação.. 

O corpo clínico da Instituição detém  de uma direção médica que supervisiona as ações 

assistenciais prestadas pela equipe médica, uma relação dos médicos contratados e credenciados, 

uma escala de médicos de plantão ativo, ou à distância, definição dos consentimentos informados 

para os procedimentos de risco e comissões obrigatórias do corpo clínico e institucional. 

 

4.3.2 Enfermagem 

Refere-se à equipe responsável pela assistência contínua ao paciente nas 24 horas, 
desde a internação até a alta e que compreende: previsão, organização e administração 
de recursos para prestação de cuidados aos pacientes, de modo sistematizado, 
respeitando os preceitos éticos e legais da profissão (MBAH, 2006, p. 123). 

 

A equipe de enfermagem conta com um responsável técnico habilitado. Existe uma 

supervisão contínua e sistematizada, por um profissional habilitado nas diferentes áreas, 

realizando um relatório diário de todas as unidades.  

A chefia do serviço coordena a seleção e o dimensionamento da equipe de  enfermagem. 

Comissões obrigatórias de enfermagem não existem, dentro da instituição, infringindo a 

Lei, Art 1º da resolução COFEN nº 302/2005. 

Os procedimentos e controles dos pacientes internados são registrados, no prontuário, 

comprovando a realização da terapêutica medicamentosa, resultados de intervenções da 

enfermagem, orientações e cuidados prestados. 

Os procedimentos técnicos básicos, para a execução das tarefas de enfermagem, são 

descritos em relatórios. 

A distribuição da equipe consta, de escala de acordo com a habilitação requerida, ajustada 

às necessidades do serviço. A instituição consta de 8 enfermeiros e 55 técnicos. 

A escala assegura a cobertura da assistência prestada e a disponibilidade de pessoal, 24 

horas, em atividades descontinuadas. 

A Figura 8 mostra um posto de enfermagem em uma das seções de internação da 

Instituição. 
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       Figura 8: Posto de Enfermagem do HBMSM 

 

4.3.3 Corpo técnico-profissional 

“È a equipe técnica-profissional com formação universitária que exerce atividades na 

organização, que contribui com os cuidados prestados aos pacientes (direta ou indiretamente), de 

modo sistematizado, respeitando os preceitos éticos e legais das respectivas profissões” (MBAH, 

2006, p. 124). 

A Instituição atende aos requisitos formais, técnicos e de estrutura, para a sua atividade, 

conforme legislação correspondente. Dispõe de responsável técnico habilitado, para a condução 

do serviço, identifica riscos específicos e os gerencia com foco na segurança. 

As chefias dos serviços coordenam a seleção e o dimensionamento da equipe. 

Há procedimentos voltados para a continuidade de cuidados ao paciente. O profissional 

responsável entra em contato para saber se o paciente está bem, ou se continua fazendo o 

tratamento, como ensinado. 

São feitos registros dos procedimentos no prontuário do cliente/paciente completos, 

legíveis, datados e assinados com a respectiva identificação. 
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Identificação, gerenciamento e controle de riscos sanitários, ambientais, ocupacionais e 

relacionados à responsabilidade civil, infecções e biossegurança são realizados periodicamente. 

O hospital possui falhas em algumas condições operacionais, e de infra-estrutura, que 

atendem  aos requisitos de segurança para o cliente interno e externo. Exemplo: Alguns quartos 

não possuem balão de oxigênio, nos banheiros faltam barras de segurança e há a existência de 

degraus, violando a Legislação da ANVISA RDC Nº 50. 

 

4.4 Atenção ao paciente/cliente 

Esta seção agrupa todos os componentes, atividades e serviços que se relacionam aos 
processos de atenção e cuidados aos pacientes/clientes, com características de contato 
direto com o usuário, processo ou serviço médico assistencial desenvolvido, equipe 
multiprofissional e interdisciplinar envolvida, conjunto de insumos e espaço(s) 
institucional específico(s) a seus respectivos processos. 
As subseções são as seguintes: Atendimento ao Cliente; Internação; Transferência; 
Referência e Contra-Referência; Atendimento Ambulatorial; Atendimento em 
Emergência; Atendimento Cirúrgico; Anestesiologia; Ostetrícia; Neonatologia; 
Tratamento Intensivo; Reabilitação e Atenção Multiprofissional; Mobilização de 
Doadores; Triagem e Coleta; Transfusão e Procedimentos Hemoterápicos; Terapia 
Dialítica; Medicina Nuclear; Radioterapia; Quimioterapia; Cardio-angiologia Invasiva e 
Hemodinâmica; Assistência Farmacêutica; Assistência Nutricional (MBAH, 2006, p. 
126). 

 

4.4.1 Atendimento ao cliente 

“São os processos voltados para a recepção, admissão, atendimento e orientação aos 

clientes, sistematizados de acordo com o grau de complexidade e especialização da Organização” 

(MBAH, 2006, p. 127). 

A Instituição está em conformidade com as exigências deste item. 

Uma empresa terceirizada fornece profissionais habilitados para fazerem o atendimento 

aos clientes, em cada setor necessário. A Figura 9 mostra a recepção da Instituição.  
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              Figura 9: Recepção do HBMSM 

4.4.2 Internação 

“Envolve os processos voltados para a prestação de atendimento a pacientes que 

necessitam de assistência direta programada ou não, por período superior a 24 horas, 

sistematizados de acordo com o grau de complexidade e especialização da organização” (MBAH, 

2006, p. 128). 

 A Instituição possui um responsável técnico habilitado conforme a legislação. O 

responsável coordena a equipe de profissionais, com habilitação adequada, ou com capacitação 

específica. 

Os pacientes dispõem de um profissional médico responsável pela assistência, desde a 

internação até a alta. 

Existem precauções padronizadas,  e rotina,  para isolamento do paciente. 
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Existem quartos de isolamento,  para pacientes com doenças infecto contagiosas, 

pacientes imunos-deprimidos, ou, então, portadores do Human Imunnesdesiciency Virus (HIV), 

ou aqueles que estejam num tratamento intensivo de quimioterapia, como os portadores de 

leucemia. 

Sistema de interconsulta e referência para o encaminhamento dos casos de alto risco e/ou 

que superem a capacidade resolutiva do serviço. Mecanismo de orientação aos pacientes e 

familiares. 

Os materiais e equipamentos básicos para o atendimento em situações de emergência 

estão em locais adequados para o serviço ocorrer com maior agilidade e eficácia. 

Há armários, similares ou sistema de guarda de pertences para uso do paciente.  

O cumprimento das normas da Comissão de Controle de Infecção, condições para a 

higienização das mãos e respeito à privacidade do paciente estão em conformidade à legislação 

vigente como: Anexo I da Portaria MS nº 2616, de 12 de maio de 1998; Anexo IV da portaria MS 

nº 2616, 12 de maio de 1998 e do Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 

– Ministério da Saúde.  

