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RESUMO 

A segurança do paciente é um tema de alta relevância e preocupação no mundo atual.  A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) prioriza esse assunto em sua agenda. Neste contexto, o 

número de instituições de saúde no Brasil que buscam implantar programas de acreditação é 

crescente, porém a cultura de qualidade e segurança no país ainda é embrionária. Este estudo 

teve como objetivo avaliar as contribuições dos programas de acreditação da Organização 

Nacional de Acreditação (ONA) e Joint Comission International (JCI) na segurança do 

paciente, especificamente no Centro de Combate ao Câncer (CCC). O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – CEPH/FGV 

(Parecer 80/2018). Foram realizadas revisão da literatura, entrevistas semiestruturadas com 

base na revisão da literatura e análise dos documentos e indicadores institucionais. A 

metodologia utilizada foi a de estudo de caso único, por meio da análise qualitativa e 

triangulação das três fontes de evidências: (1) entrevistas com pacientes e profissionais da 

saúde, (2) documentos e (3) indicadores institucionais. Os resultados demonstraram que a 

percepção do paciente é a de que o CCC oferece um excelente atendimento e destacaram os 

seguintes pontos: o cuidado humanizado (não serem tratados como um número), carinho, 

atenção e empatia com suas dores e medos. A percepção geral dos profissionais foi a de que 

os programas de acreditação contribuem para a segurança do paciente e a qualidade do 

serviço prestado. Adicionalmente, houve uma constante em afirmar essa contribuição por 

meio da estruturação e detalhamento dos processos e indicadores da instituição. Os pacientes 

utilizaram exemplos para descrever a existência de protocolos de segurança no seu 

atendimento. Foi evidenciado a existência de documentos que detalham os protocolos de 

segurança, assim como os indicadores que mensuram essa segurança. Também foi possível 

verificar que, devido aos ciclos de melhoria contínua, houve melhoria nos indicadores ao 

longo do período de acreditação. Constatou-se que, para a grande maioria dos pacientes 

entrevistados a escolha o CCC como local de tratamento não teve influência dos selos de 

acreditação. Todos os pacientes chegaram ao CCC porque seguiram alguma indicação, alguns 

não sabiam que a instituição é acreditada e investe recursos na manutenção. Os profissionais 

percebem que existe a cultura de segurança na instituição, além do comprometimento da alta 

direção para novos ciclos de melhorias buscando aprimorar o cuidado ao paciente.     

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Qualidade dos Cuidados de Saúde. Acreditação de 

Instituições de Saúde. Gestão de Riscos. Avaliação em Saúde.  



 

ABSTRACT 

Patient safety is a topic of high relevance and concern in today's world. The World Health 

Organization (WHO) prioritizes this issue on its agenda. In this context, there is a growing 

number of health institutions in Brazil that are looking forward to implementing accreditation 

programs, but the culture of quality and safety in the country is at the beginning. This study 

aimed to evaluate the contributions of the National Accreditation Organization (ONA) and 

Joint Commission International (JCI) accreditation programs to patient safety, specifically at 

the Cancer Control Center (CCC). The study was approved by the Committee on Ethical 

Conformity in Research Involving Human Beings - CEPH / FGV (Opinion 80/2018). We 

performed the literature review, semi-structured interviews, and analyses on institutional 

documents and indicators. The methodology used was that of a single case study, through the 

qualitative analysis and triangulation of the three sources of evidence: interviews with patients 

and health professionals, documents and institutional indicators. The results showed that the 

patient's perception is that CCC is a differentiated place in care and the most prominent points 

were humanized care, caring, attention, not being treated as a number and empathy with their 

pains and fears. The general perception of the professionals was that the accreditation 

programs contribute to patient safety and the quality of the service provided, and there was a 

constant affirmation of this contribution through the structuring and detailing of the 

Institution's processes and indicators. The patients used examples to describe the existence of 

protocols and security in their care. It was evidenced the existence of documents that detail 

the security protocols, as well as the indicators that measure this security. There was an 

improvement in the indicators during the accreditation period due to continuous improvement 

cycles. It was evidenced that the vast majority of the patients interviewed did not choose the 

CCC as a place of treatment because they had accreditation stamps, 100% of the patients 

arrived at the CCC for some indication, some patients were unaware that the institution was 

accredited and invested resources in maintenance. The employee’s perception is that a safety 

culture exists in the Institution, as well as the commitment of the senior personnel to new 

cycles of improvements seeking to improve patient care. 

Keywords: Patient Safety. Quality of Health Care. Accreditation of Health Institutions. 

Health Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, as instituições de saúde (hospitais, clínicas, consultórios médicos, centros 

de diagnósticos etc.) estão cada vez mais preocupadas em alcançar uma eficiência técnica e 

gerencial, de maneira a oferecer qualidade e segurança no serviço prestado.  

É notável como o desejo pela busca da qualidade e segurança nos serviços de saúde 

brasileiros, sobretudo privados, deixaram de ser uma atitude isolada, tornando-se um 

imperativo técnico e social. Dessa maneira, torna-se fundamental a exigência de criar, seguir e 

manter normas e ferramentas de avaliação e controle da qualidade e segurança assistencial. A 

qualidade e segurança devem configurar não apenas uma ação ou uma meta estratégica, mas 

um modo de trabalho para identificar, analisar e avaliar os processos que permeiam toda a 

instituição.  

A avaliação da qualidade, propriamente dita, originou-se na indústria automobilística, 

em que a preocupação inicial se reportava à inspeção e ao controle do produto. Com o passar 

do tempo, a avaliação da qualidade adquiriu uma maior importância e passou a ser essencial 

também para o setor de serviços, especialmente para a saúde. 

Com a gradativa mudança no comportamento e conscientização do cliente (paciente) 

de que ele deve se cuidar mais e melhor, as necessidades de cuidados que primam pela 

segurança e qualidade tendem a aumentar na mesma proporção, exigindo que as instituições 

de saúde estejam preparadas para atender a essa demanda do indivíduo. Nessa linha, é 

evidente a tendência marcante do cuidado seguro, centrado no paciente e que gere valor para 

ele.  

Nesse cenário, os modelos de acreditação surgem como uma forma de promover a 

mudança cultural na prestação do cuidado nas instituições de saúde. A implantação dos 

padrões de qualidade de determinado programa proporciona à instituição mudanças de hábitos 

e comportamentos, impondo aos profissionais de saúde envolvidos, a busca por um cuidado 

mais seguro, além de romper com o cuidado mecanizado e igual para todos, que despreza a 

individualidade e as necessidades de cada paciente (MANZO; BRITO; ALVES, 2013).  

Após a Segunda Guerra Mundial, o aumento do comércio global de produtos 

manufaturados levou, em 1947, à criação da Organização Internacional de Normalização 

(ISO), a fim de certificar a qualidade dos produtos, como diferencial competitivo. A 

necessidade de alcançar maior competitividade tem levado as organizações a revisar suas 
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práticas gerenciais e a adotar novos métodos orientados à qualidade. Esse tem sido um dos 

motivos para que os programas, tanto de certificação como de acreditação, tenham germinado 

no mercado atual. No Brasil existem dois tipos de programas/modelos que buscam garantir a 

qualidade (1) modelo de acreditação hospitalar e (2) certificação baseada nas normas série 

9000 da ISO (International Organization for Standardization). Ambos  possuem conjunto de 

normas básicas que devem ser seguidas para receber a acreditação ou certificação 

(ICHINOSE; ALMEIDA, 2004; ALKHENIZAN; SHAW, 2011). 

Os autores detalham que o programa de acreditação é patrocinado por uma 

organização não governamental (ONG). Os padrões de qualidade para hospitais e outras 

instalações médicas foram introduzidos pela primeira vez nos Estados Unidos no "Padrão 

Mínimo para Hospitais" desenvolvido pelo American College of Surgeons em 1917. A 

acreditação hospitalar teve início no ano de 1951 nos Estados Unidos por meio da Comissão 

Conjunta de Acreditação de Organizações de Saúde (JCAHO). Esse modelo foi exportado 

para o Canadá e Austrália nas décadas de 1960 e 1970 e atingiu a Europa na década de 1980. 

Programas de acreditação foram espalhados por todo o mundo na década de 1990. No Brasil 

também é relevante destacar a existência do prêmio nacional da qualidade (PNQ), desde o 

início da década de 90.  (ALKHENIZAN; SHAW, 2011; AIDAR, 2003). 

Os gastos com o setor de saúde pública no Brasil correspondem a 3,8% do PIB. O 

governo federal é responsável por cerca de 40% das despesas realizadas mediante 

transferências a estados e municípios (FIGUEIREDO et al., 2018; MONTEIRO, 2012). Os 

problemas e desafios no sistema de saúde brasileiro (público e privado) são inúmeros e não se 

limitam  apenas à falta de recursos financeiros. A universalidade e igualdade do acesso 

(previsto na Constituição Federal, art. 196) somadas a vários outros fatores (má gestão, má 

qualificação dos profissionais, infraestruturas inadequadas, equipamentos caros e modelos de 

remuneração que favorecem mais a quantidade que a qualidade dos serviços, etc) tornam o 

sistema de saúde brasileiro (público e privado) complexo e insustentável no longo prazo 

(ARAÚJO, 2017). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3156520/&usg=ALkJrhgipLh8NtHsBMM4nkd0QUemAlRvVg#ref2
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1.1 Justificativa  

A cultura de qualidade e segurança no Brasil ainda é embrionária, porém com enorme 

potencial. Das 334.072 instituições de saúde inscritas no CNES1 (cadastro nacional de 

estabelecimento de saúde), apenas cerca de 0,2% possui a acreditação da Organização 

Nacional de Acreditação (ONA) e/ou Joint Commission International (JCI), ou seja, algo 

aparentemente insignificante. Nesse mesmo sentido, o Brasil tem 10.249 ambulatórios 

especializados inscritos no CNES, dos quais apenas 1,4% possuem a acreditação da ONA 

e/ou JCI, como é possível perceber a partir dos dados da Tabela 1.   

Tabela 1: Descrição da ONA e JCI e quantidade de instituições acreditadas do Brasil 

Programa  
País de 

Origem  

Ano da 

Criação  

Ano 1a 

Acreditação 

no Brasil  

Níveis de 

Acreditação  

Instituições Acreditadas no 

Brasil 

Ambulatório  Hospital Total  

ONA Brasil  1999 2001 

Nível 1 - 

Acreditado  

Nível 2 - 

Acreditado 

Pleno  

Nível 3 - 

Acreditado 

com 

Excelência  

124 325 747¹ 

JCI  EUA 1952³ 1999 

Apenas um 

nível - 

“Acreditado" 

19 36 64² 

Fonte: elaborado pela autora 

Notas:  

¹ONA – disponível em <https://www.ona.org.br/OrganizacoesCertificadas>. Consulta realizada em 09 de março 

de 2019. Filtros utilizados: TIPO: “Ambulatórios”, “Hospitais” e “Todos”. CERTIFICAÇÃO: “Acreditado”, 

“Acreditado Pleno” e “Acreditado com Excelência”. ESTADO: “Todos”. 

²JCI – disponível em <https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-

organizations/?c=Brazil&a.> Consulta realizada em 09 de março de 2019. Filtros utilizados: PAÍS: “Brasil”. 

TIPO: “Ambulatórios”, “Hospitais” e “Todos”.  

³Data em que foi publicado o primeiro manual para Acreditação Hospitalar pela Joint Commission on 

Accreditation of Hospitals (JCAH).  

                                                           
1 Dados referentes ao mês de fevereiro de 2019 - 

<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0204&id=6906&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/c
gi/deftohtm.exe?cnes/cnv/estab> . Acesso em 03. abril.2019. 

 

https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Brazil&a
https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Brazil&a
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0204&id=6906&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?cnes/cnv/estab
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0204&id=6906&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?cnes/cnv/estab
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Como é possível constatar na Tabela 1, apesar de terem surgido em momentos muito 

próximos no Brasil, a ONA possui mais instituições acreditadas que a JCI, pois esta apresenta 

uma penetração mais lenta, devido a que é metodologicamente mais criteriosa e exigente 

(MAIA; ROQUETE, 2014). 

Fatores como alto custo do sistema de saúde, elevado número de eventos adversos, 

complexidade de novas tecnologias, envelhecimento da população e aumento da velocidade 

de disseminação de doenças transmissíveis no mundo, têm servido de estímulo para a 

implantação de programas de qualidade e segurança no setor de saúde. Estudos realizados nos 

Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Europa mostram que a metade dos eventos 

adversos notificados no sistema de saúde poderiam ser evitados (CAGLIANO; GRIMALDI; 

RAFELE, 2011). 

Alkhenizan e Shaw (2011) expõem, no artigo “impactos da acreditação de qualidade 

nos serviços de saúde” que, em grande análise de dados dos Centros de Medicare e Medicaid 

Services (CMS) nos EUA (n = 134.579 pacientes de 4.221 hospitais), os pacientes tratados em 

hospitais acreditados eram mais propensos a receber maior qualidade de cuidados para o 

tratamento do infarto agudo do miocárdio do que aqueles tratados em hospitais não 

acreditados. No entanto, em um estudo prospectivo americano (n = 36 instituições), as taxas 

de erro de medicação eram semelhantes entre hospitais acreditados e não acreditados. Em 

outra pesquisa  conduzida no Japão ao longo de 2 anos consecutivos (n = 638 hospitais), o 

escore geral do desempenho do controle de infecção foi significativamente associado ao status 

de acreditação, evidenciando a correlação entre ser acreditado e ter um escore baixo no 

controle de infecção (ALKHENIZAN; SHAW, 2011). 

As acreditações têm sido amplamente disseminadas como instrumento de melhoria da 

qualidade e segurança dos serviços prestados ao paciente. Mas, vários estudos se mostram 

inconclusivos sobre o impacto e eficácia da acreditação na qualidade e segurança dos serviços 

de saúde (HINCHCLIFF et al., 2012).  

Em contrapartida Alkhenizan e Shaw afirmam o inverso, ou seja, dizem que há 

evidências consistentes que mostram que os programas de acreditação melhoram o processo 

de atendimento prestado pelos serviços de saúde. Há evidências consideráveis para mostrar 

que os programas de acreditação melhoram os resultados clínicos de um amplo espectro de 

condições clínicas. Dessa maneira, esses programas devem ser entendidos como uma forma 
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de melhorar e/ou aprimorar a qualidade dos serviços de saúde ( ALKHENIZAN; SHAW, 

2011). 

O presente trabalho buscou aprofundar a discussão sobre a importância da acreditação 

para a segurança e qualidade de serviços de saúde tendo como base a expertise adquirida pelo 

Centro de Combate ao Câncer, ao longo dos últimos 10 anos, nos processos de acreditação 

ONA e JCI.  

1.2 Objetivos 

Com base na situação atual do país, em que os programas de acreditações têm sido 

disseminados na área da saúde com o propósito de melhorar a qualidade dos serviços 

prestados e garantir a segurança do paciente, a questão de pesquisa do presente estudo foi:  

Como os programas de acreditação ONA e JCI aumentam a Segurança do paciente?  

O objetivo geral foi avaliar as contribuições dos programas de acreditação ONA e JCI 

na segurança do paciente, especificamente no Centro de Combate ao Câncer (CCC). Em 

consonância com o objetivo geral, foram definidos três objetivos específicos:  

a. identificar os padrões dos dois programas de acreditação ONA e JCI que abordam 

questões relacionadas à segurança do paciente;  

b. analisar a percepção dos pacientes e profissionais da saúde em relação à qualidade 

e segurança;  

c. avaliar as contribuições dos programas de acreditação, dos procedimentos 

(documentos) da instituição e dos indicadores de segurança estabelecidos ao longo 

do tempo. 

1.3 Estrutura do Trabalho  

O presente trabalho é um estudo de caso único com estrutura analítica linear (YIN 

2015). O trabalho está dividido por capítulos: (1) “Introdução” – justificativa, objetivos e 

estrutura do trabalho, (2) “Revisão da Literatura” – conceitos fundamentais para o 

entendimento do tema estudado, (3) “Metodologia de Pesquisa” – procedimentos 

metodológicos e explicação dos instrumentos escolhidos para o estudo, (4) “Resultados e 

Discussão” – análise descritiva dos resultados obtidos, assim como a discussão e interpretação 
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com base nos resultados do estudo e (5) “Conclusão e Limitações do Estudo” – considerações 

finais, limitações e sugestões para trabalhos futuros.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 Conceitos Fundamentais  

Os conceitos ‘qualidade’; ‘segurança do paciente’ e ‘acreditação’ serão base para as 

discussões desse estudo. Por esse motivo, é fundamental a compreensão e a padronização 

desses termos para melhor aprofundamento no presente estudo de caso.  

2.1.1 Qualidade em Saúde 

O conceito de qualidade é intrínseco e espontâneo a qualquer situação, mas é 

necessário adequar e adaptar as técnicas e metodologias ao tipo de “produto” que se analisa: 

processos, requisitos técnicos, serviços ou atendimento, design de um produto ou concepção 

de um sistema de gestão (MARSHALL Jr. et al., 2016). Adicionalmente, a qualidade é vista 

ou compreendida por meio de suas características e/ou das interpretações destas, o que 

introduz uma dimensão subjetiva à definição de qualidade (RODRIGUES, 2004) 

A qualidade é fácil de reconhecer, mas difícil de definir; é considerada como algo que 

interfere na vida de todos de forma positiva. É comum afirmar que um produto tem qualidade 

quando ele cumpre a sua função da forma almejada. Já um serviço terá qualidade se for ao 

encontro ou se superar as expectativas do consumidor. As organizações buscam 

constantemente melhorar a qualidade do seu negócio, mas poucas vezes elas possuem uma 

definição clara do que é qualidade. Por mais que “qualidade” seja hoje uma das palavras-

chave mais difundidas na sociedade, existe pouco entendimento sobre o que é qualidade, e 

uma certa confusão no uso da palavra (MARSHALL Jr. et al., 2016; COSTA Jr., 2015; 

KOTLER; KELLER, 2012). 

Atualmente a palavra qualidade tem amplo significado e, por esse motivo, possibilita 

diversas interpretações. De um lado a qualidade representa a busca da satisfação do cliente. A 

simplicidade desse conceito encapsula uma enorme revolução: o deslocamento do ponto focal 

da produção para o consumidor. De outro lado, além da satisfação do cliente, a qualidade 

também abrange a excelência em todas as atividades de um determinado processo, podendo 

também significar adequação ao uso. Nessa linha, ressaltam-se três pontos importantes da 

qualidade (1) atributo, (2) diferenciação e (3) determinante da natureza de algo ou alguém. 
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Um dos grandes autores que aprofundou e inovou no conceito da qualidade, foi 

professor doutor Avedis Donabedian. Ele publicou um vasto e profundo material científico a 

respeito da aplicação de práticas, ferramentas e instrumentos relacionados à melhoria da 

qualidade. Uma obra que se destaca em suas publicações é o livro em inglês “Explorations in 

quality assessment and monitoring” (em tradução livre: Pesquisas em avaliação e 

monitoramento da qualidade”) publicado nos anos de 1980. Neste livro ele relata as 

dimensões da qualidade que provocaram mudanças significativas na área da saúde e até hoje 

são parâmetros para avaliar a qualidade na saúde por vários programas de acreditação. Essas 

dimensões são um conjunto estruturado de elementos e parâmetros que podem ser bastante 

relevantes na avaliação do cuidado prestado ao paciente em uma instituição de saúde. Essas 

dimensões são: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e 

equidade (COSTA Jr., 2015). 

No Quadro 1, detalham-se as sete dimensões da qualidade que foram aprofundadas por 

Donabeddian em 1990 no seu livro The Seven Pillars of Quality (Os Sete Pilares da 

Qualidade). 

Quadro 1: As sete dimensões da qualidade de Donabedian 

Dimensão da Qualidade Descrição 

Eficácia  É a capacidade de a arte e a ciência da Medicina produzirem 

melhorias na saúde e no bem-estar. Significa o melhor que se 

pode fazer nas condições mais favoráveis, dado o estado do 

paciente e mantidas constantes as demais circunstâncias.  

Efetividade É a melhoria na saúde, alcançada nas condições usuais da 

prática cotidiana. Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade 

pode ser especificada como sendo o grau em que o cuidado, 

cuja qualidade está sendo avaliada, eleva o nível de melhoria da 

saúde.  

Eficiência É a medida do custo com o qual uma dada melhoria na saúde é 

alcançada. Se duas estratégias de cuidado são igualmente 

eficazes e efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.  

Otimização Torna-se relevante à medida que os efeitos do cuidado da saúde 

não são avaliados em forma absoluta, mas relativamente aos 

custos. Numa curva ideal, o processo de adicionar benefícios 

pode ser tão desproporcional aos custos acrescidos que passa a 

não ser viável.  
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Quadro 1: continuação 

Dimensão da Qualidade Descrição 

Aceitabilidade Sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos, expectativas e 

valores dos pacientes e de suas famílias. Depende da 

efetividade, eficiência e otimização, além da acessibilidade do 

cuidado, das características da relação médico-paciente e das 

amenidades do cuidado.  

Legitimidade Aceitabilidade do cuidado da forma em que é visto pela 

comunidade ou sociedade em geral.  

Equidade Princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na 

distribuição do cuidado e de seus benefícios entre os membros 

de uma população. A equidade é parte daquilo que torna o 

cuidado aceitável para os indivíduos e legítimo para a 

sociedade.  

Fonte: (DONABEDIAN, 1990) 

Donabedian ao explicar o conceito de qualidade afirma que, à medida que se procura 

definir a qualidade, percebe-se que existem diversas formulações possíveis e legítimas que  

dependem da etapa (no sistema de cuidado) e de quais são a natureza e a extensão das 

responsabilidades desta. Afirma ainda que há dois elementos de desempenho dos profissionais 

de saúde: um técnico e outro interpessoal. (1) O desempenho técnico está atrelado ao 

conhecimento e avaliação que se usa para chegar às estratégias apropriadas de cuidado. 

Também está atrelado à habilidade de implantar essas estratégias. O julgamento da qualidade 

do desempenho técnico faz por em comparação com as melhores práticas, pois acredita-se que 

a qualidade do atendimento técnico é proporcional à capacidade esperada de alcançar as 

melhorias no estado da saúde, que a ciência e tecnologia atuais de cuidados de saúde tornaram 

possíveis. (2) o gerenciamento do relacionamento interpessoal é o segundo elemento do 

desempenho profissional. Esse elemento é fundamental pois, por meio da troca interpessoal, o 

paciente comunica a informação necessária para identificar um diagnóstico, bem como as 

preferências necessárias para buscar método de cuidado mais apropriado. Assim, o processo 

interpessoal é o veículo e fator para implantação e sucesso do cuidado técnico. Portanto, o 

gerenciamento do processo interpessoal é, em grande medida, adaptado à obtenção de sucesso 

no atendimento técnico (DONABEDIAN, 1997).  

Donabedian afirma que o conceito de qualidade tem sofrido grandes alterações ao 

longo do tempo, pois houve uma época em que ela não poderia ser questionada. A qualidade 

do cuidado era considerada algo misterioso, real, capaz de ser percebida e apreciada, mas não 

mensurável. Por outro lado, ele destaca que é possível diferenciar qualidade técnica de 
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eficiência, já que a primeira é julgada pelo grau em que as melhorias podem ser alcançadas 

em saúde, e esta última é julgada pelo grau de aproveitamento das melhorias, pois o 

desperdício de cuidado é diretamente prejudicial à saúde. (DONABEDIAN, 1997). 

Alguns outros estudos foram desenvolvidos com a evolução do processo de avaliação 

da qualidade para propor adequações às sete dimensões apresentadas por Donabedian. Um 

exemplo é o estudo intitulado Crossing the Quality Chasm: a New Health System for the 21st 

Century (Atravessando o Caos da Qualidade: Um novo sistema de saúde para o século 21), 

desenvolvido pelo Comitê de Qualidade em Saúde na América do Institute of Medicine (IOM) 

– (Instituto de Medicina) dos Estados Unidos. Esse estudo detalhou as dificuldades 

enfrentadas no sistema de saúde americano, que era considerado um caos pelos os usuários do 

sistema. O estudo defendeu a premissa que o sistema de saúde deveria ser reinventado para 

trazer inovações e melhorias na qualidade e segurança do serviço prestado. Diante da situação 

apresentada, o estudo estabeleceu seis ações que deveriam ser consideradas prioridade no 

sistema de saúde americano, em tradução livre, são as seguintes: 1) Segurança: evitar 

agravos aos pacientes em função do cuidado proposto para curá-los; 2) Efetividade: fornecer 

serviços baseado em evidências científicas para todos os pacientes que possam se beneficiar e 

abster-se quando o paciente não puder se beneficiar; 3) Cuidado centrado no paciente: 

prestar cuidados que respeitem às preferências individuais dos pacientes, suas necessidades e 

valores, garantindo que os valores dos pacientes possam orientar as decisões clínicas; 4) 

Otimização: reduzir esperas e atrasos; 5) Eficiência: evitar perdas de equipamentos, 

suprimentos, ideias e energias e 6) Equidade: prestar cuidados que não variem de qualidade 

em função das características pessoais: gênero, etnia, localização geográfica e nível 

socioeconômico (COSTA Jr., 2015). 

Segundo Garvin a qualidade pode ser definida por meio de cinco abordagens: (1) 

transcendente: a qualidade é atemporal e perdurável, (2) baseada no produto: a qualidade é 

interpretada com relação a quantidade de atributos que o produto dispõe, (3) baseada no 

usuário: dimensão subjetiva, pois está conectada com os interesses de quem consume, (4) 

baseada na produção: identificada pela conformidade com os padrões preestabelecidos. (5) 

baseada no valor: atrelada ao preço (GARVIN, 2002). 

O Quadro 2 exemplifica, por meio de frases, cada uma das cinco abordagens da 

qualidade, segundo Garvin (2002).  
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Quadro 2: Cinco definições de qualidade  

Abordagem  Definição  Frase  

Transcendente  Qualidade é sinônimo de excelência 

inata. É absoluta e universalmente 

reconhecível. Dificuldade: pouca 

orientação prática. 

“Qualidade não é uma ideia ou uma 

coisa concreta, mas uma terceira 

entidade independente das duas... 

embora não se possa definir qualidade, 

sabe-se o que ela é.” (PIRSIG, 1974 

apud).  

Baseada no produto Qualidade é uma variável precisa e 

mensurável, oriunda dos atributos do 

produto. Corolários: melhor qualidade só 

com maior custo. Dificuldade: nem 

sempre existe uma correspondência 

nítida entre os atributos do produto e a 

qualidade.  

“Diferenças de qualidade 

correspondem a diferenças de 

quantidade de algum ingrediente ou 

atributo desejado.” (ABBOTT, 1974 

apud) 

Baseada no usuário Produtos de melhor qualidade atendem 

melhor aos desejos do consumidor.  

Dificuldade: agregar preferências e 

distinguir atributos que maximizam a 

satisfação. Qualidade é uma variável 

subjetiva.   

“A qualidade consiste na capacidade de 

satisfazer desejos...” (EDWARDS, 

1968 apud)  

 

“Qualidade é adequação ao uso.” 

(JURAN, 1974 apud)  

Baseada na produção  Qualidade é uma variável precisa e 

mensurável, oriunda do grau de 

conformidade do planejado com o 

executado. Essa abordagem enfatiza 

ferramentas estatísticas (controle do 

processo).  

Ponto fraco: foco na eficiência, não na 

eficácia.  

“Qualidade é a conformidade às 

especificações [...] prevenir não 

conformidade é mais barato que 

corrigir ou refazer o trabalho.” 

(CROSBY, 1980 apud) 

Baseada no valor Abordagem de difícil aplicação, pois 

mistura dois conceitos distintos: 

excelência e valor, destacando os “trade-

off” qualidade vs. preço. Essa abordagem 

enfatiza à Engenharia/Análise de Valor- 

EAV 

“Qualidade é o grau de excelência a um 

preço aceitável.” (BROCH, 1974 apud) 

Fonte: (GARVIN, 2002, p. 48-55) 

Garvin defende que o conceito de qualidade surgiu com o objetivo gerencial, por meio 

do surgimento da produção seriada e desde então tem se transformado continuamente. Para 

clarificar essa transformação o autor sintetiza em quatro principais eras, sendo: (1) inspeção; 

(2) controle estatístico da qualidade; (3) garantia da qualidade e (4) gestão estratégica da 

qualidade (GARVIN, 2002). 

A seguir será detalhado o pensamento de Garvin (2002) referente às quatro eras:  

A primeira Era está focada na Inspeção (séculos XVIII e XIX), na qual a fabricação 

era artesanal e estava vinculado às habilidades dos trabalhadores; assim a produção tinha suas 

limitações, além de ser reduzida. Por exemplo, as peças eram ajustadas manualmente e a 

inspeção era realizada de maneira informal. A inspeção apenas foi formalizada quando surgiu 
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a produção em massa. Com base nisso, no início do século XIX surgiu o sistema racional de 

medidas, gabaritos e acessórios. 

A segunda Era surgiu em 1932 e se intitula o Controle Estatístico da Qualidade que 

foi proposto por meio da obra Economic Control of Quality of Manufactured Product do autor 

W. A. Shewhart, que abordou conceitos de qualidade científica e de técnicas e melhorias da 

qualidade.  

A terceira Era, Garantia da Qualidade, caracterizou-se por quatro elementos 

fundamentais, são eles: (1) quantificação dos custos da qualidade; (2) controle total da 

qualidade; (3) engenharia da confiabilidade e (4) zero defeito. A qualidade começa a 

desempenhar uma função além da produção da fábrica, ou seja, começa a ter importância 

gerencial na empresa.  

A quarta Era, Gestão Estratégica da Qualidade, é considerada uma evolução das três 

anteriores, pois além de englobá-las ainda tem o foco no cliente, fazendo com que as 

necessidades dos clientes sejam entendidas e traduzidas em atributos para os produtos e 

serviços. O movimento de incorporação da qualidade na estratégia da empresa teve início no 

início da década de 80, nos Estados Unidos, e como reação aos japoneses que tinham 

desenvolvido a filosofia Lean (JURAN; DEFEO, 2015). 

Na década de oitenta, nos Estados Unidos, deu-se início ao movimento de focar no 

mercado e incorporar a qualidade na estratégia da instituição, motivados pela competição 

direta com o mercado japonês (JURAN; DEFEO, 2015). A qualidade é percebida como uma 

estratégia a ser utilizada para obter o sucesso competitivo da empresa e ultrapassar a 

qualidade de seus concorrentes e ter o foco na melhoria contínua. Como a Qualidade passou a 

ser associada com a rentabilidade, a melhoria daquela tornou-se o novo padrão, e com isso a 

concorrência também foi estimulada a desenvolver melhores níveis de qualidade. A 

sobrevivência no mercado passou a depender de melhorias contínuas. Essas podem ser mais 

significativas com o apoio e conscientização da alta gerência, a qual  estimula o corpo de 

funcionários ao mesmo objetivo (GARVIN, 2002). 

Na Figura 1, sintetiza-se a cronologia da conceituação qualidade de maneira a 

identificar os focos de cada época e como o próprio conceito de qualidade foi evoluindo no 

tempo.  
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Figura 1: Evolução histórica da qualidade 
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Fonte: GARVIN (2002) 

Como visto na Figura 1, quando se trata de qualidade é comum se pensar rapidamente 

em um produto, até porque é tangível, palpável e seu conceito está mais consolidado. Mas 

quando falamos do setor da saúde estamos falando de prestação de serviços e a entrega de um 

serviço é bem diferente da entrega de um produto. Kotler e Keller (2012) abordam o tema 

“serviços” e explicam que são bens intangíveis utilizados como um meio de gerar valor ao 

produto. E a execução de um serviço pode estar, ou não ligada a um produto concreto. Além 

disso, o sucesso no caso das instituições de saúde depende de resultados que garantam a 

satisfação dos indivíduos que utilizam o serviço prestado, ou seja, o paciente.  

Nas instituições de saúde o produto oferecido ao paciente é um serviço e esse é 

consumido durante sua produção, por isso a qualidade deve ser enfatizada, pois uma falha de 

processo pode impactar fortemente no cuidado e no tratamento do paciente. Isso é  

completamente diferente de um produto de bens (físico), no qual é possível separar quando há 

defeitos, não gerando impacto ao consumidor final (KOTLER; KELLER, 2012) 

O setor de saúde é um ambiente complexo e repleto de tarefas que envolvem não só 

riscos, mas também habilidades específicas. Diversos especialistas trabalham em diversas 

frentes simultâneas, e nem sempre com um propósito claro e alinhado aos objetivos da 

organização. Por isso há a necessidade de alinhar todas as camadas hierárquicas da 

organização a um mesmo propósito e administrar o alinhamento continuamente. O objetivo é 

planejar mudanças e estabelecer canais de comunicação diários para que os resultados possam 

ser continuamente mensurados (PINTO, 2014). 
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2.1.2 Segurança do Paciente  

Segurança do Paciente é um tema que tem ganhado força ao longo do tempo e tem sido 

amplamente discutido por grandes autores. Um marco importante foi a publicação do livro 

“To Err Is Human” (em tradução livre: Errar é Humano) em 1999, pelo Instituto de Medicina 

americano. Este livro propiciou um melhor entendimento dos fatores que geram os eventos 

adversos, inclusive concluiu que danos evitáveis ao paciente eram mais comuns do que se 

podia imaginar e que os erros que acontecem na assistência tem suas causas relacionadas não 

somente com o lapso humano, mas também com o mau planejamento do trabalho e/ou 

ambiente inadequado para prestar o devido cuidado ao paciente (KOHN; CORRIGAN; 

DONALDSON, 1999). Na realidade brasileira, por um lado é possível constatar que a 

incidência dos eventos adversos em hospitais chega a 7,6% dos pacientes, sendo que 66,7% 

deles são considerados evitáveis (MENDES et al., 2009). Mas também é possível verificar 

que o tema segurança do paciente tem sido bastante discutido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) desde sua fundação em 1999, inclusive tem incorporado em seu 

escopo de atuação as ações previstas pela OMS (ANVISA, 2016).  