A Instituição não está em conformidade com a RDC/ANVISA Nº 50 quanto todos os 

quartos não dispor aos pacientes um sistema de comunicação próximo ao leito para chamar a 

equipe de enfermagem. 

Não conformidade quanto às portas de alguns quartos e dos banheiros não permitindo a 

passagem de cadeiras de banho ou de rodas infringindo a lei RDC/ANVISA Nº 50. Também nem 

todas as portas se abrem para o interior do quarto ou são escamoteáveis. 

Nem todos os banheiros possuem barras de apoio para os pacientes tanto ao lado do vaso 

sanitário como dentro do “Box” de banho e nem meios para a comunicação com a enfermagem 

indo contra a legislação vigente. A Figura 10 mostra um quarto com as não conformidades. 

Alguns quartos e enfermarias possuem pouca ventilação natural, sendo um outro ponto 

importante para a busca da maior qualidade na saúde. 

Há oxigênio, ar comprimido disponíveis nos quartos ou então são de fácil acesso. Apesar 

de a instituição possuir oxigênio tubulado, nem todos os quartos possuem as válvulas para a 

passagem deste gás, sendo necessário os torpedos em todos os postos de enfermagem. Esta 

situação se tornará uma não conformidade em caso de demora no atendimento ao paciente 

necessitado. 
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As Figuras 10 e 11 mostram um banheiro não conforme e o reservatório de oxigênio 

respectivamente. 

 

 
Figura 10: Banheiro não conforme do HBMSM 
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Figura 11: Reservatório de oxigênio 

 

4.4.3 Recepção, transferência, referência e contra - referência. 

“É o processo de articulação com outras organizações de saúde para o encaminhamento e 

o retorno de pacientes” (MBAH, 2006, p. 129). 

A organização dispõe de uma sistemática voltada para a recepção dos pacientes e para a 

transferência dos casos que superam a capacidade resolutiva da unidade. 

A equipe de enfermagem está habilitada para acompanhar os pacientes. 

O HBMSM possui meios de transporte equipados para a realização de transferências, que, 

no caso, são ambulâncias, ou, nos casos mais graves, ou por falta de vaga, na Instituição e nas 

instituições conveniadas, transporte aéreo com destino ao Hospital da Brigada Militar de Porto 

Alegre. 
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 A Instituição possui uma relação de serviços e/ou centros de referência em 

especialidades, para os quais devem ser transferidos, ou referidos, os casos em que a organização 

não tenha capacidade resolutiva, possuindo convênio com o Hospital Astrogildo de Azevedo, 

mais conhecido como Hospital de Caridade de Santa Maria. 

Possui um sistema de comunicação, que assegura as transferências e agilidade dos 

mecanismos utilizados nos contatos entre os médicos e serviços. 

Dispõe de um sistema de referência e contra-referência, que garante a segurança do 

encaminhamento dos pacientes e de seu retorno. 

As informações sobre o paciente estão na ficha de atendimento médico, que orienta a 

continuidade do tratamento, tais como: avaliação clínica, resumo clínico, diagnóstico, resultado 

dos exames realizados, condutas executadas e o motivo da transferência. 

Os pacientes e/ou acompanhantes são informados sobre o motivo da transferência e são 

acompanhados por um responsável habilitado, após o seu encaminhamento. 

 

4.4.4 Atendimento ambulatorial 

“São os processos voltados para a prestação de atendimento eletivo e de assistência aos 

pacientes/clientes externos, programado e/ou continuado. O modelo assistencial contempla ações 

preventivas, de diagnose, terapêuticas e de reabilitação” (MBAH, 2006, p. 130).  

A Instituição possui um responsável técnico habilitado, que, no caso, é a chefe de 

enfermagem. 

São passados, aos pacientes/clientes, as orientações sobre os procedimentos a que serão 

submetidos. 

O Hospital conta com instalações que apresentam condições de conforto e segurança para 

a atenção e cuidados aos pacientes/clientes externos. 

Possui uma área de cirurgia ambulatorial de circulação restrita. 

O Hospital cumpre com as normas da comissão de controle de Infecção. 

Os casos especiais como agressão física, moral, psicológica, etc são feitos direto na 

emergência. 

Há uma sistemática de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que é feita 

por uma firma contratada. 



 73 

No sistema de controle do agendamento consta à freqüência, duração, distribuição, 

realização das consultas e gestão da demanda admitida. Possui uma folha diária para a marcação 

das consultas, que é chamado de Controle das IPES (Instituto de Previsão do Estado). 

Uma não conformidade é que os consultórios possuem condições de higienização das 

mãos, boa iluminação mas pouca ventilação. Somente alguns consultórios possuem janelas ou 

ventiladores mas nenhum tem ar condicionado. Este item não está conforme a RDC/Anvisa nº 50. 

A Figura 12 mostra o local do ambulatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ambulatório HBMSM. 

 

4.4.5 Emergência 

“É constituída de processos voltados para a prestação de atendimento imediato a 

clientes/pacientes externos em situação de sofrimento, sem risco de perda da vida (urgência) ou 

com risco de perda da vida (emergência), durante 24 horas” (MBAH, 2006, p. 131).  

A organização conta com instalações adequadas para a atenção e cuidados aos 

clientes/pacientes, dispondo de responsável Técnico habilitado para a condução do serviço. 
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A equipe é habilitada e treinada para atendimento em urgência/emergência. 

A escala de plantão de médicos, e equipe de enfermagem, está destinada ao atendimento 

de emergência e sua distribuição nas 24 horas. 

A escala dos profissionais das especialidades tem cobertura para todos os dias da semana. 

Os pacientes possuem acesso garantido, ao centro cirúrgico, nas primeiras 24 horas. 

São registradas, atenciosamente, todas as ações assistenciais dos pacientes em observação. 

Os equipamentos, medicamentos e materiais são compatíveis com a estrutura do serviço 

de emergência. Os equipamentos são testados periodicamente, para não ocorrer nenhum 

imprevisto a cada emergência, ou plantão. 

Existem precauções padronizadas, e rotina, para isolamento do cliente/paciente.  

Os acompanhantes, ou responsáveis, são informados sobre a situação e o estado geral do 

cliente/paciente assistido. 

Local exclusivo, com acesso independente, espaços diferenciados para consultas, 

procedimentos e área de observação individualizada, com fonte de oxigênio e ar comprimido. 

Estão em cumprimento das normas da Comissão de Controle de Infecção. 

Há um local para descanso noturno dos plantonistas e a sistemática de manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos é feita por uma firma contratada. 

Os locais de atendimento possuem lavabos para a higienização das mãos, boa iluminação, 

mas pouca ventilação, sendo uma não conformidade, pois, não está conforme à legislação 

vigente, que no caso é a RDC/ANVISA Nº 50.  