Em 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) adotou como alta prioridade na 

agenda de seus países membros o tema segurança do paciente. A OMS define segurança do 

paciente como sendo a “ausência de dano potencial ou desnecessário para o paciente 

associado aos cuidados em saúde e a capacidade de adaptação das instituições de saúde em 

relação aos riscos humanos e operacionais inerentes ao processo de trabalho” 

(NASCIMENTO; TRAVASSOS, 2010).  

Segundo YU et al. (2016) o ideal da segurança do paciente deveria ser óbvio: 

“ninguém seria a favor de causar dano ao paciente”. Mas, a realidade evidencia que em um 

sistema de saúde complexo e com muitas prioridades se prioriza com maior facilidade os 

aspectos econômicos e políticos do que a segurança do paciente. Os autores consideram 

algumas ameaças emergentes que afetam diretamente a cultura de segurança, são elas: (1) 

aumento dos casos complexos (envelhecimento e multimorbidades); (2) restrições 

orçamentárias (cortes de profissionais, falta de manutenção); (3) aumento da complexidade do 

cuidado (TI, interoperabilidade, segurança e accountability) e (4) resistência antimicrobiana 

(mau uso, globalização, reaparecimento de infecções consideradas sob controle).  
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É importante olhar os avanços da medicina nas últimas décadas e os impactos disso 

na sociedade como um todo. Esses avanços propiciaram aumento da expectativa de vida 

principalmente nos países desenvolvidos e consequentemente o aumento no número de 

idosos, como citado anteriormente. Por outro lado, os fatores de risco como sedentarismo e 

obesidade multiplicaram o número de pessoas vivendo com duas ou três doenças crônicas. 

Isso requer três vezes mais de cuidados e mais consultas por ano do que uma pessoa saudável 

e seis vezes mais de chance de ser internados. E, quando internados, permanecem mais tempo 

do que uma pessoa sem essas complicações, o que eleva o risco de acontecer algum evento 

adverso (YU et al., 2016). 

Yu et al. (2016) explica que a segurança do paciente envolve, pelo menos, três 

aspectos importantes: o econômico, a política e a qualidade. Afirma ainda que muitos danos 

ao paciente e desperdícios poderão ser evitados com a introdução de protocolos que visem o 

compromisso com os desfechos clínicos. Uma forma de evidenciar o nível de engajamento e 

comprometimento da equipe multidisciplinar é por meio das diretrizes e políticas voltadas à 

cultura de qualidade e segurança no âmbito do sistema de saúde (YU et al., 2016). 

O sistema de saúde pública britânico, o NHS (National Health Service), por meio de 

sua Agência Nacional de Segurança do Paciente (National Patient Safety Agency) definiu sete 

passos/ações em um guia1 que deve ser seguido pelos gestores de riscos das instituições de 

saúde.  Para garantir a segurança do paciente, em uma tradução livre, deve-se: 1) Construir 

uma cultura de segurança; 2) Dar suporte aos seus profissionais; 3) Integrar as atividades de 

gerenciamento de riscos; 4) Promover as notificações; 5) Comunicar e envolver os pacientes; 

6) Aprender e compartilhar lições sobre segurança e 7) Implantar soluções de prevenção de 

danos (COSTA Jr., 2015). 

Mitchell et al. afirmam que há grande esforço por notificar/registrar os erros 

assistenciais nos hospitais em que houve implantação do gerenciamento de riscos. Porém isso 

tem gerado um excesso de notificação sem priorização, fazendo com que os eventos graves e 

com dano ao paciente não sejam analisados com agilidade por estar dentro do arcabouço de 

notificações sem priorização. Afirmam ainda, que estamos longe de uma prática segura na 

                                                           
1 Guia para Segurança do Paciente. Disponível em:< https://improvement.nhs.uk/resources/just-culture-guide/> - 

Acessado em 09. Fev. 2019. 

 
 
 

https://improvement.nhs.uk/resources/just-culture-guide/
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saúde.  Explicam que as causas são várias e vão desde as dificuldades por captar dentro das 

notificações o que é de fato relevante até o pouco envolvimento do corpo clínico nas análises 

e falta de disseminação dos resultados e feedback à equipe (MITCHELL et al.,  2016).  

Os autores explicam que para implantar a cultura de segurança de forma justa é 

necessário que os líderes e a força de trabalho entendam os princípios básicos da segurança do 

paciente, visto que as instituições de saúde que são bem-sucedidas em melhorar a segurança e 

eliminar os danos, possuem lideranças comprometidas com a cultura de segurança 

(MITCHELL et al., 2016). Por outro lado, é importante investir em ações que fortaleçam e 

consolidem a cultura de segurança do paciente, visando processos mais seguros para o 

paciente e para a Organização (SILVA et al., 2016). 

2.1.3 Indicadores de Gestão e Segurança 

Há diversas formas de organizar indicadores em uma instituição de saúde, a mais 

comum tem como base a classificação desenvolvida por Donabeddian que se refere a 

Estrutura, Processo e Resultado. Costa Jr. (2015), aplicando essa classificação à avaliação de 

acreditação internacional, explica cada grupo desses indicadores, a seguir: 

Indicadores de Estrutura: indicam a condição do uso e sua adequação no serviço 

de saúde, incluindo elementos do ambiente físico, equipamentos, recursos humanos, 

financeiro, informação, assim como acervo documental. Esse grupo de indicador expressa em 

sua essência dados quantitativos, por exemplo: número de profissionais por leito; capacidade 

instalada de salas cirúrgicas, etc...; 

Indicadores de Processo: evidenciam o grau de execução e desenvolvimento de 

certo processo ou atividade abrangendo a capacidade ou competência de quem executa ou a 

adequação de sua técnica e aplicação. Esses indicadores podem representar tanto dados 

quantitativos quanto qualitativos, por exemplo: adesão de protocolos clínicos por 

especialidade; ocorrência de flebite por punção venosa, etc...; 

Indicadores de Resultados: mostram o alcance de um objetivo/meta definida para 

determinado processo ou atividade. Demonstram com números o que de fato se alcançou na 

implementação ou no desenvolvimento de uma ação de melhoria. Esse grupo de indicador é 

capaz de evidenciar o quanto determinadas mudanças ou correções de rumo tiveram 

resultados satisfatórios. Seus dados são quantitativos, mas o foco da sua análise está na 
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qualidade da ação implantada, por exemplo: redução de óbitos de paradas cardiorrespiratórias 

em unidades não intensivas; redução de taxa de infeção, etc... (COSTA Jr., 2015). 

2.2 Programas de Acreditação em Saúde 

2.2.1  Avaliação de Acreditação  

O termo ‘acreditação’ tem sua origem no inglês “accreditation”. Esse termo, tanto no 

inglês como nas línguas latinas, origina-se do Latim “credere”, no qual o significado é o 

mesmo em todas as línguas citadas: ‘confiança’. Na língua portuguesa, a palavra ‘acreditação’ 

foi criada na última revisão e tem os seguintes significados2: (1) Reconhecimento oficial de 

pessoa ou entidade para efeitos legais ou profissionais; (2) Autorização para o exercício de 

uma atividade; (3) Atestado de capacidade e boa qualidade e (4) Declaração, por parte de uma 

entidade independente, de que determinado organismo de certificação ou inspeção age em 

conformidade com os requisitos previamente estabelecidos para a sua atuação, demonstrando 

a competência necessária para realizar as suas atividades.  

A ABNT3 define acreditação como sendo a “atestação de terceira-parte relacionada a 

um organismo de avaliação da conformidade, comunicando a demonstração formal da sua 

competência para realizar tarefas específicas de avaliação de conformidade”. (ABNT NBR 

ISSO/IEC 17011:2019). 

Existem vários outros programas de acreditação de instituições de saúde, porém os 

mais conhecidos e praticados no Brasil na atualidade são: (1) Joint Commission International 

(JCI); (2) Organização Nacional de Acreditação (ONA) e (3) Accreditation Canada 

(QMentum). No presente trabalho será aprofundado somente nos programas JCI e ONA por 

serem esstes os programas ativos no CCC, local escolhido para o estudo de caso.   

A Joint Commission International (JCI) explica a acreditação como sendo avaliação 

por meio de padrões de qualidade que determinam a conformidade dos profissionais ou da 

instituição de saúde com os padrões pré-estabelecidos (Manual da JCI para Ambulatórios – 

versão 2015). Por outro lado, a Organização Nacional de Acreditação (ONA) diz ser um 

processo pelo qual as organizações de saúde são reconhecidas publicamente e proporcionam, 

com base em determinados padrões, a qualidade dos serviços prestados. Explica ainda que, 

                                                           
2 Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva; 2001. p. 2566. 
3 Fonte: ABNT NBR ISSO/IEC 17011:2019 – Avaliação de conformidade – requisitos para os organismos que 

acreditam por meio da avaliação da conformidade. 
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trata-se da constatação da competência técnico-assistencial e estímulo à melhoria contínua. O 

processo de acreditação da ONA é pautado em três princípios fundamentais: voluntário, 

periódico e reservado (Manual da ONA – versão 2018).  

Segundo o Consórcio Brasileiro de Acreditação (2014), acreditação é um processo de 

avaliação no qual a instituição recebe profissionais de uma organização externa (não 

governamental) para avaliar o cumprimento de um conjunto de padrões acordados em um 

manual, concebidos para fomentar a melhoria constante dos processos e do cuidado ao 

paciente e a partir de regras pré-estabelecidas, conceder o selo de acreditação com validade de 

3 anos.  

Conforme Abdallah (2014), a acreditação é uma avaliação da qualidade e seus 

principais componentes são: normas escritas e publicadas; procedimentos de avaliação 

realizado por colegas de profissão; e administração do programa realizado por um organismo 

independente. Para a ONA um dos motivos que levam as organizações de saúde a se 

submeterem ao processo de avaliação à evidenciar e mostrar para o público externo e clientes 

(pacientes) que a instituição apresenta padrões de segurança e qualidade no atendimento e 

cuidado ao paciente; assim como responsabilidade e comprometimento com a assistência, 

além de ser uma importante ferramenta de gestão (ABDALLAH, 2014).   

Segundo Costa Jr. (2015), avaliar é considerada uma atividade/tarefa difícil, inclusive 

várias publicações e autores buscaram contribuir com o tema e propor conceitos a respeito de 

avaliação. Costa Jr. citando outros autores, como: Worthen, Sanders e Fitzpatrick, explica que 

não há uma unanimidade, mesmo entre os avaliadores, sobre uma definição do que é avaliar. 

Destacam que, entre os conceitos disseminados, o mais aceito é o apresentado por Michael 

Scriven em 1967, que define avaliação “como o julgamento de valor ou mérito de alguma 

coisa”. Reforça que Sanders e Fitzpatrick apresentam três principais definições de avaliação 

que são: (1) estimativa do grau no qual os objetivos específicos de um determinado programa 

foram alcançados.  (2) ato de coletar e apresentar informações que possibilitem às pessoas que 

tomam decisões atuarem de maneira mais inteligente. (3) avaliação é a identificação, 

esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis para determinar o valor (ou mérito), a 

qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância do objeto avaliado em relação a esses 

critérios (COSTA Jr., 2015). 
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“The object of quality assessment is to determine how 

successful they have been in doing so [...]”  

“O objeto da avaliação da qualidade é determinar o 

quão bem-sucedido eles tem sido em fazê-lo [...]”4 

(DONABEDIAN, 1990, p. 3) 

Para Donabedian a qualidade precisa ser avaliada e para isso é necessário ter claro o 

significado e diretrizes da mesma. Antes de iniciar a avaliação da qualidade é necessário 

responder as seguintes perguntas: Quem está sendo avaliado? Quais são as atividades que 

estão sendo avaliadas? Como essas atividades devem ser conduzidas? A partir do momento 

que se chega a um consenso sobre as respostas a essas perguntas, será possível definir as 

medidas que darão as informações necessárias sobre qualidade. Como dito anteriormente, o 

autor resume em três dimensões a avaliação da qualidade, sendo: estrutura, processo e 

resultado (DONABEDIAN, 1988).  

Essas dimensões fazem parte de um modelo conceitual que possibilita um 

enquadramento para analisar os serviços de saúde e avaliar a qualidade dos cuidados 

prestados. Nesse modelo a qualidade pode ser evidenciada através da “Estrutura”, “Processo” 

e “Resultado”. A Estrutura detalha o contexto em que os cuidados são prestados, incluindo 

os edifícios do hospital, o pessoal, financiamento e equipamentos. O Processo mostra as 

interações entre pacientes e prestadores de serviço em toda cadeia de fornecimento de 

cuidados de saúde. Essas interações geralmente incluem diagnóstico, tratamento, cuidados 

preventivos e educação do paciente ou seus familiares. O autor ressalta que a mensuração dos 

processos é “quase” equivalente à mensuração da qualidade do atendimento, visto que o 

processo é composto por todos os atos de entrega de cuidados médicos e que as informações 

sobre esse atendimento podem ser adquiridas a partir dos registros médicos, entrevistas com 

os pacientes e/ou familiar, profissionais, ou até mesmo com observações diretas. E os 

Resultados denotam os efeitos dos cuidados no estado de saúde dos pacientes e populações, 

assim como no comportamento e satisfação do paciente e seu relacionamento com a saúde e 

qualidade de vida. O autor ressalta que medir os resultados dos cuidados de saúde não é uma 

tarefa fácil (DONABEDIAN, 1997). 

Em um estudo realizado no Brasil em 2016, sobre os impactos dos programas de 

acreditação nas instituições de saúde brasileiras, conduzido por Ana Maria Saut, apontou que 

há evidência de correlação significativa entre o fato da instituição possuir selo de acreditação 

e realizar atividades de segurança ao paciente, apresentar gestão de qualidade e ter o 

                                                           
4 A tradução dessa passagem, assim como todos as demais em língua estrangeira foram realizadas pelo autor 
(tradução livre).  
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envolvimento dos profissionais. Esse estudo identificou vários impactos organizacionais da 

acreditação relacionados aos processos, cultura, capacitação profissional, imagem da 

instituição e diferencial competitivo (SAUT, 2016).  

2.2.2 Metodologia e Regras dos Programas de Acreditação ONA e JCI 

Como dito anteriormente, a ONA tem três níveis de selos para as instituições de saúde, 

sendo que no nível 1 a instituição prestadora de serviço de saúde recebe o selo de 

‘Acreditado’. Esse nível visa evidenciar se a instituição “atende ao princípio de segurança 

em todos os processos organizacionais”. Esse selo tem validade de 2 anos. O nível 2 

‘Acreditado Pleno’ buscar certificar se a organização de saúde “atende aos princípios de nível 

1 e dispõe de um sistema de planejamento e organização focado na gestão integrada”. Selo 

com validade de 2 anos. O nível 3 ‘Acreditado com Excelência’, evidencia se a instituição 

“atende aos princípios de níveis 1 e 2 e demonstra uma cultura organizacional de melhoria 

contínua com maturidade institucional”. Validade do selo é de 3 anos (ORGANIZAÇÃO 

NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2018). 

A metodologia de avaliação da ONA está baseada no Manual Brasileiro de 

Acreditação para Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde. O manual está dividido em 

quatro seções, sendo a seção 1: Gestão Organizacional; seção 2: Atenção ao Paciente; seção 3: 

Diagnóstico e Terapêutica e seção 4: Gestão de Apoio. Cada seção está dividida em subseções 

e essas estão divididas em padrões e requisitos. Durante a avaliação de acreditação a equipe 

de auditores evidenciará se determinada instituição atende ou não aos padrões definidos, essa 

avaliação pode acontecer se respaldando em várias técnicas, como por exemplo: observação 

direta, entrevista, tracer de pacientes, tracer de medicamentos etc. (ORGANIZAÇÃO 

NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2018). 

A JCI possui um único nível de acreditação e esse tem validade de três anos. A 

metodologia de avaliação está baseada no “Manual de Padrões de Acreditação da Joint 

Commission International”. A JCI possui um manual específico para cada tipo de instituição 

de saúde, por exemplo: hospitais; cuidados ambulatoriais; home care e etc.... Como o presente 

estudo se trata de ambulatório, será explicado a estrutura do manual para ‘cuidados 

ambulatoriais’. Esse manual está dividido em três seções, sendo seção 1: Exigências para 

participação na acreditação; seção 2: Padrões centrados no paciente e; seção 3: Padrões de 

gestão da instituição de saúde. Cada seção está dividida por capítulos que estão divididos em 
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padrões, propósitos e elementos de mensuração (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 

2015). 

A metodologia de avaliação da JCI está baseada nesse manual, no qual cada auditor 

segue claramente a estrutura dos padrões e auditam cada elemento de mensuração 

evidenciando se a instituição se encontra em conformidade. Durante a avaliação a equipe de 

auditores deve preencher um relatório no site da JCI contendo todos os elementos de 

mensuração e dando uma nota para cada um deles que pode ser conforme, parcial conforme, 

não conforme ou não se aplica. A avaliação acontece também acontece por meio de várias 

técnicas, como por exemplo observação, entrevistas, tracer, reuniões com grupos específicos 

da instituição e checagens de evidências para cada elemento de mensuração. Para obter o selo 

a instituição candidata deve obter no mínimo 70% de conformidade em cada capítulo, sendo 

que não pode zerar nenhum padrão das metas internacionais de segurança do paciente e não 

pode obter um número maior de achados do que a média das instituições acreditadas no 

último ano (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2015). 

2.2.3 Comparativo dos Padrões de Segurança do Paciente – ONA e JCI  

No Anexo I é apresentado um comparativo dos padrões de segurança do paciente 

aplicáveis aos ambulatórios de oncologia e abordados pelos dois programas de acreditação 

(ONA e JCI). Nesse quadro comparativo foi identificado que os principais temas tratados 

pelos dois programas referentes à segurança são: metas internacionais de segurança do 

paciente; programas institucionais de qualidade e segurança; fluxo do paciente; fluxo de 

medicação; instalações físicas e controle de infecção. O comparativo evidencia de forma clara 

e objetiva como cada um desses programas abordam as questões relacionadas à segurança da 

prestação de cuidados ao paciente (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2015; 

ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2018) 

Os padrões da JCI são bastante explicativos e todos possuem um tópico intitulado 

‘proposito’ que detalha o que se pretende ao estabelecer cada padrão, que são desmembrados 

em elementos de mensuração específicos para cada faceta da estrutura, processo e resultado.  

O auditor deverá evidenciar a conformidade em cada uma dessas facetas. A JCI, pelo fato de 

ter nascido dos americanos, tem uma mentalidade voltada para o “by the book” (pelo livro), 

seguindo objetivamente os elementos de mensuração de maneira a avaliar a existência ou não 

das evidências de conformidade. 
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Os padrões da ONA são sistêmicos e generalistas. Esses se desdobram em requisitos. 

A conformidade a esses requisitos dependerá do julgamento do auditor, o que permite 

inclusive uma observação geral da organização e levar em consideração, ao dar sua nota, o 

contexto e até mesmo o esforço e dedicação da instituição em estar no processo de 

implantação do programa de qualidade.  

2.3 Cenário da Qualidade e Segurança em Saúde no Brasil  

Há, no Brasil, um avanço cada vez mais notável sobre a importância de garantir 

qualidade e segurança dos cuidados prestados ao paciente, mas ainda é pequeno o número de 

instituições de saúde que obtenham algum tipo de acreditação de qualidade. Essas instituições 

se submeteram voluntariamente ao processo porque entendem que isso é diferencial 

competitivo, além de garantir um cuidado mais seguro ao paciente. Durante o processo de 

preparação para avaliação é desenvolvido fortemente o trabalho em equipe e as pessoas 

envolvidas são motores na mudança da cultura. Seguramente haverá melhorias em diferentes 

setores com relação à padronização e otimização de processos e ganhos consideráveis no 

cuidado focado no paciente (MENDES et al 2015; SCHIESARI, 2014). 

Conforme o Conselho Federal de Medicina (CFM), quando se fala de sistema de 

saúde brasileiro se refere a dois grandes modelos, o SUS (Sistema Único de Saúde) e saúde 

suplementar, em outras palavras público e privado, respectivamente. No Brasil cerca de 75% 

da população é coberta exclusivamente pelo SUS e apenas 25% está na saúde suplementar. As 

desigualdades público-privado podem assumir expressões ainda mais alarmantes em 

diferentes regiões brasileiras e entre especialidades médicas (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013) 

O mercado de saúde privado brasileiro vem passando por um processo de crescimento 

acelerado com forte movimento de consolidação, inclusive com a entradas de grupos 

estrangeiros no país. Operadoras de saúde necessitam maior controle de custos e sinistralidade 

em suas carteiras, especialmente para pacientes de alta complexidade como os oncológicos, 

sem perda de qualidade do serviço prestado.  

Falar de qualidade e segurança em saúde no Brasil ainda é algo incipiente, pois 

atualmente a qualidade está correlacionada a custos altos, devido a que a forma estabelecida 

para checar a existência e cumprimento de padrões de qualidade e segurança é por meio das 
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instituições acreditadoras e essas cobram preços elevados para o processo de avaliação. Por 

tanto, pode-se dizer que a maior parte das instituições de saúde brasileiras que possuem algum 

tipo de selo de acreditação são privadas (MAIA; ROQUETE, 2014). 

Por outro lado, as políticas de saúde pública têm contribuído para caminhar em direção 

a um cuidado mais seguro e com qualidade. Alguns dos passos dados com relação a 

reconhecer a qualidade dos serviços tem sido por meio da ANS, que em maio de 2016 

divulgou a aplicação do fator de qualidade somado ao índice de reajuste definido pela própria 

ANS a ser aplicado a situações específicas, conforme a RN nº 364/2014. A resolução 

normativa expõe que ao índice de reajuste será aplicado um Fator de Qualidade da seguinte 

maneira: (1) para profissionais de saúde, a ANS fará uso (na composição do fator de 

Qualidade) de critérios estabelecidos pelos conselhos profissionais correspondentes em 

parceria com a ANS; (2) para demais estabelecimento de saúde a ANS fará uso na 

composição do fator de Qualidade de certificados de Acreditação e de Certificação de 

serviços e (3) na formação do fator de Qualidade poderão ser usados indicadores 

selecionados, assim como a participação e o desempenho em projetos/programas de promoção 

da qualidade. Esse fator é aplicado apenas para hospitais e não clínicas (AGÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2017; RESOLUÇÃO NORMATIVA No 364, 

2014;  RESOLUÇÃO NORMATIVA No 405, 2016). 

Outra inciativa pública de grande relevância foi a RDC- 36/2013 que estabelece que 

toda instituição de saúde deve implantar um Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)5, com o 

objetivo de instituir ações para prevenção de riscos, promoção da segurança do paciente e 

melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Essa RDC define algumas atribuições de 

competência do NSP assim como: (1) promover ações para gestão de riscos; (2) desenvolver 

ações para a integrar a equipe  multidisciplinar; (3) promover mecanismos para identificar e 

analisar as não conformidades dos processos e propor ações preventivas e corretivas; (4) 

elaborar e implantar o Plano de Segurança do Paciente; (5) acompanhar as ações vinculadas 

ao Plano de Segurança do Paciente; (6) implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e 

realizar o monitoramento dos seus indicadores; (7) estabelecer barreiras para a prevenção de 

incidentes nos serviços de saúde; (8) desenvolver, implantar e acompanhar programas de 

capacitação em segurança do paciente e qualidade; (9) analisar os dados sobre incidentes e 

                                                           
5 “instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança 

do paciente”. Definição retirada da RDC-36/2013, disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.pdf>. Acesso em 12. dez.2018. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.pdf
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eventos adversos da instituição; (10) divulgar à direção e aos profissionais do serviço de 

saúde os resultados da análise dos dados sobre incidentes e eventos adversos da instituição e 

(11) notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos ocorridos, 

etc... (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2013). 

Destaca-se também uma outra iniciativa de qualidade e segurança da ANS, iniciada 

em janeiro de 2017 focada especificamente na Oncologia, o projeto Oncorede6.  Essa 

iniciativa teve como objetivo a implantação de um novo modelo de cuidado para os pacientes 

oncológicos beneficiários de planos privados de saúde. Esse novo modelo recomendou uma 

série de ações para reorganizar, unificar, estimular e aprimorar a prestação de serviços em 

oncologia no Brasil (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2016b).  

                                                           
6 Detalhamento do projeto Oncorede está disponível em: http://www.ans.gov.br/gestao-em-saude/projeto-

oncorede. Acesso em 11.fev.2019.  

 

http://www.ans.gov.br/gestao-em-saude/projeto-oncorede
http://www.ans.gov.br/gestao-em-saude/projeto-oncorede
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O presente trabalho foi construído como base na metodologia de estudo de caso 

único, segundo Yin (2015). Em primeiro lugar foi realizada a revisão bibliográfica sobre o 

tema em questão e as atualizações ao longo do tempo, posteriormente foi realizado o estudo 

compondo evidências e correlacionando fatos provenientes de três fontes, sendo elas: (1) 

análise de documentos e materiais educativos institucionais referentes à segurança do 

paciente; (2) análise de indicadores e (3) entrevistas com pacientes e profissionais envolvidos 

na prestação do cuidado ao paciente. 

O referencial teórico foi formado a partir da pesquisa integrada na biblioteca digital da 

FGV, utilizando os seguintes filtros: ‘somente texto completo’; ‘analisado por especialista’; 

‘publicação entre 2014 a 2018’; ‘tipo de documento: revistas acadêmicas’, na busca avançada foi 

restringido para o assunto: ‘segurança do paciente’ e ‘qualidade dos cuidados em saúde’. O total 

de artigos analisados por títulos foi de 235, e desses foram utilizados apenas os que tinham 

relação direta com o tema do estudo de caso.  Também foram utilizadas outras fontes de 

pesquisas, assim como o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) que disponibiliza acesso a publicações internacionais e nacionais de 

diversas bases de dados. Foram utilizados artigos indicados pelo orientador e realizada busca no 

Google Acadêmico por teses, dissertações e artigos acadêmicos, sites do governo e instituições 

acreditadoras, assim como livros e capítulos de livros.  

As palavras chaves utilizadas foram: segurança do paciente (patient safety); qualidade da 

assistência à saúde (quality of health care); acreditação de instituição de saúde (health facility 

accreditation) e avaliação em saúde (health evaluation). Os artigos selecionados foram os que 

eram revisados por pares (peer review) no período de 2010 a 2018, porém foram considerados 

alguns poucos artigos anteriores a esse período por serem artigos de destaque no assunto.  

3.1 Identificação e Estabelecimento da Lógica do Estudo de Caso 

O presente trabalho é um estudo de caso único integrado, que utilizou três unidades 

de análise (entrevistas, documentos e indicadores).  

Os estudos de casos único possuem duas variantes: as que usam projetos holísticos e 

as que usam unidades integradas de análise. De forma geral, o projeto de caso único é 

justificável nas seguintes circunstâncias, quando o caso representa: (a) um teste crítico da 
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teoria existente; (b) uma circunstância extrema e peculiar; (c) um caso comum; (d) uma 

proposta reveladora ou (e) uma proposta longitudinal (YIN, 2015). O presente estudo se 

enquadra na justificativa de “um caso comum”, devido a que se objetivou “captar as 

circunstâncias e as condições de uma situação cotidiana” (YIN, 2015)  e evidenciar fatores 

que apontem às contribuições dos programas de acreditação na segurança do paciente, sendo 

esse o interesse do estudo.   

Segundo Yin, a seleção do caso para o estudo deve estar relacionada a sua teoria ou 

as suas proposições teóricas de interesse. A teoria deve, portanto, especificar as circunstâncias 

e o contexto no qual suas proposições são consideradas como verdadeiras. Assim, o caso 

único poderá então ser usado para determinar se as proposições são corretas ou se alguma 

outra explicação pode ser mais relevante (YIN, 2015).  

As premissas do presente estudo são que a implantação dos programas de acreditação 

ONA e JCI contribuem para a segurança e qualidade do cuidado prestado ao paciente nos 

serviços de saúde.  

O processo de coleta das evidências se deu da seguinte forma: em um primeiro 

momento foram realizadas as entrevistas semiestruturadas com oito profissionais da 

instituição e oito pacientes, com o objetivo de captar a percepção dos profissionais do CCC e 

pacientes quanto a qualidade e segurança do cuidado que é prestado ao paciente na instituição 

e sua relação com a programas de acreditação. As entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas seguindo o protocolo do estudo de caso. Em um segundo momento 

foi realizada a análise dos documentos institucionais referentes à segurança do paciente, assim 

como o agrupamento e análise dos dados de indicadores de qualidade e segurança já 

existentes na instituição.  

3.2 Caracterização do Local de Estudo  

O local escolhido para realizar o presente estudo de caso foi o Centro de Combate ao 

Câncer (CCC), ambulatório de oncologia especializado em diagnóstico e tratamento do câncer 

de pacientes acima de 14 anos.  

Localizado na avenida Brasil, o CCC foi fundado em 2008. Possui 1.464 metros 

quadrados de construção, sendo 11 boxes de quimioterapia, 1 sala de emergência e 6 

consultórios médicos. Atende em média 103 pacientes por mês e realiza um total médio 
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mensal de 200 quimioterapias. Atualmente tem 52 colaboradores entre assistenciais, 

administrativos e de apoio.  

Todos os boxes de quimioterapia são individuais, contendo uma poltrona 

confortável, suporte para medicação, mesa de apoio, pia para higienização das mãos, televisão 

e uma cadeira para o acompanhante.  

O CCC possui uma sala de preparo com ambiente controlado e livre de impurezas. 

Sua estrutura está distribuída da seguinte forma: vestiário, antessala e sala de manipulação. 

Dentro dessa última está localizada uma cabine de segurança biológica, estéril e asséptica, na 

qual os quimioterápicos são manipulados e fracionados por profissionais farmacêuticos 

especializados seguindo as normas locais e padrões nacionais e internacionais de qualidade.  

Ainda, o CCC tem sala de estoque para armazenagem dos medicamentos com temperatura 

controlada (24ºC). Os medicamentos que necessitam de refrigeração são conservados em 

geladeiras especiais, cujas temperaturas permanecem controladas (2ºC). 

O CCC iniciou sua jornada de qualidade em 2008, com a acreditação ONA e em 

2009 foi a primeira clínica ambulatorial oncológica a receber a acreditação da ONA em seu 

nível III de excelência. Em 2010, o CCC foi pioneiro mais uma vez, tornando-se a primeira 

clínica ambulatorial oncológica no mundo a receber a acreditação internacional Accreditation 

Canada. Atualmente mantém dois selos qualidade sendo um nacional, o da ONA nível III de 

excelência e um internacional, o da JCI (desde 2014).   

A instituição possui um prontuário eletrônico que se chama OTAWAClinic. Esse 

prontuário foi criado pelo próprio CCC com base nas necessidades especificas do setor de 

oncologia somado às exigências dos padrões de qualidade dos modelos de acreditação 

implantados. O OTAWAClinic permite ter uma visão clara do fluxo do paciente oncológico 

em todas as suas etapas. A base de dados do prontuário alimenta muitos dos indicadores da 

Instituição. O CCC também possui um sistema de gestão da qualidade que se chama Strategic 

Adviser. Esse sistema possui inúmeros módulos que podem ser adquiridos conforme 

necessidade e/ou desejo da Instituição. No caso do CCC, os módulos presentes são: 

gerenciamento de indicadores, gerenciamento de documentos e gerenciamento de incidentes 

(ocorrências).  

Destaca-se que todos os profissionais do CCC podem notificar quase falhas, não-

conformidades, eventos adversos e eventos sentinelas. Alguns formulários de notificação são 
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habilitados apenas à equipe assistencial pela própria natureza da ocorrência, como por 

exemplo, extravasamento e erro de medicação. Uma vez realizada a notificação ela é 

automaticamente encaminhada para o setor de qualidade, esse fará a verificação de 

procedência da notificação e encaminhará ao líder do setor correspondente para que possa 

realizar a análise, após concluída essa etapa a notificação é  encaminhada ao gestor da área 

para a aprovação, depois irá para verificação final do setor de qualidade. Mensalmente é 

discutido com os gestores a ocorrência e/ou incidência de determinadas quase falhas e/ou 

eventos.   