A Figura 13 mostra a sala de emergência da Instituição. 
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Figura 13: Sala de emergência do HBMSM 

 

4.4.6 Centro Cirúrgico 

“São os processos voltados para o desenvolvimento de atividades cirúrgicas, bem como a 

recuperação pós-anestésica e recuperação pós-operatória imediata, sistematizados de acordo com 

o grau de complexidade e especialização da organização” (MBAH, 2006, p. 132). 

A organização conta com instalações adequadas para a atenção e cuidados aos clientes/ 

pacientes, dispondo de responsável técnico habilitado para a condução do serviço. 

O programa diário de cirurgias, e definição dos critérios para atendimento de emergência 

cirúrgica, são homologados pelo médico responsável. 

O enfermeiro responsável elabora o programa de cirurgias, prevê recursos, acompanha e 

registra os procedimentos. 

A escala dos profissionais está adequada à programação de cirurgias e recuperação pós-

anestésica. 
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As instalações estão compatíveis com os procedimentos cirúrgicos realizados e a estrutura 

é adequada para a recuperação pós-anestésica. 

São realizados procedimentos de anti-sepsia do paciente, no centro cirúrgico. 

Existe um sistema de documentação e registros correspondentes aos procedimentos do 

centro cirúrgico. 

Os medicamentos e equipamentos estão compatíveis  com os procedimentos cirúrgicos 

realizados. 

As normas de limpeza e desinfecção, do centro cirúrgico, estão de acordo com o 

processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de saúde. 

O acionamento das torneiras sem o uso das mãos, e local específico para a guarda de 

equipamentos, estão em conformidade com a RDC/ANVISA Nº 50. 

Os vestiários, paramentação e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) estão 

apropriados para o serviço.  

Possuem uma sistemática de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e o 

cumprimento das normas da Comissão de Controle de Infecção. A Figura 14 mostra uma parte do 

centro cirúrgico. 

       Figura 14: Centro Cirúrgico do HBMSM 
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4.4.7 Anestesiologia 

“São os processos voltados para o desenvolvimento de atividades pré-anestésicas, 

anestésicas, bem como a recuperação pós-anestésica e recuperação pós-operatória imediata , 

sistematizados de acordo com o grau de complexidade e especialização da organização” (MBAH, 

2006. p. 133). 

Possuem responsável técnico habilitado. 

Há uma escala de plantão dos profissionais, destinados ao atendimento, e sua distribuição 

nas 24 horas. 

Existem procedimentos voltados para a continuidade de cuidados ao paciente, uma 

avaliação pré-anestésica, devidamente registrada, e uma ficha anestésica preenchida. 

Os equipamentos são compatíveis com os procedimentos realizados no serviço. 

A manutenção preventiva, e corretiva, dos equipamentos, é feita sistematicamente, e há o 

cumprimento das normas da Comissão de Controle de Infecção.  

 

4.4.8 Obstetrícia 

“São os processos voltados para o desenvolvimento de atividades obstétricas, à gestante, 

ao parto e ao puerpério, sistematizados de acordo com o grau de complexidade e especialização 

da organização” (MBAH, 2006, p. 134). 

A Instituição Hospitalar analisada dispõe de uma equipe  multiprofissional habilitada para 

o atendimento ao parto, e também para a reanimação neonatal. 

Os profissionais instruem e orientam as mães dos recém-nascidos, e estimulam o 

aleitamento materno sobre os benefícios que se adquire. 

Possuem um sistema de documentação, e registros, correspondente aos procedimentos da 

assistência obstétrica e ao recém-nascido. 

Relação de obstetras organizados por plantões, ativos, ou à distância, para cada dia da 

semana, e mecanismos de contato e localização. 

Os equipamentos e instalações são compatíveis com os procedimentos de assistência 

obstétrica e ao recém-nascido. 

Há uma sistemática de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. 
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Existem precauções padronizadas e rotina para isolamento do cliente/paciente, e também 

um tratamento psicológico quando necessário. 

Não conformidade nas condições para a higienização das mãos indo contra a 

RDC/ANVISA Nº 50, e também no cumprimento das normas da Comissão de Controle de 

Infecção. 

O serviço de obstetrícia é pouco utilizado nesta instituição. 

A Instituição não dispõe dos serviços de Neonatologia, Tratamento Intensivo (UTI), 

Hemoterapia, Reabilitação, Triagem e Coleta, Transfusão e Procedimentos Hemoterápicos, 

Terapia Dialítica, Medicina Nuclear , Radioterapia, Quimioterapia, Cardio-angiologia Invasiva e 

Hemodinâmica. 

 

4.4.9 Assistência Farmacêutica 

“É o conjunto de ações sistemáticas e contínuas que visam os procedimentos de 

assistência farmacêutica e de farmacovigilância, sistematizadas de acordo com o grau de 

complexidade e especialização da organização” (MBAH, 2006, p. 146). 

A Instituição pesquisada atende aos requisitos formais, técnicos e de estrutura para a sua 

atividade, conforme a legislação correspondente. Dispõe de um responsável técnico habilitado 

para a condução do serviço; identifica riscos específicos e os gerencia com foco na segurança. 

Há o gerenciamento do fluxo e da demanda do serviço, e também procedimentos voltados 

para a continuidade de cuidados ao paciente. 

Existem critérios de seleção de fornecedores, com base na sua capacidade em fornecer 

medicamentos e materiais médico-hospitalares, de acordo com os requisitos de segurança e 

legislação vigente. 

Os controles administrativos específicos, para itens sob regime de vigilância legal, são 

eficazes, e também o sistema de manejo e descarte de medicamentos e materiais médico-

hospitalares, que assegure a correta inutilização. 

Orientações quanto a interações medicamentosas são dadas ao cliente/pacientes. 

Existe uma sistemática de manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos 

equipamentos e também a identificação, gerenciamento e controle de riscos sanitários, 



 79 

ambientais, ocupacionais e relacionados à responsabilidade civil, infecções e biossegurança. A 

Figura 15 mostra uma parte da organização da farmácia. 

 

Figura15: Farmácia do HBMSM 

 

4.4.10 Assistência nutricional 

É o conjunto de atividades destinadas à oferta de alimentos nutricionalmente 
balanceados e dietas que atendam às necessidades específicas do cliente/paciente, bem 
como educação nutricional, sistematizadas de acordo com o grau de complexidade e 
especialização da organização (MBAH, 2006, p. 147). 
 

A organização possui um responsável técnico habilitado, conforme legislação. Um corpo 

funcional habilitado e/ou capacitado, dimensionado adequadamente às necessidades do serviço. 

As condições operacionais e de infra-estrutura atendem aos requisitos de segurança para 

os clientes internos e externos. 

Existem procedimentos voltados para a continuidade de cuidados aos pacientes. 
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Possuem uma relação de dietas básicas, para as patologias de maior prevalência na 

organização, com prescrições dietéticas e cardápios diários. 