3.3 Cronograma do Estudo 

O estudo foi realizado em duas etapas. A primeira consistiu em aprovação pelo 

comitê de ética (vide aprovação no Apêndice A e termo de consentimento no Apêndice B) e o 

levantamento bibliográfico a fim de entender como vários autores discutem esse tema para 

embasar o estudo. A segunda etapa foi o levantamento e análise das fontes de evidências do 

estudo que foram: entrevistas com pacientes e profissionais envolvidos no cuidado ao 

paciente; documentos institucionais e indicadores. O estudo aconteceu no período de agosto 

de 2018 a março de 2019 (7 meses) e todas as atividades foram desenvolvidas e monitoradas 

pela própria autora. 

Quadro 3: Cronograma do estudo de caso  

ETAPA ATIVIDADE PERÍODO 

Primeira Etapa 

Encaminhado projeto de pesquisa para 

aprovação do Comitê de Ética da FGV. 

Enviado: 10/09/2018 

Aprovado: 04/10/2018 

Referencial Teórico: levantamento bibliográfico 

para embasamento do estudo.  

Agosto a 

Outubro/2018 

Segunda Etapa 

Entrevistas com profissionais e pacientes  Outubro a 

Novembro/2018 

Levantamento dos documentos institucionais 

referentes à segurança e qualidade do cuidado.  

Janeiro/2019 

Levantamento dos indicadores de segurança do 

paciente.  

Janeiro e 

Fevereiro/2019 

Análise do resultado e conclusão do trabalho  Fevereiro e 

Março/2019 
Fonte: elaborado pela própria autora 
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3.4 Coleta das Evidências do Estudo  

3.4.1 Entrevistas  

Foram escolhidos oito profissionais da instituição e oito pacientes para a participação 

nas entrevistas. Os critérios de escolhas foram: profissionais que tivessem mais de um ano de 

experiência atuando no CCC e que estiveram diretamente envolvidos no cuidado diário ao 

paciente. Pacientes que tivessem realizado no mínimo um ciclo de quimioterapia na 

instituição. Os quadros 4 e 5 apresentam a caracterização da amostra do estudo.   

Quadro 4: Caracterização dos entrevistados do 1º grupo - pacientes 

1º grupo: Pacientes 

Perfil -Idade: entre 42 e 64 anos 

-7 de 8 entrevistados possuem ensino superior e/ou curso técnico  

-6 de 8 entrevistados trabalham atualmente, 1 está aposentado e 1 

desempregado 

Há quanto tempo faz 

tratamento no CCC? 

(pergunta 1) 

-Período menor que um ano: 5 pacientes  

-Período maior que um ano: 3 pacientes  

Fonte: elaborado pela própria autora 

 

Quadro 5: Caracterização dos entrevistados do 2º grupo - profissionais 

2º grupo: Profissionais  

Perfil -Idade: de 33 a 63 anos 

-Todos os entrevistados possuem ensino superior, sendo que 7 

possuem ao menos uma pós-graduação 

-Tempo de experiência na profissão: mínimo de 10 e máximo de 40 

anos 

-Público participante: 2 médicos, 2 enfermeiras, 1 farmacêutica, 1 

nutricionista, 1 psicóloga e 1 administrativo 

-Cargos dos participantes: 1 diretor presidente; 2 gerentes, 1 

coordenador e 4 operacionais 

Há quanto tempo 

trabalha no CCC? 

(pergunta 1) 

-Período menor que 5 anos: 1 profissional 

-De 6 a 10 anos: 4 profissionais  

-De 11 a 20 anos: 1 profissional 

-Período maior que 20 anos: 2 profissionais  
Fonte: elaborado pela própria autora 

Aos profissionais foram enviados um e-mail explicando o projeto de pesquisa, assim 

como deixando-os livres para participar ou não de tal estudo. E, aos pacientes, foram 

explicados pessoalmente o objetivo do estudo e proposto a participação por meio da 

entrevista. Todos os pacientes que foram convidados aceitaram o convite de participação. O 
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convite foi realizado pela gerente de enfermagem e em alguns casos pela própria autora do 

estudo.  

3.4.2 Documentos e Indicadores institucionais 

Foram identificados os documentos institucionais que traçam as diretrizes para a 

segurança do cuidado ao paciente na organização, desde políticas, planos, manuais, 

procedimentos operacionais padrão, checklist do fluxo do paciente e os materiais educativos 

como por exemplo o manual que é entregue ao paciente no primeiro dia de quimioterapia, o 

GPO (guia prático do paciente oncológico) e folders com diferentes orientações para o 

cuidado.   

Foi analisada toda a matriz de indicadores da instituição e foram selecionados os 

indicadores de segurança do paciente, assim como outros que estivessem vinculados a 

processos que pudessem demonstrar a segurança e qualidade do serviço prestado.   

3.5 Análise de dados  

A análise de resultado teve como plano de fundo a triangulação das três fontes de 

evidências, sendo entrevistas, documentos e indicadores institucionais.  

As entrevistas foram semiestruturadas e seguiram dois escopos (Apêndice C e D) 

previamente aprovados pelo comitê de ética, sendo um específico para profissionais e outro 

para pacientes, ambos contendo 12 perguntas. Após a transcrição das entrevistas, as falas 

foram categorizadas e organizadas em uma planilha do Microsoft Excel®, de forma a 

proporcionar e facilitar a análise das similaridades ou diferenças.  

As entrevistas foram analisadas seguindo a metodologia do livro “Análise de 

Conteúdo” do autor Laurence Bardin. Para Bardin, analisar entrevistas é lidar com falas 

relativamente espontâneas, por meio de um discurso falado, que uma pessoa (o entrevistado) 

orquestra mais ou menos de acordo com sua vontade. É uma reprodução livre de algo que a 

pessoa viveu, sentiu, e pensou a respeito de alguma coisa. A principal dificuldade da análise 

de entrevistas é o paradoxo que o analista se encontra, pois o mesmo se confronta com um 

número ‘x’ de entrevistas, e o seu objetivo final é poder inferir algo através dessas palavras, a 

propósito de uma realidade (seja de natureza psicológica, sociológica, histórica...) 

representativa de uma população de indivíduos ou de um grupo social (BARDIN, 2016). 
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A análise horizontal do material das entrevistas é insubstituível no plano da síntese. 

Essa análise permite relativizações. O distanciamento mostra constâncias, semelhanças e 

regularidades. Faz-se necessário completá-las, e de preferência, por outra técnica de 

decifração e de arroteamento, entrevista por entrevista (BARDIN, 2016). 

A escolha dos documentos institucionais a serem utilizados ocorreu da seguinte 

forma: foi realizado o levantamento de todos os documentos e/ou diretrizes que evidenciavam 

o cumprimento dos padrões de segurança do paciente. Complementar a isso, foram separados 

os materiais educativos fornecidos pela organização a fim de munir o paciente quanto a 

segurança do seu cuidado. Foi criada uma pasta digital com todos esses documentos a serem 

analisados e correlacionados. A análise se deu por meio de evidenciar a existência de 

documentos que respaldassem a adequação aos padrões de segurança de cada programa de 

acreditação (vide Anexo I) e correlacioná-los com as percepções dos pacientes e profissionais. 

Foram encontrados os achados em mais de uma fonte de evidência.  

Foi analisada a matriz de indicadores utilizada pela instituição para  identificar quais 

deles estavam diretamente ligados a mensuração da segurança do cuidado ao paciente. Foi 

criada uma pasta digital com todos os resultados desses indicadores, incluindo suas fichas 

técnicas. Posteriormente foi realizada uma análise e correlação dos indicadores com o que foi 

encontrado nas falas dos pacientes e/ou documentos institucionais. Foi avaliado como a 

implantação dos programas de acreditação contribuiu na definição e acompanhamento desses 

indicadores para a gestão da clínica.  

3.6 Considerações Éticas  

O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos – CEPH/FGV por meio do parecer nº 80/2018 (Apêndice A). O 

presente estudo segue a resolução normativa nº 466 de 2012 (CONSELHO NACIONAL DE 

SAÚDE, 2012).  

Nos resultados e discussões foram resguardados o anonimato dos participantes de 

maneira que suas identidades não foram explicitadas. Para diferenciar uma citação de outra 

foi utilizado números, por exemplos: paciente 1, 2; profissional 1, 2, etc....  

Cada participante assinou um termo de consentimento informado e esclarecido 

contendo as informações relativas ao objetivo da pesquisa, assim como riscos e benefícios de 
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sua participação (Apêndice B). Também foi garantida a liberdade de retirada de 

consentimento por parte do participante a qualquer momento do estudo. O termo foi entregue 

em duas vias, uma ficou de posse do participante e a outra da pesquisadora.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  Acreditação versus Segurança  

Identificar os padrões dos dois programas de acreditação ONA e JCI que abordam 

questões relacionadas à segurança do paciente foi uma das buscas desse estudo. E, foi 

possível constatar que tanto a ONA e quanto JCI abordam questões de segurança do paciente 

por meio de vários padrões que vão desde como são adquiridos os medicamentos até como é 

atendido o paciente. Como dito anteriormente, ambos os programas defendem e estimulam a 

segurança e qualidade, porém em detalhamento e profundidade diferentes. 

A comparação entre os programas de acreditação analisados evidencia a diferença de 

abordagem e profundidade entre eles. Uma das principais evidências se encontra já no início 

do manual. Enquanto a JCI tem um capítulo específico para abordar as metas internacionais 

de segurança do paciente, no qual cada meta possui um padrão com vários elementos de 

mensuração para evidenciar na cadeia de processos os registros, documentos, indicadores, por 

meio da observação, tracer e/ou entrevistas. A ONA aborda esse mesmo assunto de forma 

geral e os padrões que remetem as metas internacionais de segurança são abordados em 

diferentes capítulos (Anexo I).  

 Adicionalmente, a primeira meta internacional de segurança do paciente é 

“identificar corretamente os pacientes”, para essa meta a JCI define no capítulo 1, padrão 1 o 

seguinte: “A instituição de cuidados ambulatoriais desenvolve e implementa um processo 

para melhorar a precisão de identificação dos pacientes”. (JOINT COMMISSION 

INTERNATIONAL, 2015, p. 20). Esse padrão possui três elementos de mensuração que 

aprofunda na meta de segurança em questão, que são: 

(1) Os pacientes são identificados através de dois 

identificadores de pacientes, sem incluir o uso do 

número do quarto ou a localização do paciente; (2) Os 

pacientes são identificados antes de serem submetidos a 

tratamentos e procedimentos; (3) Os pacientes são 

identificados antes de serem submetidos a quaisquer 

procedimentos diagnósticos.(JOINT COMMISSION 

INTERTATIONAL, 2015, p. 20)  

A ONA, aborda a primeira meta de segurança do paciente em várias subseções da 

seção 2 ‘Atenção ao Paciente’, como por exemplo na subseção 2.2, ‘Atendimento 

Ambulatorial’, no padrão de nível 1 “define ou promove ações voltadas à acessibilidade, 
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agilidade e continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção 

de riscos assistenciais”. Esse padrão possui uma série de requisitos que buscam evidenciar o 

cumprimento do padrão em diversas facetas, por exemplo no “Requisito 8: “Cumpre as 

diretrizes dos protocolos de segurança do paciente”; no “Requisito 13: Cumpre os critérios 

para identificação de pacientes/clientes críticos e fluxo de atendimento às urgências e 

emergências”. nesses requisitos o auditor buscará evidenciar e entender o processo de 

identificação do paciente e as barreiras de segurança estabelecidas pela organização. 

(ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2018, p. 66). Observa-se, portanto, 

nesse caso em específico, que a questão da segurança na identificação do paciente é abordada 

em ambos os programas, porém em profundidade e detalhamento diferentes.  

Destaca-se que a JCI define como primordial o cumprimento do capítulo de metas 

internacionais de segurança do paciente e o descumprimento total de um padrão, ou seja, um 

“não conforme” é impedimento de acreditação ou renovação.  

Enquanto a JCI avalia as instituições em um formato mais “by the book”, avaliando 

cada elemento de mensuração e emitindo um juízo em cada um deles por meio do relatório, a 

ONA avalia a instituição em uma visão mais ampla, ela também emite relatório de avaliação e 

nele refletem as considerações dos avaliadores com base no momento no qual a instituição 

está, considerando e reforçando o esforço e dedicação da organização em estabelecer ciclos de 

melhorias, inclusive ressaltam os pontos positivos da Instituição.  Essa abordagem 

aparentemente se adequa mais à realidade brasileira, pois a cultura de qualidade e segurança 

na saúde ainda é incipiente, basta comparar pelo total de instituição acreditadas versus o total 

de instituição registradas no CNES, conforme demonstrado na tabela 1.  

Na análise das entrevistas, a seguir, é possível captar a visão dos pacientes e 

profissionais quanto ao entendimento das acreditações e o que isso contribui para a segurança 

do cuidado.  

O Quadro 6 apresenta uma visão consolidada do resultado das entrevistas do grupo 

de pacientes. 
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Quadro 6: Análise horizontal das entrevistas com o 1º grupo – pacientes 

QUESTÃO ANÁLISE 

Critérios para escolha do CCC 

como local para o tratamento 

(pergunta 2) 

-Indicação de um médico: 5 pacientes 

-Indicação de um conhecido (não médico): 2 pacientes 

-Indicação do convênio: 1 paciente 

-Acreditações que o CCC possui: nenhum 

Antes de decidir se tratar no CCC 

você pesquisou sobre a 

instituição? Em caso positivo, o 

fato dela ter três selos de 

acreditação influenciou sua 

decisão? (pergunta 3) 

-Dos 8 pacientes entrevistados, 7 vieram por indicação de 

médicos ou algum conhecido e 1 veio por ser o local de 

cobertura do convênio 

- 6 de 8 pacientes não buscaram informações referente à clínica 

nos meios de comunicação antes de iniciar seu o tratamento 

-2 de 8 pacientes consideraram em sua decisão o fato de o 

CCC ser uma clínica acreditada com três selos de qualidade, 

porém esse fator não foi determinante 

Você sabe o que são as 

acreditações de qualidade em 

saúde? (pergunta 6) 

Dos 8 pacientes entrevistados: 

-5 afirmaram não saber o que são as acreditações em saúde 

-3 sabiam mais ou menos  

Fonte: elaborado pela própria autora 

No Quadro 6 foi possível evidenciar que 5 de 8 pacientes (62%) não souberam se 

pronunciar sobre “o que são as acreditações em saúde”, 3 de 8 (38%) disseram saber mais ou 

menos o que significa. O resultado obtido nessas respostas se complementa com as respostas 

da questão 7 que objetivou a entender se o paciente reconhece que ‘as acreditações de saúde 

contribuem para a segurança do seu tratamento’. Ao responder essa pergunta, 4 pacientes 

responderam que ‘sim’ e deram exemplos de como eles enxergavam essa contribuição. Uma 

participante disse: “Sem dúvida que contribui[...] porque essa certificação exige que a clínica 

tenha padrões, procedimentos e protocolos específicos para ser acreditada [...]. Outra 

paciente respondendo a mesma questão complementa: “eu acho que com a certificação você 

tem um a mais, uma exigência a mais, a limpeza do local, acho que desde a postura da 

atendente na recepção [...] tudo isso deva estar incluído na acreditação”.  

Por outro lado, 4 pacientes não souberam opinar quanto à contribuição das 

acreditações na segurança e inclusive desconheciam o fato de o CCC ser uma clínica com três 

selos de acreditação. Um dos pacientes afirmou: “Eu nem sabia que a clínica tinha essas 

acreditações, mas pra mim é ótimo [...] porque deve ter várias etapas que a clínica deva ter 

atingido para ter essa certificação, então me dá mais segurança agora com certeza, mas eu 

não vim para cá por causa das acreditações [...]”. Esse não foi o único paciente que se 

mostrou surpreso ao saber que o CCC tinha os selos de acreditação, outro paciente disse se 

sentir honrado de estar em um local que se preocupava evidentemente em prestar um serviço 

com qualidade e segurança para o paciente.  
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A partir de uma visão geral das respostas, foi nítido o desconhecimento da existência 

dos programas de acreditação no CCC por parte dos pacientes. Complementando com outras 

respostas, foi possível constatar que 5 de 8 pacientes entrevistados chegaram ao CCC por 

indicação de médicos e coincidentemente não pesquisaram sobre a clínica, mas sim houve 

uma afirmação expressiva em pesquisar sobre o médico que os atenderia e em outros casos 

chegaram respaldados pela confiança que o seu médico tinha no médico indicado.  

Nas entrevistas foi possível captar vários elementos considerados importantes sobre 

como o paciente se sente e de suas expectativas quanto ao tratamento e estadia no CCC. 