Há uma sistemática de visita e acompanhamento aos clientes/pacientes. 

A manutenção preventiva, e corretiva, das instalações, e dos equipamentos, é feita 

periodicamente. 

São realizados a identificação, gerenciamento e controle de riscos sanitários, ambientais, 

ocupacionais e relacionados à responsabilidade civil, infecções e biossegurança. A Figura 16 

mostra a cozinha do hospital. 

 

Figura 16: Cozinha HBMSM 
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4.5 Diagnóstico 

Esta seção agrupa todos os componentes, atividades e serviços que se relacionam aos 
processos de diagnóstico realizados pela organização. 

Subdivide-se em: Processos Pré-Analíticos; Processos Analíticos; Processos Pós-
Analíticos; Métodos Diagnósticos Cardiológicos; Métodos Diagnósticos Neurológicos; 
Anatomia Patológica e Citopatológica; Diagnósticos por Imagem; Radiologia e 
Endoscopia (MBAH, 2006, p. 149). 

4.5.1 Laboratório Clínico 

Refere-se aos Processos Pré-Analíticos; Processos Analíticos e Processos Pós-Analíticos. 

Os Processos Pré-Analíticos são as etapas que têm início, em ordem cronológica, a partir 

da solicitação médica e que incluem; requisição do exame, orientação sobre a coleta, preparação 

e coleta do material ou amostra do paciente, transporte para dentro do laboratório clínico e o 

cadastramento. 

O HBMSM, possui seu laboratório próprio, sendo o responsável técnico devidamente 

habilitado e o corpo funcional devidamente habilitado e capacitado às necessidades do serviço. 

As condições estruturais e operacionais atendem aos requisitos de segurança para o 

cliente interno e externo, de acordo com a demanda. 

Existem rotinas e/ou planos de contingência, para o manejo de intercorrências clínicas 

durante a coleta. 

Há procedimentos apropriados para tornar o sangue e/ou hemocomponentes passíveis de 

serem transfundidos, ou enviados, para a indústria. 

A Instituição não possui um banco de sangue, mas procedimentos corretos para o 

transporte do mesmo até o local devido. Esse serviço é terceirizado. 

Possui uma sistemática de manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos 

equipamentos e identificação, gerenciamento e controle de riscos sanitários, ambientais, 

ocupacionais e relacionados à responsabilidade civil, infecções e biossegurança. 

Os Processos Analíticos é o conjunto de operações, descritas especificamente, utilizadas 

na realização de exames de acordo com determinado método. 

A Instituição também está em conformidade quanto a esses processos: Responsável 

técnico habilitado; corpo funcional habilitado e capacitado; condições estruturais e operacionais 
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que atendem aos requisitos de segurança, para o cliente interno e externo; gerenciamento da 

demanda do serviço; a sistemática de manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos 

equipamentos e identificação; gerenciamento e controle de riscos sanitários. 

Os Processos Pós-Analíticos são as etapas que têm início após a execução do exame, e 

incluem: análise da consistência de resultados, liberação de laudos, armazenamento de material 

ou amostra do paciente, transmissão e arquivo de resultados e consultoria técnica. 

A Instituição atende aos requisitos formais, técnicos e de estrutura, para a sua atividade, 

conforme legislação correspondente. Dispõe de responsável técnico habilitado para a condução 

do serviço; identifica riscos específicos e os gerencia com foco na segurança. As Figuras 17 e 18 

mostram o laboratório e seus equipamentos respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Laboratório do HBMSM 
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Figura 18: Equipamentos do laboratório do HBMSM. 

 

4.5.2 Métodos Diagnósticos Cardiológicos. 

São os processos voltados para elaboração de exames complementares, de acordo com o 

grau de complexidade e especialização da Organização. 

No HBMSM, o único procedimento que fazem, é a eletrocardiografia convencional 

(ECG). Caso seja necessário exames mais específicos, como: Eletrocardiograma de alta resolução 

(ECGAR), teste ergométrico, teste cardio-pulmonar (ergoespirometria), etc., o médico 

encaminhará o paciente para uma clínica conveniada com o Hospital, ou então para o seu próprio 

consultório. 

A Instituição está em conformidade, pois todos os requisitos formais, técnicos e de 

estrutura, para a atividade, são atendidos. Há a disponibilidade do responsável técnico habilitado 

e também a identificação dos riscos específicos e o gerenciamento com foco na segurança. 
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4.5.3 Métodos Diagnósticos Neurológicos e Anatomia Patológica e Citopatologia. 

São os processos voltados para elaboração de exames complemenmtares, de acordo 
com o grau de complexidade e especialização da organização, no qual estão incluídos 
os seguintes procedimentos: eletroencefalografia, eletromiografia e outros 
procedimentos específicos de infvetigação especializada (MBAH, 2006, 154). 

Esses serviços são terceirizados pela Instituição. Caso seja necessário, o paciente é 

devidamente encaminhado com o pedido, em mãos, assinado e carimbado pelo médico 

responsável. 

 

4.5.4 Diagnóstico por Imagem 

São os processos voltados para elaboração de exames complementares, de acordo com o 

grau de complexidade e especialização da organização.  

A Instituição utiliza, como meio diagnóstico, os ecos ultrassonográficos. Caso seja 

necessário outro método, para produção de imagens, o paciente será encaminhado para uma 

clínica conveniada. 

A organização atende aos requisitos formais, técnicos e de estrutura para a sua atividade. 

Dispõe de um responsável técnico devidamente habilitado para a condução do serviço, um corpo 

funcional devidamente habilitado e capacitado,  condições estruturais e operacionais que atendem 

aos requisitos de segurança para os clientes, esclarecimentos aos clientes/pacientes sobre as 

condições de realização dos exames, sistemática de manutenção preventiva e corretiva das 

instalações e dos equipamentos, treinamento sistemático da equipe em radioproteção e 

identificação, gerenciamento e controle de riscos sanitários, ambientais, ocupacionais e 

relacionados à responsabilidade civil, infecções e biossegurança. A Figura 19 apresenta a sala de 

ultrassonografia. 
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Figura 19: Sala de Ultrassonografia do HBMSM 

 

4.5.5 Radiologia 

“São os processos voltados para elaboração de exames complementares, de acordo com o 

grau de complexidade e especialização da organização, no qual estão incluídos os procedimentos 

que utilizam como meio diagnóstico a emissão de Raios X para a produção de imagens” (MBAH, 

2006, p. 157). 

A Instituição possui: Um radiologista, devidamente habilitado; um corpo funcional 

habilitado e capacitado; condições estruturais e operacionais que atendem aos requisitos de 

segurança ao cliente, de acordo com o perfil de demanda e o modelo assistencial; gerenciamento 

do fluxo e da demanda do serviço; sistemática de manutenção preventiva e corretiva das 
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instalações e dos equipamentos; identificação; gerenciamento e controle de riscos sanitários, 

ambientais, ocupacionais e relacionados à responsabilidade civil; infecções e biossegurança e 

humanização da atenção ao cliente/paciente. A Figura 20 mostra sala de raio X. 