Constataram-se que 100% dos pacientes entrevistados apreciam o CCC e se sentem seguros 

quando estão sob os cuidados da equipe e 100% dos entrevistados comentaram em algum 

momento da conversa sobre como se sentem ao estar no CCC. Uns abordaram a acolhida e 

carinho oferecido pelos profissionais como sendo um diferencial, outros disseram se sentir 

importantes e queridos quando a equipe multiprofissional os cumprimenta pelo nome e 

inclusive se adiantava em atender suas necessidades e desejos, desde trazer uma coberta extra 

até saber que ele gosta do café sem açúcar. Um paciente complementou que quando sai de 

casa para ir a seção de quimioterapia que ele não sente que está indo fazer um tratamento, mas 

sim como se estivesse indo fazer uma visita a um amigo, pela forma como ele é recebido e 

tratado durante sua estadia no CCC e claro, acrescentou, que a estrutura física do CCC o leva 

a se sentir em casa.  

O Quadro 7 evidencia a visão dos pacientes quanto às orientações e esclarecimento 

de dúvidas por parte da equipe do CCC.    

Quadro 7: Orientação aos pacientes  

A equipe do CCC apresenta os riscos do seu tratamento e esclarece todas as suas 

dúvidas?  (pergunta 10) 

Os 8 pacientes entrevistados se sentem bem orientados pela equipe multiprofissional. A 

seguir, algumas citações de suas respostas:  

Paciente 1: “Olha nas consultas iniciais que eu fiz com o Dr. X, eu recebi toda a orientação 

sobre diagnóstico, detalhes sobre os procedimentos e efeitos. Recebi um livrinho que eu 

achei muito bacana, que tem uma série de orientações para o paciente com câncer [...] eu já 

liguei algumas vezes para o plantão, tanto falei com ele, quanto com outros médicos da 

equipe e sempre fui bem atendida, bem esclarecida. Quando preciso tomar alguma outra 

medicação a equipe da farmácia vem aqui me orientar [...] e diz que qualquer medicação 

que tiver de outro médico que preciso ligar para eles avaliarem se vai interferir com a 

quimioterapia [...]”. 
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Quadro 7: continuação  

Paciente 2: “Sim, sempre que muda um protocolo eu assino um termo, e é falado no termo 

sobre os riscos, e as enfermeiras também me falam, olha pode ter reação, pode ter diarreia, 

pode ter vomito. É orientado sim, me deram um telefone da clínica 24 horas, telefone de 

urgência, em caso de febre, em caso de diarreia com muita frequência, ligar no telefone”.  

Paciente 3: “Sim, já foi explicado o que acontece, a reação que eu vou ter, toda vez que tem 

um negócio diferente o Dr. X já explica e aqui na enfermagem explicam novamente [...] 

inclusive vem a farmacêutica... a nutricionista e a psicóloga para orientar [...]”. 

Paciente 4: “Sim... porque vem a nutricionista me falar como eu devo me alimentar, aí tirei 

minhas dúvidas com ela. Também vem a farmacêutica... que modificou o tempo que eu tenho 

que tomar as medicações diária [...] então quer dizer, eu vejo que sim, elas tiram minhas 

dúvidas. Ah... também a psicóloga reforça que se tiver alguma dúvida é para esclarecer com 

elas”. 

Paciente 5: “Sim, falam com bastante clareza... Inclusive após a quimio [...] as meninas 

telefonam para saber como estou, se está tudo bem, então o acompanhamento não é só aqui, 

mais fora também, elas continuam tendo essa preocupação.  [...]Os telefones foram 

fornecidos, os telefones de emergência, fui orientada, tudo direitinho. Olha o suporte me 

surpreendeu e nem sei se cabe dizer isso aqui, mas vou ser bem honesta, me surpreendeu até 

por ser uma clínica que atende vários convênios, e normalmente a gente associa que o 

atendimento particular vai ser sempre ser superior ao atendimento de convênio, então me 

surpreendeu bastante, superou minhas expectativas no atendimento”.  

Paciente 6: “É... na maioria das vezes tenho perguntas, então todos me respondem, me 

esclarecem tudo, Sempre tive abertura... desde os médicos, até a equipe inteira. Os cuidados 

em casa...  Sempre, toda vez que estou aqui vem nutricionista, vem a farmácia, querendo 

saber se mudou algum medicamento e reforça que se tiver algum problema ou introduziu um 

novo medicamento é para ligar para eles [...] então olha é apoio total”. 

Paciente 7: “Sim, primeiro dia que eu vim fazer quimio veio a nutricionista, veio psicóloga, 

o médico,  médico já tinha me orientado antes de começar [...] Sim, super acessível, tanto o 

médico, quanto a equipe de enfermagem, os profissionais que vieram aqui, aberto a 

qualquer pergunta que você poderia fazer [...] inclusive o médico deixou o telefone 

disponível se acontecer alguma coisa para eu ligar para ele, ir para o hospital, que ele vai 

para o hospital, mas graças a Deus nunca precisei, mas ele se disponibilizou, aqui a equipe 

de medicação (farmacêuticos), se eu tomar algum medicamento novo devo ligar para eles 

verem se tem alguma influência no tratamento. Bem acessível, bem atenciosos”. 

Paciente 8: “Tudo, os riscos, as reações... veio a farmacêutica, veio a nutricionista, veio 

todos os profissionais que eu tinha que passar [...] a psicóloga também aqui da clínica, bom 

um conjunto deles aqui, me ajudou sim”. 
Fonte: elaborado pela própria autora 

Constata-se no Quadro 7 que os pacientes possuem uma visão bastante positiva 

quanto às orientações fornecidas pela equipe do CCC antes e durante seu tratamento. Eles 

exemplificam protocolos de segurança estabelecidos pela organização forma nítida. O 

paciente aponta a uma melhoria que foi estabelecida com base na implantação das 

acreditações ONA e JCI, quando ele cita o guia que lhe é entregue no primeiro dia de 

quimioterapia como sendo um meio bastante didático para que ele tenha acesso as orientações 
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de cuidado. Ambas acreditações exigem que os pacientes sejam orientados quantos aos riscos 

do seu tratamento e cuidados necessários ao receber a quimioterapia. Outro paciente cita a 

facilidade para contatar a equipe multiprofissional fora das instalações do CCC. Outro 

paciente ainda afirmou como a farmácia avalia com frequência as interações dos seus 

medicamentos com a quimioterapia para evitar possíveis complicações.  

Os achados do parágrafo anterior são reforçados em outras fontes de evidências, no 

caso das orientações fornecidas por meio do guia do paciente e orientações para ligar em caso 

de urgência é possível constatar no POP-DCL-ENF-003 “Sistematização da assistência de 

enfermagem”, no qual explica que para os pacientes que estão no primeiro dia de 

quimioterapia deve ser entregue os materiais educativos como “Guia prático para Paciente 

Oncológico”(GPO), “Orientações dos direitos e deveres do paciente”, “Orientações para 

procedimentos em domicílio”, “Orientações como prevenir quedas”, Número do celular de 

urgência”, entre outras orientações que se fizerem necessárias. Todas essas orientações devem 

ser registradas no prontuário do paciente em aba específica de educação do paciente. No 

exemplo da avaliação da farmácia sobre a reconciliação medicamentosa é explicado no POP-

DCL-FAR-005 “Atenção farmacêutica”, que reforça que o farmacêutico deve verificar o uso 

domiciliar de medicamentos contínuos, consumo de bebida alcoólicas, terapias 

complementares, patologias prévias e alergia a medicamentos.  Por tanto, o Quadro 7 permite 

evidenciar que esses processos que foram definidos seguindo os padrões das acreditações são 

efetivos e percebidos pelos pacientes.  

O Quadro 8 apresenta uma visão sistêmica do resultado obtido nas entrevistas com os 

profissionais do Centro de Combate ao Câncer. 

Quadro 8: Análise horizontal das entrevistas com o 2º grupo – profissionais 

QUESTÃO ANÁLISE 

Você já trabalhou em outras 

instituições de saúde acreditadas 

antes? (pergunta 2) 

Dos 8 entrevistados: 4 responderam já terem trabalhado em 

outras instituições Acreditadas e 4 afirmaram que o CCC 

foi a primeira instituição acreditada aonde que trabalhou.  

Você participou diretamente em 

algum processo de preparação 

(implantação) para a avaliação de 

acreditação? (pergunta 3) 

Os 8 entrevistados responderam que participam ativamente 

nos processos de implantação e manutenção dos programas 

de acreditação. As principais respostas foram:  

- Apoio na elaboração de políticas e procedimentos 

administrativos e assistenciais;  

- Reuniões para revisão dos padrões e adequação dos nossos 

processos;  

- Estabelecer e acompanhar ações de melhorias; 

- Acompanhar indicadores;  

- Ministrar e participar de treinamentos.  
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Quadro 8: continuação 

Você tem conhecimento do sistema de 

notificação de não conformidades e eventos 

adversos, sentinela no CCC? Se sim, já notificou 

alguma vezes? (pergunta 8) 

Dos 8 entrevistados: 

-4 conhecem e notificam no dia a dia; 

-4 conhecem, mas não notificam no dia a dia. 

Como você vê o desenvolvimento da cultura de 

segurança no CCC? (pergunta 9) 

As respostas obtidas foram classificadas nos 

seguintes grupos:  

-5 profissionais disseram que CCC possui um 

Cultura de Segurança sedimentada. 

-3 profissionais afirmaram que o CCC está em 

caminho de desenvolvimento da cultura de 

segurança.  

Você recebeu treinamentos referentes as práticas 

que envolvem à segurança do atendimento ao 

paciente? (pergunta 10) 

Os 8 entrevistados afirmaram terem recebido 

treinamento referentes aos protocolos de 

segurança no cuidado prestado ao paciente e 

deram exemplo desses treinamentos, os mais 

citados foram (por ordem de maior citação): 

-Metas Internacionais de Segurança 

(identificação segura do paciente; comunicação 

efetiva; medicação de alta vigilância; controle de 

infecção; prevenção quedas); 

-Higienização das mãos; 

-Estratificação e classificação de riscos; 

-Ressuscitação cardiorrespiratória. 

Você identifica que alguma das exigências 

realizadas pelos padrões de acreditação referente 

a segurança do paciente não agrega valor no dia a 

dia, e a instituição cumpre apenas para obtenção 

do selo? (pergunta 11) 

-5 profissionais responderam que não identificam 

isso em sua realidade;  

-3 profissionais responderam que identificam 

padrões exigidos que não agregam valor ao 

cuidado prestado. Estes profissionais destacaram 

alguns exemplos, como: mapeamento de 

processos redundantes com os Pops (contendo as 

mesmas informações); confirmação do nome 

completo e data de nascimento do paciente em 

todos os procedimentos (“após algumas vindas 

do paciente cria-se um laço e essa confirmação 

fica maçante...”);  

Você tem algum comentário, exemplo, questão, 

informação adicional ou história que você não 

teve a oportunidade de falar referente à sua 

segurança do paciente no CCC? (pergunta 12) 

Dos 8 participantes, apenas 2 profissionais 

sinalizaram comentários nessa pergunta, segue 

abaixo suas respostas:   

Profissional 5: “Uma coisa que eu já vi na 

prática, é a questão cultural dos erros. Eu acho 

que aqui no CCC ainda tem um cunho punitivo, 

‘aquela pessoa que fez, aquela pessoa errou, 

aquela pessoa nunca poderia ter feito isso se ela 

trabalha na área há tantos anos...’ Eu ouvi uma 

aula em um congresso que achei muito 

interessante, o título era “como cuidar da 

segunda vítima”, porque a primeira vítima 

sempre será o paciente que teve algum problema 

em sua assistência, mas sempre haverá outros 

envolvidos que serão a segunda e a terceira 

vítima...  
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Quadro 8: continuação 

 Profissional 5: Eu acredito que a segurança do 

paciente está muito envolvida na segurança em 

que o funcionário tem para trabalhar, inclusive 

expor um engano, um erro a sua chefia/ diretoria 

e como isso será visto... Aqui no CCC acredito 

que isso precisa melhorar... Acredito que isso 

vem da postura da chefia e da diretoria, postura 

de como isso é colocado, como é auditado e 

como é trabalhado o erro do colaborador. 

Profissional 6: Com o convívio com os pacientes 

na assistência a gente ouve muitos pacientes 

falando que o diferencial da clínica é a 

segurança do paciente, o tratamento, o 

acolhimento, a humanização. Porque em outros 

serviços os pacientes falam que não passam de 

um número e aqui não, eles vêm isso como uma 

vitória para a clínica e para os colaboradores 

como um todo. 

Fonte: elaborado pela própria autora 

De forma geral,  constata-se que quatro profissionais que participaram das entrevistas 

(Quadro 8) trabalharam anteriormente em outro local acreditado antes de virem para o CCC, 

os outros 50% tiveram seu primeiro contato com os conceitos dos programas de acreditação 

aqui no CCC.  

Cem por cento dos participantes sinalizaram que participam ativamente nos 

processos de implantação e manutenção dos programas de acreditação. Os exemplos 

utilizados por eles para descrever essa participação são: apoio na elaboração de políticas e 

procedimentos administrativos e assistenciais; participação em reuniões para revisão dos 

padrões e adequação dos nossos processos; estabelecer e acompanhar ações de melhorias; 

acompanhar indicadores, ministrar e participar de treinamentos.  

Na pergunta referente a Cultura de Segurança no CCC, constata-se que 62% dos 

participantes (5 pessoas) se posicionaram positivamente sobre a presença de uma cultura 

segurança na instituição, inclusive com exemplos concretos. Três pessoas (38%) afirmaram 

que o CCC está com cultura de segurança em desenvolvimento, que é um caminho a ser 

percorrido dia a dia. Coincidentemente um desses três profissionais realizou um comentário 

bastante relevante sobre a “cultura punitiva” em resposta à pergunta 12. O profissional presta 

serviços diretamente ao paciente e tem mais de 5 anos de experiência na instituição. Em sua 

resposta (vide na íntegra no Quadro 8), ele expressa que diante de um erro a instituição tende 

a focar em ‘quem’ o cometeu, mais do que nas causas que levaram a que o mesmo 
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acontecesse. Expressou ainda que quando acontece o erro, a instituição não presta assistência 

ao profissional envolvido (o que chamou de segunda vítima) e que isso desestimula e cria 

barreiras (medo) para que o profissional possa relatar todas as possíveis falhas.  

Identifica-se este ponto como sendo importante, pois além de vir de alguém que está 

presente na base do processo e na assistência do dia a dia, evidencia-se um fator bastante 

sensível que é o “medo” do profissional em relatar os erros. Acredito que seja importante 

explorar esse assunto em outra ocasião na instituição a fim de identificar se outros 

profissionais tem a mesma visão. Inclusive essa poderá ser uma indicação de trabalhos 

futuros. No artigo errar é humano (1999) são expostos pontos chaves para descrever essa 

situação, os autores sinalizam que a maior parte dos erros na assistência ao paciente são 

resultado de sistemas defeituosos e não apenas de falhas individuais. Acrescentam ainda que 

quando a cultura é justa não se punem as pessoas, pois reconhece que essa postura 

desestimula o relato e não corrige as causas reais do problema, além de aumentar a 

probabilidade de novas ocorrências (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 1999). 

Os três profissionais que responderam “sim” à pergunta: “Você identifica que 

alguma das exigências realizadas pelos padrões de acreditação referente a segurança do 

paciente não agrega valor no dia a dia, e a instituição cumpre apenas para obtenção do 

selo?” (pergunta 11) deram exemplos voltados à forma em como a instituição interpreta e 

segue determinado padrão, sem o significado sobre exigência dos padrões em per se. Os 

exemplos utilizados foram referentes à redundância das informações presentes no 

mapeamento de processos e nos documentos que detalham esses Procedimentos Operacionais 

Padrão (POPs) e também a confirmação do nome completo e data de nascimento do paciente 

antes de todos os procedimentos, inclusive quando o paciente seja frequente, (vide resposta no 

Quadro 8, pergunta 11).  

Um dos padrões que fazem referência à prática dos exemplos utilizados pelos 

participantes se encontra no manual da ONA, subseção ‘Atendimento Ambulatorial’, padrão 

nível 2, requisito 1 (vide Anexo I) que estabelece que a instituição “formalize a interação 

entre os processos, clientes e fornecedores, de acordo com a cadeia de valor estabelecida, 

contemplando direitos e deveres entre as partes”. O CCC interpreta e aplica esse padrão por 

meio de mapeamentos de processos setoriais, aos quais os departamentos devem detalhar seus 

processos, assim como a interface com outros setores e quais as responsabilidades de cada 

agente nesse processo. Por outro lado, nos procedimentos descritos (POPs) todos os processos 
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são detalhados por meio de um passo a passo. Esse é um dos motivos que leva a que três 

profissionais que participaram nas entrevistas opinem que há padrões que não agregam valor à 

segurança do paciente (quadro 8, pergunta 11). Nesse caso em específico não é o padrão, mas 

a forma em como a instituição interpreta e aplica.  