 

Figura 20: Sala de raio X do HBMSM 
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4.5.6 Endoscopia 

São os processos voltados para a elaboração de exames complementares, de acordo com o 

grau de complexidade e especialização da organização, no qual estão incluídos os procedimentos 

que utilizam como meio diagnóstico a visualização de cavidades e órgãos através equipamentos 

específicos. 

O HBMSM, atende aos requisitos formais, técnicos, e de estrutura, para a sua atividade. 

Dispõe de responsável técnico habilitado para a condução do serviço; identifica riscos específicos 

e os gerencia com foco na segurança. 

 

4.6 Apoio Técnico  

Esta seção agrupa todos os componentes, atividades e serviços que se relacionam aos 
processos de apoio técnico da organização. 

Subseções atuais: Sistema de informação do cliente/paciente; Gestão de Equipamentos 
e Tecnologia Médico-Hospitalar; Prevenção, Controle de Infecções e Eventos 
Adversos; Segurança e Saúde Ocupacional; Processamento e Liberação; Processos de 
Apoio Laboratorial e Assessoria Técnica aos clientes (MBAH, 2006, p. 160). 

 

4.6.1 Sistema de Informação do Cliente/Paciente 

É o conjunto de atividades e processos relacionados à gestão da informação relativa ao 

cliente/paciente, incluindo fluxo, recuperação, armazenamento e rastreabilidade. 

O HBMSM possui o Serviço de Registro dos Procedimentos Médicos (SAME), que é o 

departamento que cuida de toda documentação e  prontuários dos pacientes. 

Os prontuários são completos, legíveis e assinados com a identificação dos profissionais. 

Todo o histórico dos pacientes está devidamente armazenado neste departamento. Os 

atendimentos realizados são registrados nesses prontuários. 

Um responsável técnico responsabiliza-se por todo o serviço. 

Este departamento está organizado mas ainda há necessidade da implantação do programa 

5’S, na instituição.  Este programa já foi implantado mas não deram continuidade.  
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Com a implantação deste programa, o tempo no processo certamente diminuirá, e os 

funcionários terão mais facilidade em encontrar os devidos documentos. Melhorias podem ser 

implantadas. 

O mesmo para a informatização de toda documentação. Máquinas mais atuais poderiam 

ser colocadas, facilitando o trabalho de rede, de quem necessita da Intranet. As Figuras 21 e 22 

mostram o SAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21: Atendimento SAME do HBMSM 
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Figura 22: Prontuários SAME do HBMSM 

 

4.6.2 Gestão de equipamentos e tecnologia médico-hospitalar 

“São as atividades destinadas à gestão do parque tecnológico da organização durante todo 

o seu ciclo de vida. Contempla o planejamento, a aquisição, o recebimento, o teste de aceitação, a 

capacitação, a operação, a manutenção e a desativação dos equipamentos médico-hospitalares” 

(MBAH. 2006, p. 162). 

A organização hospitalar pesquisada possui uma comissão, formada somente por oficiais 

da Brigada Militar, responsáveis por essas atividades. 
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Essa comissão também gerencia os contratos e avalia o desempenho dos serviços 

terceirizados, para atender aos requisitos de segurança, e verifica as instalações elétricas e realiza 

o inventário dos equipamentos. 

São responsáveis pela calibração, testes de segurança elétrica e desempenho de 

equipamentos, e da sistemática de manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos 

equipamentos médico-hospitalares. 

 

4.6.3 Prevenção, controle de infecções e eventos adversos. 

“São as diretrizes e ações sistemáticas e contínuas destinadas a prevenir, controlar, reduzir 

ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde e o meio-ambiente” 

(MBAH, 2006, p. 163). 

A Instituição possui uma comissão multidisciplinar habilitada e dimensionada às 

necessidades do serviço. 

Essa comissão cuida de toda a documentação e registros correspondentes aos 

procedimentos de controle de infecções, e também define o monitoramento de casos de infecções 

hospitalares, e notificação para a autoridade sanitária.  

Quanto às condições estruturais e operacionais, a instituição não está em conformidade, 

em alguns pontos, com a legislação da Anvisa RDC/ANVISA Nº 50. Ex: Muitos quartos de 

internação não possuem uma ventilação adequada, como ventiladores ou aparelhos de ar-

condicionados. 

 

4.6.4 Segurança e saúde ocupacional 

“Refere-se ao conjunto de atividades destinadas a prevenir acidentes de trabalho e 

promover a saúde ocupacional” (MBAH, 2006, p. 164). 

A Instituição não possui uma comissão responsável por esta área. Cada funcionário 

recrutado já vem devidamente habilitado e capacitado.  
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4.6.5 Processamento e liberação  

Processamento é o processo de separação de produtos sangüíneos, utilizando métodos 
físicos, garantindo a esterilidade e as características biológicas dos produtos finais. 

Liberação é o processo pelo qual apenas produtos adequadamente testados e 
processados sejam disponibilizados para uso humano (MBAH, 2006, p. 165) 

Esses procedimentos estão sob responsabilidade  do banco de sangue conveniado ao 

HBMSM.  

Todo sangue coletado, ou então passado por alguma transfusão, são devidamente testados 

e passados por processos para garantirem a devida segurança ao cliente/paciente. 

 

4.6.6 Processo de apoio laboratorial 

“É o processo de articulação com outras organizações para o encaminhamento, 

transferência e recepção do material coletado para análise e transmissão do resultado/laudo” 

MBAH, 2006, p. 166). 

 Como já dito anteriormente, a Instituição possui um convênio com um banco de sangue, 

que se responsabiliza por todos esses procedimentos. 

 

4.6.7 Assistência técnica aos clientes. 

“É a atividade institucional destinada à assistência aos clientes (médicos, odontológicos e 

outros usuários do serviço) a fim de assegurar a eficácia dos exames realizados” (MBAH, 2006, 

p. 167). 

A organização pesquisada atende aos requisitos formais, técnicos e de estrutura, para a 

sua atividade. 

Possui um serviço odontológico e odontológico pediátrico bem equipado, tendo os 

serviços dos protéticos e seus respectivos técnicos. A Figura 23 mostra um consultório 

odontológico pediátrico. 
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Figura23: Consultório odontológico pediátrico do HBMSM 

 

São feitas orientações sobre as metodologias disponíveis, os procedimentos para a 

solicitação de exames e a interpretação de resultados. 

Informações e orientações devidas são feitas aos clientes, quanto aos procedimentos a 

realizar, ou a serem realizados. 

4.7 Abastecimento e apoio logístico 

Esta seção agrupa todos os componentes, atividades e serviços que se relacionam aos 
processos de abastecimento e apoio logístico da organização. 

Divide-se em: Processamento de Roupas – lavanderia; Processamento de Materiais e 
Esterilização; Qualidade da Água; Materiais e Suprimentos; Armazenamento e 
Transporte; Higiene; Gestão da Segurança e Gestão de Resíduos. (MBAH, 2006, p. 
169). 

 4.7.1 Processamento de roupas – lavanderia 

“É o conjunto de atividades destinadas ao processamento da roupa e sua distribuição em 

perfeitas condições de higiene e conservação em quantidade compatível com as atividades 

desenvolvidas pela organização” (MBAH, 2006, p. 170). 
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O HBMSM dispõe de uma equipe capacitada, com a devida responsabilidade técnica, 

conforme a legislação. 

Atende aos requisitos formais e técnicos, para a segurança das atividades, como: 

Sistemática de coleta;  fornecimento e distribuição de roupas; controle da circulação de pessoas 

entre as áreas; sistemática de manutenção e prevenção corretiva de equipamentos e precauções 

padrão e cumprimento das normas da Comissão de Controle de Infecção. 

A estrutura está de acordo com o perfil e o grau de complexidade da organização como: 

Equipe dimensionada às necessidades do serviço e condições estruturais e operacionais, que 

atendam a todos os requisitos de segurança ao cliente interno e externo. As Figuras 24 e 25 

mostram a lavanderia antes e depois da reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Lavanderia do HBMSM antes da reforma 
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Figura 25: Lavanderia do HBMSM após a reforma 

 

4.7.2 Processamento de materiais e esterilização. 

“É o conjunto de atividades destinadas ao preparo, esterilização, guarda e distribuição dos 

materiais para as unidades” (MBAH, 2006, p. 171). 

A Instituição possui um responsável técnico habilitado, e uma equipe habilitada, 

dimensionados às necessidades do serviço. 

Há um monitoramento e registros de controle do ciclo de esterilização por lotes. 

No processo de esterilização existe um sistema de registro e validação. 

A sistemática de manutenção preventiva, e corretiva, de equipamentos, acontece 

periodicamente. 

Existem precauções padrões e o cuidado de cumprir com as normas da Comissão de 

Controle de Infecção. 
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A estrutura deste setor está de acordo com o perfil e o grau de complexidade da 

organização. 

Possui uma equipe dimensionada às necessidades do serviço e condições operacionais, e 

estruturais, que atendem a todos os requisitos de segurança voltados ao cliente interno e externo. 

 

4.7.3 Qualidade da água 

É o conjunto de processos de controle de qualidade da água e de suas características 
específicas, em função de suas diversas utilizações nas organizações de saúde, tais 
como, adequação para consumo humano, requisitos técnicos enquanto insumo para 
provas diagnósticas (água reagente) e como insumo fundamental no caso de processos 
dialíticos (MBAH, 2006, p. 172) 

 

O HBMSM atende aos requisitos formais, técnicos e de estrutura para a sua atividade, 

conforme legislação correspondente; dispõe de Responsável Técnico habilitado e/ou capacitado 

para a condução do serviço, identifica riscos específicos e os gerencia com foco na segurança.  

O laboratório da Instituição é responsável por avaliar e controlar a potabilidade da água 

utilizada e os procedimentos para a sua verificação. 

Limpeza e desinfecção dos reservatórios de água são feitos periodicamente. 

Os reservatórios de água têm capacidade para atender à demanda da Instituição. Estão 

permanentemente cobertos e o acesso é restrito. 

Há manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos, e, também, 

identificação, gerenciamento e controle de riscos sanitários, ambientais, ocupacionais e 

relacionados à responsabilidade civil, infecções e biossegurança.  

 

4.7.4 Materiais e suprimentos 

“São as atividades relacionadas à organização e coordenação dos processos relativos ao 

planejamento, aquisição, armazenamento, rastreabilidade e disponibilização de materiais e 

suprimentos” (MBAH, 2006, p. 173) 
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Como a Instituição é um órgão público, trabalham com licitação. Todos os setores 

preenchem um formulário solicitando o material necessário. Esses pedidos são encaminhados 

para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, que solicitará verba ao governo do Estado do 

Rio Grande do Sul. 

A inspeção dos materiais, como dito anteriormente, é de responsabilidade de uma 

comissão formada por oficiais. 

O local de armazenamento está conforme, e a disponibilização de materiais e suprimentos 

estão no almoxarifado. 

Há um sistema de aquisição que assegura a verificação e existência do registro sanitário 

dos medicamentos e produtos (saneantes, degermantes, materiais, kits de reagentes, alimentos 

entre outros) utilizados em serviços de saúde. 

Os critérios de seleção e avaliação de fornecedores, com base na sua capacidade em 

fornecer produtos e serviços de acordo com os requisitos de segurança, são de responsabilidade 

do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. Apenas os produtos perecíveis como verduras, 

frutas e hortaliças, ficam a critério do HBMSM. 

Os produtos vêm com instruções, ao cliente interno, quanto ao uso e conservação. 

A equipe está dimensionada às necessidades do serviço, e a infra-estrutura e os processos 

são compatíveis com a capacidade instalada e os serviços oferecidos. 

 

4.7.5 Higiene 

“É o conjunto de atividades destinadas a higienização específica nas diferentes áreas da 

organização” (MBAH, 2006, p. 175). 

A organização possui uma equipe capacitada, equipe de enfermagem, responsável por 

esse serviço. 

Estão sempre orientando o manejo dos materiais e resíduos. 

Procuram atuar em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção (CCI), na 

elaboração e supervisão de normas e rotinas de limpeza e desinfecção. 
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Há uma sistemática de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. 

 

4.7.6 Armazenamento e transporte, gestão de resíduos. 

Essas duas subseções possuem os serviços terceirizados pela instituição. 

“Armazenamento e transporte, que se refere ao processo que assegura a manutenção das 

condições ótimas de estocagem e transporte, para preservar o sangue e os hemocomponentes” 

(MBAH, 2006, p. 174). 

Essa sub-seção é de responsabilidade do banco de sangue, terceirizado pela Instituição. O 

serviço está em conformidade. 

“A gestão de resíduos, que é o gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde 

em estado sólido, semi-sólido e líquido, cuja particularidade torne inviável seu lançamento em 

rede pública de coleta e tratamento de esgoto” (MBAH, 2006, p. 174), está sob a 

responsabilidade de uma empresa particular, PRT. Esse serviço também está em conformidade. 

 

4.7.7 Gestão de segurança 

“É o serviço existente para garantir a integridade dos clientes internos e externos, através 

de infra-estrutura adequada, e procedimentos de prevenção de acidentes, sinistros, violência e 

riscos para a clientela e circundantes” (MBAH, 2006, p. 176). 

Como se trata de uma Instituição da Brigada Militar, foi colocada apenas câmeras internas 

para verificar e observar a circulação dos clientes/pacientes. Nunca tiveram nenhum problema 

referente a este ponto. 