O outro padrão que faz menção ao segundo exemplo colocado pelos participantes 

referente a confirmação dos dados do paciente, inclusive quando ele é frequente na 

instituição, se encontra no manual da JCI, capítulo I ‘Metas Internacionais de Segurança do 

Paciente’, padrão 1, elementos de mensuração 2 (vide Anexo I): “os pacientes são 

identificados antes de serem submetidos a tratamentos e procedimentos”. A política do CCC 

referente as Metas Internacionais de Segurança do Paciente, estabelece que “todos os 

profissionais devem conferir os dois identificadores padronizados (nome completo e data de 

nascimento) antes de qualquer intervenção, tratamentos e/ou procedimentos”. A política da 

instituição está alinhada com o padrão de qualidade exigido, porém colocadas essas situações, 

pondera-se que existe uma real necessidade de rever o “como” a instituição interpreta e aplica 

determinados padrões, buscando possíveis melhorias nas ferramentas utilizadas.  

4.2 Percepção de Qualidade e Segurança  

Identificar a percepção dos pacientes e profissionais da saúde com relação à 

qualidade e segurança foi outro objetivo desse estudo e nesse foco foram realizadas duas 

perguntas nas entrevistas com a finalidade de captar a percepção sobre ‘o que é a qualidade 

de um serviço’ e ‘o que entendem por segurança do paciente’ (perguntas 4 e 5) tanto para os 

pacientes como os profissionais. Por mais que essas perguntas foram realizadas 

separadamente, no presente contexto serão analisadas de forma complementar, devido ao teor 

e alinhamento das respostas obtidas. 

No quadro 9 serão expostas algumas citações das respostas às questões 4 e 5 do 

grupo de pacientes, nas quais será possível evidenciar a visão que eles têm a respeito de 

qualidade e segurança durante seu atendimento.  
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Quadro 9: Qualidade e segurança na visão de quem recebe o cuidado 

O que você entende por qualidade do serviço? 

(pergunta 4) 

O que você entende por segurança do 

paciente? (pergunta 5) 

Paciente 1: “Qualidade do serviço para mim, é 

justamente você estabelecer um bom relacionamento 

nessa prestação do serviço, ou seja, as necessidades dos 

clientes são atendidas, [...]e da parte do paciente é ter a 

segurança de que esse tratamento está sendo conduzido 

em protocolo moderno, de uma maneira adequada e 

personalizada”. 

 

 

 

 

Paciente 1: “... então por um lado é bom você ter 

profissionais treinados, que te atendam com 

atenção, mas os materiais também são 

importantes, você saber que esse material está 

sendo bem cuidado, a questão de você não ter 

alguma infecção [...] aqui é um local aonde você 

é bem atendido, os materiais são de primeira 

qualidade, as pessoas te falam olhando no olho... 

as pessoas são mais serenas, dão atenção, então 

isso faz uma diferença... é isso que talvez seja o 

que me dá mais a sensação de segurança... E 

outra coisa, a satisfação do funcionário com a 

clínica... aqui você percebe que o funcionário, do 

faxineiro até o mais graduado, eles estão 

satisfeitos com o trabalho que estão exercendo, 

isso também é uma segurança”.  

Paciente 2: “A qualidade eu acho que é a forma de você 

tratar, é o cuidado que você tem com o paciente... a gente 

observa o cuidado com a higiene que vocês têm. É um 

conjunto de fatores, primeiro contato, depois a forma 

como vocês lida, a atenção que é dada para o paciente é 

muito importante nesse momento que a gente está 

vivendo [...]”.  

Paciente 2: “Segurança do paciente, é bom... vou 

retratar minha resposta com um episódio que 

aconteceu. Eu passei mal e fui para o hospital 

‘X’ e de lá ligaram para o Dr. ‘X”, e ele teve 

todo o cuidado comigo, ‘como ela está, não deixa 

internada que pode ser pior’... Me atenderam de 

madrugada e eles estavam sempre dispostos à 

disposição para o que eu estava precisando, isso 

pra mim é o cuidado”. 

Paciente 3: “A formação técnica do profissional que vai 

te atender, o atendimento da equipe, esse lado mais 

humano, além da qualificação técnica ter um lado 

humano, principalmente na questão do câncer, que eu 

acho isso muito importante. Instalações físicas... aqui a 

gente tem a sensação de que nem está vindo fazer uma 

quimioterapia, é uma sensação que você está vindo fazer 

uma visita, um SPA que você vai ficar um tempo aqui 

descansando, então acho que essa questão do lado 

humano, do tratamento, da cordialidade, de você se 

sentir bem, e lógico a competência técnica também 

influenciam bastante [...]”. 

Paciente 3: “...eu vejo sempre uns médicos que 

estão aqui fazendo inspeção na clínica para ver 

se está tudo em ordem e vira e mexe vem e 

perguntar se está tudo ok quando estou fazendo a 

quimio. Eu já presenciei umas duas ou três vezes 

o pessoal fazendo inspeção aqui dentro e também 

eu sei que eles têm um treinamento, vira e mexe 

tem uns treinamentos aqui. Isso aí eu acho que 

contribui para o bem-estar da gente”.  

Paciente 4: “Nosso bem-estar, tudo, até as instalações, 

acho que tudo isso influencia pro bem-estar do paciente” 

 

Paciente 4: “...é eu confiar nas pessoas que estão 

aqui, apesar que a cada medicamento elas falam, 

vou aplicar tal, vou aplicar tal, e isso já dá uma 

tremenda de uma segurança... e a gente vê que 

todas as enfermeiras são capacitadas, são de 

uma delicadeza incrível, e você confia nessas 

pessoas”.  
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Quadro 9: continuação 

O que você entende por qualidade do serviço? 

(pergunta 4) 
O que você entende por segurança do paciente? 

(pergunta 5) 
Paciente 5: “O mais importante é o resultado, mas 

antes do resultado tem toda uma sequência de 

tratamento, então para mim a qualidade está 

relacionada... com você ser tratado como ser 

humano... você não é só um número, então quando 

você é atendido de uma forma mais humana, você 

sente isso, então acho que isso é muito importante 

durante o tratamento  [...]. depois que a gente 

começou eu vi que o atendimento é bem humano, bem 

atencioso, e aí a gente acabou ficando por aqui”. 

 

Paciente 5: “... em um ambiente bom, limpo e a 

seriedade dos profissionais acho que é tudo, dá uma 

confiança muito maior da gente tratar”. 

 

Paciente 6: “É tanto o atendimento do médico... como 

das funcionárias, são muito atenciosos, eu me sinto 

muito seguro vindo aqui.  A transação no meu 

remédio no plano, foram eles que fizeram... É duro 

você ter que correr atrás do plano de saúde e aqui 

foram eles que fizeram tudo e estou muito satisfeito”. 

Paciente 6: “é a confiança que você sente no 

profissional que está atendendo... não tem como eu 

ver se esse medicamento é o medicamento certo 

mesmo, não existe, é o que a enfermeira ou o que o 

médico prescreveu é o que você vai tomar, então acho 

que a segurança passa, na segurança que o médico ou 

enfermeiros e os outros profissionais de saúde passam 

para você”. 

Fonte: elaborado pela própria autora 

Os principais elementos destacados nas respostas às questões 4 e 5 (Quadro 9) foram: 

necessidades atendidas, cuidado humanizado, atenção, carinho, competência técnica da equipe 

que presta o cuidado, bem-estar e instalações físicas.  

Evidencia-se que há uma constante nas respostas dos pacientes quando se fala de 

qualidade do serviço e segurança do atendimento, foi consideravelmente reforçado o cuidado 

humanizado; carinho e atenção da equipe multiprofissional; não ser tratado com um número... 

Foi pouco, ou quase nada, tratado pelos pacientes a relação do tratamento/medicação recebida 

com a prestação de um serviço com qualidade e segurança.  

De forma complementar, o Quadro 10 agrega mais informações sobre a percepção dos 

pacientes sobre um serviço seguro e com qualidade. As questões 8 e 9 (realizadas aos 

pacientes) visam captar se eles percebem a padronização dos processos e identificam barreiras 

de segurança estabelecidas durante sua estadia no CCC. 
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Quadro 10: Percepção de segurança - grupo pacientes 

QUESTÃO ANÁLISE 

Você percebe se quando realiza o mesmo 

procedimento no CCC, se ele é realizado 

da mesma forma independente do 

profissional que está atendendo? 

(pergunta 8) 

Os 8 pacientes enxergam padronização no atendimento durante a 

prestação do cuidado no CCC e deram exemplos disso. 

Em sua estadia no CCC, você poderia 

dar exemplos de protocolos de segurança 

que são realizados com você? (pergunta 

9) 

Os 8 pacientes deram exemplos concretos de protocolos de 

segurança aplicados no CCC durante seu atendimento. Os mais 

citados foram (por ordem de mais citados): 

- Confirmação do nome completo e data de nascimento antes de 

receber cada medicação;  

- Informar e mostrar ao paciente o rótulo da medicação que ele 

vai receber;  

- Higienização das mãos antes de administrar a medicação; 

- Pulseira de identificação que acompanha o paciente durante todo 

o procedimento; 

- Higiene do local; 

- Orientações para o cuidado em casa; 

-Estrutura física propícia para a circulação dos pacientes 

(cadeirantes). 

Para você, o que realmente importa 

quando está aqui no CCC? (pergunta 11) 

Principais temáticas abordadas pelos pacientes: 

(por ordem de maior repetição) 

- Carinho; 

- Não ser tratado como um número; 

- Cuidado humanizado; 

- Atenção; 

- Disponibilidade da equipe médica fora da Clínica; 

- Bem-estar do paciente. 

Fonte: elaborado pela própria autora 

Foi possível verificar que eles percebem uma série barreiras de segurança nos 

processos do CCC (pergunta 9, Quadro 10). Os pontos de destaque pelos pacientes são: 

pulseira de identificação; confirmação dos identificadores padrão antes dos procedimentos, 

complementando com mostrar ao paciente o rótulo da medicação que ele vai receber; 

higienizar as mãos antes de administrar a medicação; higiene do local; estrutura física 

adaptada para circulação de cadeirantes e macas, assim como orientações para o cuidado em 

casa todas as vezes que o paciente apresenta alguma dúvida, ou quando começa um novo 

tratamento ou quando há mudança de protocolo. De forma complementar, teve um paciente 

que afirmou que às vezes chega a ser chato tantas confirmações do seu nome completo e data 

de nascimento durante uma estadia de poucas horas no CCC, mas concluiu que entende que 

isso é para o bem e segurança dele próprio.  

A questão 11 teve o objetivo de captar o que realmente os pacientes esperam e 

desejam quando entram porta a dentro no CCC, ou seja, o que realmente importa para eles. Os 

principais pontos destacados pelos pacientes foram: (1) carinho e não ser tratado como um 
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número: vários pacientes afirmaram que se sentir acolhidos e queridos pela equipe 

multiprofissional faz o momento que eles passam no CCC mais leve e que inclusive podem 

até esquecer por algum momento o motivo pelo qual eles estão ali; (2) cuidado humanizado e 

atenção: alguns pacientes abordaram o cuidado humanizado, como sendo exemplo da atenção 

e compaixão da equipe em entender o momento em que eles se encontram e facilitar o que for 

possível para fazer mais leve o processo do tratamento e (3) disponibilidade médica fora do 

CCC. Os dois pacientes que citaram esse exemplo, expressaram esse ponto como sendo um 

diferencial do CCC que se compromete com a saúde do com o paciente não apenas enquanto 

ele se encontra na clínica, mas a qualquer momento que ele tenha alguma dúvida ou que 

precise de algum cuidado de urgência. Em uma pesquisa de satisfação (processo padrão 

desenvolvido pela instituição periodicamente) outro paciente afirmou: “...há dois anos que 

sou assistido pelo Dr. X e tenho a total liberdade em procurá-lo fora do horário e sou muito 

bem atendido”. Pontos como cura da doença, que o tratamento dê certo ou outras falas nesse 

mesmo sentido, não fizeram parte dos principais pontos enfatizados pelos pacientes.   

Esse como outros exemplos complementam e reforçam que o cuidado, envolvimento e 

comprometimento com a saúde do paciente não se dá apenas dentro das instalações do CCC. 

Esse compromisso tem seus fundamentos no modelo de cuidado desenhado pelo CCC, que se 

chama GCO, Gestão do Cuidado Oncológico. Resumidamente esse modelo trata de que a 

equipe médica do CCC é responsável pela coordenação do cuidado do paciente dentro e fora 

da instituição, visto que o paciente oncológico geralmente traz outras comorbidades e para 

evitar que ele fique perdido na rede de saúde, a equipe médica do CCC se responsabiliza por 

ele, orientando e intermediando as situações com hospitais, laboratórios, sempre que 

necessário. Um dos objetivos centrais desse modelo é evitar que o paciente seja submetido a 

procedimentos e/ou exames desnecessários ou que seu cuidado seja fragmentado, como é 

possível constatar em algumas facetas do sistema de saúde brasileiro, devido a que cada 

especialista vê apenas seu “quadrado” e não vê o paciente como um todo, não sendo capazes 

de ofertar uma atenção contínua, longitudinal e integral (MENDES, 2010).  Na subseção, do 

presente estudo, intitulada “Contribuição para melhoria dos processos e indicadores” foi 

detalhado esse modelo de cuidado ao paciente (GCO) que busca integrar o cuidado do 

paciente dentro e fora da instituição.  

 No Quadro 11 são expostas algumas citações das respostas às questões 4 e 5 das 

entrevistas com o grupo de profissionais. 
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Quadro 11: Qualidade e segurança na visão de quem presta o cuidado 

O que você entende por qualidade do serviço? 

(pergunta 4) 

O que você entende por segurança do 

paciente? (pergunta 5) 

Profissional 1: “Na área da saúde o que você 

entrega de valor ao paciente (em termos de 

melhorias de qualidade de serviço e desfecho 

clínico) depende de que área você estiver 

falando. Na área que eu trabalho, qualidade é a 

entrega de um desfecho clínico favorável e 

entrega de uma qualidade de vida favorável e o 

melhor para o paciente [...]”. 

Profissional 1: “A Segurança que uma vez ela é 

incluída em qualquer tipo de processo dentro da 

instituição, ele não corra risco de ter uma piora 

na sua qualidade de saúde”. 

 

Profissional 2: “Qualidade do serviço eu acho 

que é entregar aquilo que o paciente precisa 

pelo menor custo possível... É fazer um serviço 

de qualidade, é entregar saúde mais do que 

tratamento de doença, e com menor custo para 

o paciente”. 

Profissional 2: “[...]basicamente o que eu acho 

que a gente pode interpretar como segurança 

para o paciente é garantir a ele, (ou pelo menos 

ter mecanismos de garantir) um ambiente 

seguro, onde ele vai receber aquilo que ele 

precisa sem ter a saúde dele piorada por 

qualquer problema que aconteça”. 

Profissional 3: “A primeira coisa que vem na 

minha cabeça é o atendimento individualizado, 

humanizado. É atender as necessidades do 

paciente desde o momento em que ele entra na 

recepção, até o final do atendimento dele[...]”. 

Profissional 3: “Garantir que todos os 

processos e protocolos determinados para 

aquele paciente sejam cumpridos [...] é o 

paciente não ser tratado como um número, é ele 

ser tratado de forma individual [...]”. 

Profissional 4: “Qualidade dos serviços de 

saúde, na minha opinião, é ter os processos bem 

descritos e disseminados na equipe. É quando 

todos realizam os processos da mesma forma, 

assim não importa o profissional que atenderá, 

todos trabalharão da mesma maneira. Quando 

vou em um hospital que tem acreditação fico 

bem mais tranquila”. 

Profissional 4: “Uma instituição que tem uma 

acreditação acho que tem segurança do 

paciente... Desde a hora que a gente chega em 

uma instituição e perguntam seu nome completo 

e data de nascimento, uma simples coleta de 

sangue eu já acho que é uma empresa mais 

confiável e mais segura, por isso fico mais 

tranquila”. 

Profissional 5: “O que responde ao objetivo 

proposto nas instituições, e eles tem que ser 

baseado em que a atividade seja feita da forma 

correta, pelo funcionário correto, acho que 

basicamente isso, e que tenha um 

acompanhamento de resultados [...]”. 

Profissional 5: “Principalmente seguir os 

protocolos da forma correta[...]. Seguir um 

checklist de atendimento, seguir um protocolo, 

não pular etapas isso gera maior chance de 

segurança para o paciente, não causa nenhum 

problema, nenhuma falta de assistência, ou 

alguma assistência incorreta que possa causar 

algum dano do paciente”. 