 

4.8 Infra-estrutura 

Esta seção agrupa todos os componentes que se relacionam à gestão e à manutenção da 
infra-estrutura da organização. 



 98 

Compõe-se pelas seguintes subseções: Gestão de Projetos Físicos; Gestão da Estrutura 
Físico-Funcional e Gestão de Manutenção Predial (MBAH, 2006, p. 179) . 

4.8.1 Gestão de projetos físicos  

“É a documentação e registro referentes à estrutura física da Organização, aprovada pelos 

órgãos componentes” (MBAH, 2006, p. 180). 

A Instituição possui projetos atualizados e em conformidade com o edificado 

(arquitetônico, fundações e estrututral, elétrico-eletrônico, hidro-sanitário, prevenção e combate 

de incêndio, fluídos mecânico e climatização). 

Os projetos de ampliação e reforma estão em conformidade com o planejamento 

institucional. 

O HBMSM possui um planejamento de obras, visando assegurar, aos clientes, conforto, 

condições de habitabilidade e segurança e, também, estar em conformidade com a legislação da 

ANVISA. 

Possuem alvará sanitário, concedido pela autoridade competente, e alvará de localização e 

funcionamento, expedido pela municipalidade. 

As condições estruturais e operacionais não atendem a todos os requisitos de segurança 

para o cliente interno e externo, não estando em conformidade com as exigências da legislação da 

RDC Nº 50/ANVISA. Um exemplo, é a existência de quartos, onde os banheiros possuem 

degraus, portas com largura não conforme e a não existência de barras de segurança suficientes. 

 

4.8.2 Gestão da estrutura físico-funcional 

“Refere-se ao gerenciamento da estrutura físico-funcional, dos acessos e circulações das 

pessoas e materiais” (MBAH, 2006, p. 181). 

A organização possui um pessoal treinado para orientação e controle do acesso à 

Organização, 24hs. 

A sinalização externa, para orientar o acesso à organização existe mas podendo ser 

melhorada, como colocar mais placas indicativas ou então demarcar o chão. 
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Possui condições de acesso externo, quando da utilização de cadeiras de rodas e macas, 

sendo a entrada pelo SAME (Serviço de atendimento aos clientes), onde há os consultórios 

médicos, a Figura 26 identifica esta entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Entrada pelo lado do HBMSM onde tem uma rampa 

 
Possui acessos diferenciados para veículos e pedestres, de acordo com o perfil e a 

complexidade do serviço.  

Há uma área de estacionamento e manobras para veículos de serviços, no caso as 

ambulâncias, e para os funcionários, não havendo para o público. Estando, portanto em não -  

conformidade com a legislação vigente. A Figura 27 mostra a entrada dos veículos de serviços e 

dos funcionários. 
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Figura 27: Entrada de veículos de serviço e de funcionários do HBMSM 

 

A área de acesso, independente ao serviço de emergência, não está compatível, pois, há 

circulação de outros veículos. 

A sinalização interna existente está de fácil entendimento e visualização, mas não 

completa, pois há dificuldade de se encontrar alguns pontos da Instituição. 

A Instituição possui um controle de circulação em áreas restritas. 

As condições de circulação interna e vertical, na utilização de cadeiras de rodas e macas, 

não estão compatíveis, pois existem pontos onde somente há escadas, sendo necessário dar uma 

maior volta para conseguir acesso, de maca, ao ponto desejado. 

Outro ponto exigido, e conforme, é a existência de corrimão em todas as escadas.   
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4.8.3 Gestão da manutenção predial 

“São os serviços existentes referentes ao planejamento, operação e manutenção predial, de 

instalações, de mobiliário, equipamentos e de infra-estrutura” (MBAH, 2006, p. 182). 

O HBMSM possui uma firma terceirizada que atende, 24hrs, reparos de emergência. 

Há o gerenciamento dos contratos e avaliação do desempenho dos serviços terceirizados 

para atender aos requisitos de segurança, e uma manutenção preventiva e corretiva dos sistemas. 

Como dito anteriormente, há a limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, análise e 

controle da potabilidade da água, com periodicidade conforme legislação vigente. 

Há uma equipe habilitada e capacitada, dimensionada às necessidades do serviço. 

Gerenciamento, operação e controle dos sistemas de : água, energia elétrica, gases, vapor, 

efluentes líquidos, proteção contra descarga elétrica, etc. 

Gerenciamento, operação e controle dos equipamentos de infra-estrutura, de acordo com o 

porte e às necessidades do serviço. 

Possui um sistema de conservação e recuperação da estrutura física predial e do 

mobiliário.  

 

4.9 Ensino e pesquisa 

Esta seção agrupa todos os componentes que se relacionam às funções educativas e de 
pesquisa da organização, de tal forma que permita realizar um diagnóstico da estrutura 
disponibilizada para a capacitação funcional, para a educação permanente, para o 
processo de formação de recursos humanos e para a geração de novos conhecimentos. 

Compõe-se pelas seguintes subseções: Educação Continuada; Ensino; Pesquisa 
(MBAH, 2006, 184) 

 

4.9.1 Educação Continuada 

“Refere-se a atividades e processos voltados para a capacitação da força de trabalho, para 

a qualificação profissional e para o monitoramento da qualificação e da equipe técnica no estado 

de arte”(MBAH, 2006, p. 185). 
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A Instituição atende aos requisitos formais, técnicos e de estrutura, para a sua atividade, 

conforme legislação correspondente; dispõe de responsável habilitado e/ou capacitado para a 

condução do serviço; identifica riscos específicos e os gerencia com foco na segurança. 

Mensalmente, os clientes internos passam por um treinamento, ou um teste, para verificar 

suas habilidades. Os clientes mais novos, recém chegados na instituição, passam por um estágio 

supervisionado. 

A organização define e gerencia os contratos de aquisição dos produtos e serviços, e 

avalia o desempenho dos serviços terceirizados, para atender aos requisitos de segurança. 

A estrutura e os processos são compatíveis com a capacidade instalada e os serviços 

oferecidos. 

 

4.9.2 Ensino 

“Refere-se às atividades e processos relacionados a programas de educação formalmente 

reconhecidos, tais como: capacitação técnico-profissional, graduação, pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado)” (MBAH, 2006, p. 186). 

Para o ingresso no HBMSM, é necessário ser aprovado em concurso público e passar por 

um período de treinamento em Porto Alegre. 

A cada cargo, é necessário um tipo de escolaridade, que deverá ser comprovado no 

período de admissão. 

Também são recrutados prestadores de serviços e estagiários. Ambos são analisados pelo 

setor de recursos humanos que é o setor responsável pelo recrutamento e seleção. 

A Instituição atende aos requisitos formais e técnicos para a segurança das atividades. 

A definição e o gerenciamento dos contratos de aquisição de produtos e serviços, e 

avaliação do desempenho dos serviços terceirizados, para atender aos requisitos de segurança, 

estão sob responsabilidade da direção administrativa e do setor de recursos humanos. 

A infra-estrutura e processos estão compatíveis com a capacidade instalada e os serviços 

oferecidos. 
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4.9.3 Pesquisa  

“São as atividades e processos relacionados aos programas e linhas de pesquisa (básica, 

clínica, operacional e epidemiológica)” (MBAH, 2006, p. 187). 

A organização dispõe de responsável habilitado, ou capacitado, para a organização; 

atende aos requisitos formais e técnicos, para a segurança das atividades; a estrutura está de 

acordo com o perfil e o grau de complexidade da organização.  
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5- CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 
 

O Hospital da Brigada Militar de Santa Maria desempenha um importante papel, no que 

se refere à saúde, e com isto, vem tentando adaptar-se às novas tendências deste importante 

segmento do setor de serviços em saúde. Nesse enfoque, a eficiência desse Hospital, para 

desempenhar suas funções, é influenciada por diversos fatores, dentre os quais, destacam-se: o 

grau de satisfação do seu corpo técnico-administrativo, o ambiente físico e de relacionamentos, a 

intensidade de conflitos existentes, ao estilo gerencial a que esses são submetidos, aliados à 

necessidade de ações de capacitação profissional, as quais, indiretamente, atuam como inibidoras 

de conflitos internos. 

Esta dissertação propôs-se analisar a gestão hospitalar do HBMSM, com base no 

programa de Acreditação Hospitalar, elaborado pela Organização Nacional de Acreditação 

(ONA), com vistas ao aperfeiçoamento desse setor, objetivando contribuir com informações 

efetivamente úteis, capazes de desencadear ações de melhoria no seu ambiente interno, 

alcançando a plena satisfação dos clientes internos e externos.  

Quanto ao propósito de responder aos objetivos específicos da pesquisa, pode-se concluir 

que: 

1. Em relação ao primeiro objetivo específico, que foi interpretar os requisitos do 

Manual de Acreditação Hospitalar, pode-se afirmar que foi alcançado, conforme pesquisa 

bibliográfica disponível, de acordo com o Capítulo – 2, onde se discutiu sobre qualidade em 

serviços, qualidade em serviços na área da saúde, vigilância sanitária e Acreditação Hospitalar. 

Mostrou-se toda a evolução da Acreditação e interpretou-se todas as oito (8) seções, e suas 

respectivas subseções e os 3 níveis em que uma instituição pode ser acreditada. 

2. Quanto ao segundo objetivo específico, que foi o levantamento das condições do 

hospital pesquisado, iniciou-se com a descrição do histórico do Hospital da Brigada Militar de 

Santa Maria, onde se descreve toda a sua trajetória desde a sua fundação, a estrutura física e o seu 

organograma e depois toda a sua descrição com base no Manual de Acreditação Hospitalar, 
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versão 2006, iniciando pela Liderança e Administração até o Ensino e Pesquisa desenvolvidos na 

instituição. 

3. Quanto ao terceiro objetivo específico que se refere à adequação do Hospital ao 

programa de Acreditação Hospitalar, de acordo com o Capítulo 4. Foram colocadas todas as 

conformidades, e não conformidades, que organização apresenta, em todas as seções e subseções, 

no Manual. Mostrou que a Instituição possui muitas falhas, de acordo com legislações 

importantes como a RDC/ANVISA Nº 50. Legislação, esta, que exige uma padronização da 

estrutura física do hospital, e também quanto a vigilância sanitária, para garantir segurança em 

todos os aspectos aos clientes/pacientes interno e externos. 

4. Em relação ao quarto e último objetivo específico que foi avaliar o sistema 

hospitalar pesquisado, a conclusão foi que a organização necessita de melhorias básicas como: 

Deixar claro a todos da sua missão e visão; Estabelecer metas, passo a passo, para alcançar aos 

poucos maior competitividade e com isso maior eficácia, ou seja, maior resultado em busca da 

Acreditação. A instituição está consciente de suas deficiências mas precisa de maior 

conscientização para buscar seu verdadeiro objetivo. Um comitê de Qualidade deverá ser 

implantado para gerenciar e aplicar todas as exigências necessárias para conquistar a Acreditação. 

Algumas atitudes já foram tomadas quanto à estrutura física da instituição como: Compra de 

barras de segurança para todos os banheiros, ares-condicionados para melhoria na ventilação e 

mais ar de oxigênio para dispor em todos os quartos.  

Este trabalho, evidencia a conclusão da análise das observações das exigências do Nível 

1, do MBAH, no HBMSM. O Hospital sempre procurou sistematizar todas suas atividades, 

através de medidas voltadas à otimização e racionalização das tarefas, bem como a 

conscientização de seus clientes internos; a educação e treinamento do pessoal, obtendo com 

esses procedimentos, melhorias na política voltada para a qualidade. Mas isto ainda não é o 

suficiente. A instituição precisa melhorar alguns aspectos principalmente quanto à estrutura 

física, cumprimento das legislações e gerenciamento de processos.  

A seguir algumas sugestões a serem tomadas com maior urgências: 

- Criação de um Comitê de Qualidade com no mínimo 5 membros; 

- Implantação do Programa 5’S; 

- Expor em um local bem visível a missão, visão e o organograma da instituição; 
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- Verificar os pontos mais críticos quanto á higiene e segurança de seus clientes internos e 

externos para uma maior qualidade e  

- Melhorar o sistema de informações como Internet e Intranet com novos softwares e 

hardwares para agilizar o serviço em todos os setores. 

Conforme pode ser observado, pelo acima exposto, o presente trabalho resulta-se de 

significativa importância, não só para o HBMSM, como para outras instituições hospitalares que 

queiram implantar a Acreditação Hospitalar. 

 

5.1 Recomendações para trabalhos futuros 

Após a conclusão deste estudo, a experiência vivenciada oportuniza fazer recomendações 

para trabalhos futuros, para dar continuidade a esta trajetória árdua mas de extrema importância 

que é a busca de uma maior Qualidade na área da saúde. 

Sugere – se, então, os seguintes trabalhos:  

1. Implantação do Programa de Acreditação Hospitalar ; 

2. Diagnosticar o Gerenciamento da Rotina Hospitalar; 

3. Associar o programa de qualidade na área da saúde com um bom planejamento 

estratégico e 

4. Correlacionar o Programa de Acreditação Hospitalar, da ONA, com o Programa de 

Acreditação Hospitalar da Joint Comission on Accreditation of Health Care 

Organizations (JCAHO); 

5. Fazer uma correlação entre a ISO 9001 e o PAH. 

Esses foram alguns dos aspectos que se destacaram entre as questões percebidas, durante 

a realização deste trabalho, e que merecem aprofundamento.  
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