Profissional 6: “Visa o bem-estar do 

profissional e do paciente no atendimento e na 

qualidade dos processos, dando assim uma 

firmeza, uma segurança ao paciente quanto aos 

processos a serem efetuados com ele”. 

Profissional 6: “É quando você trata o paciente 

em um contexto individual, porque cada 

paciente tem suas diferenças de cuidado, 

cuidados especiais e você cria um vínculo com o 

paciente, transmitindo a segurança que você dá 

a ele no cuidado e no andamento do processo de 

cuidar”. 
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Quadro 11: continuação 

O que você entende por qualidade do serviço? 
(pergunta 4) 

O que você entende por segurança do 
paciente? (pergunta 5) 

Profissional 7: “A qualidade do serviço em 

saúde é em primeiro lugar cuidar do paciente 

como um todo, e para isso tem que estruturar 

uma série de processos pelos quais o paciente 

passará para poder ser cuidado com qualidade 

[...]”. 

Profissional 7: “A segurança do paciente para 

mim é quando todas as possibilidades de um 

erro, ou qualquer coisa do tipo, que possa 

acontecer ficam já previstos e imediatamente 

cuidados, caso haja algum erro[...]. A segurança 

é monitorada desde a hora que ele pisa no 

serviço de saúde até o momento que ele sai [...]. 

E o pessoal é treinado para que isso (erros) não 

aconteça, mantendo uma segurança do 

paciente”. 

 

Profissional 8: “Qualidade do serviço pra mim é 

um serviço bem estruturado, aonde todos os 

processos são descritos... e sejam feitos 

corretamente”. 

Profissional 8: “Segurança do paciente, seria, no 

nosso caso, dar a medicação certa para o 

paciente certo, na dosagem correta e preservar a 

saúde e a segurança física do paciente também”. 

Fonte: elaborado pela própria autora 

É possível evidenciar a visão que eles têm a respeito da qualidade e segurança durante 

à prestação do cuidado ao paciente. Os principais elementos destacados pelos profissionais ao 

responderem “o que entendem por qualidade do serviço e segurança do paciente”, foram 

(descritos em ordem de maior citações): processos estruturados e descritos; atendimento 

individualizado e humanizado; atender as necessidades do paciente; entregar valor ao 

paciente; melhoria da qualidade; desfecho clínico e garantia de um ambiente seguro.  

Constata-se no Quadro 11 que a maioria dos participantes entende a qualidade e a 

segurança como sendo intrinsecamente relacionadas e coexistentes, que se manifestam como 

uma forma de prestar o serviço. Acrescentam que fazem parte de processos estruturados e 

disseminados na equipe, em que cada um entende e executa satisfatoriamente o seu papel no 

estabelecimento de barreiras de segurança e entrega de valor agregado (desfecho clínico 

esperado e melhora da saúde).   

4.3 Contribuições para Melhoria dos Processos e Indicadores  

Avaliar as contribuições dos programas de acreditação por meio das entrevistas 

realizadas, dos procedimentos (documentos) da instituição, assim como indicadores de 

segurança da organização, foi o terceiro objetivo estabelecido nesse estudo.  

No Quadro 12 são apresentadas citações de alguns profissionais sobre sua visão 

referente a contribuição dos programas de acreditação na segurança do paciente (pergunta 7), 
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visto que todos os participantes têm acompanhado direta ou indiretamente a implantação e 

manutenção de tais programas no Centro de Combate ao Câncer.  

Quadro 12: Contribuição dos programas de acreditação na visão dos profissionais 

Você acredita que os padrões de acreditação têm contribuído para a segurança do paciente no 

CCC? Se sim, dê exemplos (pergunta 7) 

Profissional 1: “De uma forma geral eles aumentam a qualidade e a segurança... Seja do ponto de 

vista de qualidade de assistência ao paciente e desfechos clínicos, ou do ponto de vista de 

segurança física do paciente durante o período de tratamento dele[...]”. 

Profissional 3: “Eu acredito que sim... As pessoas conseguem seguir o processo conforme ele é 

estabelecido, porque tem esse peso da acreditação, e pela consciência da segurança do paciente.  

Como exemplos nós temos os POPs, todos os setores têm os POPs que determinam o processo 

padrão[...]”. 

Profissional 4: “Aqui no CCC a gente faz a avaliação de 100% das prescrições, então a gente 

garante que o paciente está fazendo uso de fato do que o médico solicitou, na dose certa, peso, 

altura, superfície. Todos os cálculos são feitos em 100% dos casos. Quando tem alguma 

divergência é realizada uma intervenção farmacêutica. A gente avalia também 100% dos pedidos 

antes deles irem para o convênio e a gente também faz intervenção no pedido de autorização 

quando há necessidade, seja de dose, seja nome comercial [...]”. 

Profissional 6: “Sim, porque faz muita dupla checagem e com isso você minimiza os erros e ou 

quase não existem os erros. O ser humano erra, mas a falha é muito menor e o risco do erro é visto 

antes de acontecer e não chega até o final. Por isso existem indicadores, tem ocorrências aonde a 

gente pode estar vendo e medindo as nossas falhas e melhorias”. 

Profissional 7: “Totalmente... Seria a rotina do paciente por exemplo, o fluxo do paciente dentro da 

instituição. Uma coisa importante é que por onde o paciente passa está todo organizado para 

recebê-lo e dar andamento nos processos internos e nos processos que são inerentes a instituição e 

ao paciente [...]”.  

Fonte: elaborado pela própria autora 

Segundo os relatos do Quadro 12,  constata-se que os principais temas abordados 

nessa questão foram: melhora na qualidade da assistência e desfecho clínico; avaliação 

farmacêutica dos pedidos de quimioterapia e prescrição médicas; estabelecimentos dos POPs; 

dupla checagem nos processos e segurança das instalações físicas. Os profissionais entendem 

esses exemplos de melhoria da Clínica como sendo correlacionados com as exigências dos 

programas de acreditação. 

O Quadro 13 apresenta alguns fragmentos das respostas dos profissionais quanto aos 

exemplos de evolução da qualidade e segurança (pergunta 6) que eles têm acompanhado e 

participado no Centro de Combate ao Câncer. 
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Quadro 13: Percepção dos profissionais sobre a evolução da qualidade e segurança no CCC 

Você poderia dar algum exemplo da evolução da qualidade e segurança no CCC? (pergunta 6) 

Profissional 1: “[...] uma coisa é o ponto de vista médico, outra coisa é o ponto de vista estrutural. 

São dois domínios diferentes, do ponto de vista médico a criação de diretrizes clínica de 

atendimento, de protocolos de tratamento, faz com que todos os médicos da instituição sigam a 

mesma diretriz de tratamento para o paciente. Dessa maneira, você está garantindo a qualidade do 

atendimento assistencial para o paciente. Porque todas essas decisões são apoiadas em medicina 

baseada em evidências. Nesse contexto também se monitora os riscos à saúde do paciente, por 

exemplo o programa de gestão de risco da instituição envolve desde atenção farmacêutica, 

reconciliação medicamentosa, toxicidade do medicamento, risco de queda de acordo com a condição 

física do paciente, até adaptações de acordo com a necessidade físicas do paciente. Todas essas 

questões refletem qualidade e segurança assistencial. Do ponto de vista estrutural é tudo que se pode 

fazer em termos de estrutura física, fluxo arquitetônico do paciente, fluxo de atendimento de acordo 

com as necessidades especiais que o paciente possa ter e até riscos estruturais, riscos de incêndio, 

controle de praga... É bem complexo, depende de qual domínio você queira falar”. 

 

Profissional 2: “[...] ao longo do tempo a gente vem se aprimorando com ferramentas, com 

mecanismos para evitar outros problemas. Desde sempre a gente teve dupla checagem, mas agora a 

gente tem também uma análise da farmacêutica da prescrição, tem um sistema eletrônico que, cada 

vez mais, bloqueia a possibilidade de erros advindos do erro humano e uma equipe muito treinada, 

que cada vez mais é cobrada e é recertificada nesse processo de cuidado, de atenção ao paciente 

[...]”. 

 

Profissional 3: “[...] eu fico na assistência e percebo que a enfermagem, por exemplo, ela tem um 

padrão de atendimento, é sempre mais ou menos a mesma coisa, os protocolos de atendimento, de 

segurança, as perguntas são sempre as mesmas. A farmácia (eu tinha mais contato na época do 

Sepaco), é muito nítido ver que a parte de manipulação, de administração, o controle de estoque, é 

muito seguro. Temos isso porque a acreditação exige, mas sabemos que o objetivo final é a 

segurança do paciente [...]”. 

 

Profissional 4: “As metas de seguranças. Antes o paciente era tratado apenas pelo nome, aí 

colocaram dois identificadores e isso é levado à sério. Risco de queda, o paciente é identificado; 

toda a equipe é treinada para saber que um paciente que tem risco de queda terá uma pulseira 

amarela e toda equipe ficará atenta, desde a copa, farmácia, enfermagem [...] no meu setor, para 

medicação de alta vigilância, temos um controle rígido para o armazenamento desses medicamentos. 

Quando saem em prescrição eles são sinalizados por um carimbo específico. Outro exemplo é a 

rastreabilidade de todas as medicações. Conseguimos rastrear um medicamento que o paciente fez 

uso há dias, conseguimos saber qual o lote, validade ele fez uso e qual empresa entregou”. 

 

Profissional 5: “Na prática por exemplo as questões dos EPIs (avental) que antigamente não eram 

exigidos, e com o processo de auditoria isso foi cobrado. Antes não se utilizavam o avental 

impermeável pela enfermagem na administração da quimioterapia, porque a diretoria clínica 

entendia que não era necessário, uma vez que a manipulação era feita pela farmácia em uma área 

fechada,  mas foi visto que mesmo assim existia um risco, e é um protocolo que todas as instituições 

acreditadas utilizam e ai a enfermagem começou a utilizar o avental impermeável como a legislação 

manda”.  

 

Profissional 6: “No começo havia só processo de cuidado e não existiam indicadores e processos 

descritos, iguais para todos, cada um desenvolvia os processos da forma que achava mais fácil e 

mais cômodo. Hoje existem os processos descritos e todos falam a mesma linguagem”. 
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Quadro 13: continuação 

Profissional 7: “[...] a gente foi vendo a evolução, a estruturação dos serviços, os processos muito 

mais seguros e claros dentro da instituição, acho que isso é um ponto forte. Cada profissional sabe 

exatamente a sua atuação dentro da instituição e isso gera um serviço de qualidade e claro que 

impacta na segurança do paciente”. 

 

Profissional 8: “[...] hoje em dia a gente já tem dupla checagem das prescrições, as prescrições do 

médico são avaliadas pelo farmacêutico, o farmacêutico verifica se as dosagens estão corretas, se o 

procedimento está correto, as datas estão corretas. Aumentou muito a segurança e isso não tem 

dúvida, sempre melhorando cada vez mais”. 

 Fonte: elaborado pela própria autora 

 

De forma geral, evidencia-se no Quadro 13 que os profissionais reconhecem que 

houve melhorias ao longo do tempo advindas da implantação e manutenção dos programas de 

acreditação ONA e JCI na Instituição. As principais melhorias apontadas foram: (1) 

estabelecimento de diretrizes clínicas e protocolos de tratamento apoiados em medicina 

baseada em evidências; (2) processos descritos e definição das barreiras de segurança; (3) 

monitoramento dos riscos presente no cuidado ao paciente por meio de um programa de 

gestão de riscos; (4) estabelecimento e acompanhamento dos indicadores.  

O profissional 6 (Quadro 13) destaca que antes das acreditações, ou seja, no primeiro 

ano da fundação do CCC (2008) havia apenas a prestação do cuidado ao paciente, porém sem 

padronização e reforça que também não existiam os indicadores para monitorar a segurança, e 

afirma que hoje existe tanto a padronização como indicadores e percebe essa melhoria como 

advinda da implantação dos programas de acreditação.  

As percepções dos profissionais, assim como evidências de processos padronizados e 

estruturados, além de indicadores de gestão, validam o que foi encontrado na revisão da 

literatura quanto as contribuições dos programas de acreditações para o desenvolvimento 

Institucional (SAUT, 2016; SCHIESARI, 2014)  

Outras melhorias que não foram relatadas em resposta para a questão 6, porém foram 

abordadas ao longo das entrevistas foram: acompanhamento da satisfação e/ou reclamação do 

paciente, por meio das pesquisas periódicas e outros canais; monitoramento das quase falhas 

dos processos como medida que mostra que as barreiras de segurança estão funcionando.  

O monitoramento da satisfação do paciente é abordado e exigido por ambos os 

programas de acreditação (ONA e JCI). No manual da JCI se encontra no capítulo 11: GLD 

“Governo, Liderança e Direção”, padrão 5, no qual aborda a necessidade de monitoramento 
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dos processos e dos resultados clínicos e administrativos. No propósito desse padrão são 

especificadas várias áreas de monitoramento e entre elas está “expectativas e percepção do 

cuidado por parte do paciente e de seus familiares”. No manual da ONA, seção 1 “Gestão 

Organizacional”, subseção 1.3 “Gestão Administrativa e Financeira”, padrão de nível 2, 

requisito 2, estabelece que a instituição deve “acompanhar e monitorar sistematicamente a 

satisfação dos clientes e as reclamações/queixas/sugestões/elogios”.  

E, é com base nesses padrões que a instituição definiu a pesquisa de satisfação do 

paciente como um processo padrão. Essa pesquisa é realizada periodicamente seguindo alguns 

critérios, detalhados no POP-DTI-MKT-009: “Pesquisa de Satisfação com o CCC” 

(documento institucional).  Essas pesquisas são respondidas de forma voluntária. Nos últimos 

três anos foram respondidas um total de 789 pesquisas com uma média de 263 por/ano, 

obtendo uma média geral anual de 96% de satisfação e um total de 562 agradecimento e/ou 

elogios no período. Desse montante de pesquisas constatou-se que 40 comentários dos 

pacientes se enquadraram em sugestões de melhoria e/ou reclamação no período analisado. O 

que denota que há uma real satisfação do paciente com a instituição.  

Foram analisados os comentários dos pacientes nas pesquisas no período de 2016-

2018 e realizado uma coletânea sobre a qualidade percebida de forma a reforçar e somar às 

respostas obtidas nas entrevistas. No Quadro 14 são apresentadas 15 citações dessas pesquisas 

de satisfação, visto que os pacientes autorizam a publicação de seus comentários assinando 

um termo anexo à pesquisa. Os critérios de escolha dessas citações foram: eleger citações dos 

diferentes anos analisados (ao menos três de cada ano) e que estivessem em linha com o tema 

aprofundado nesse estudo e, por último; falas que tivessem ao menos duas linhas na escrita. 

Quadro 14: Percepção de qualidade nas pesquisas de satisfação respondidas pelos pacientes  

Percepção de Qualidade nas Pesquisas de Satisfação 
 “O CCC nos surpreendeu desde o primeiro contato telefônico pelo grande nível profissional de 

todo o corpo clínico, administrativo e recepcionistas. Todos que aqui chegam vem carregados de 

fragilidades, medos, incertezas e o CCC é a uma porta que oferece um futuro e isto está 

consolidado na atitude de cada um dos integrantes dessa maravilhosa organização. Muito obrigada 

a todos, por tudo”. (27/10/2016) 

“Que a equipe continue sempre com esse comprometimento profissional, o carinho e o respeito no 

atendimento, aos que vem com tantos problemas e encontra um sorriso no rosto dos atendentes. 

Muito obrigada”. (07/11/2016) 
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Quadro 14: continuação  

“O ano está se finalizando, e fica na minha visão que vocês me surpreenderam, quando cheguei aqui 

na minha cabeça, pensava que iria viver mais um ano nesse pesadelo, mas vocês, me ensinaram a 

acreditar, sonhar, e não desistir. Parabéns família, vocês se superam no atendimento com excelência. 

Obrigado”. (19/12/2016) 

“Muito obrigada pela atenção desde o primeiro momento que estive aqui, meio "perdida", confusa e 

com medo me acolheram com muito amor e carinho no simples olhar e nas palavras certas e 

otimistas. Gratidão”. (11/01/2017) 

“Me trato no CCC há pouco mais de 4 meses e nesses 4 anos em que me trato contra câncer de 

mama, é a primeira vez que me sinto especialmente acolhida por uma equipe oncológica”. 

(16/01/2017) 

“Dizemos que a Dra Z faz a imunoterapia do afeto, talvez esse seja o caminho para alcançar 

resultados tão extraordinários. O padrão de qualidade de atendimento é impecável, incluindo todos 

os setores como recepção, enfermagem, serviços gerais, etc.”. (01/02/2017) 

“Quando cheguei ao CCC, estava completamente fragilizada, mas o atendimento carinhoso e com 

todo o mimo que se dá aos pacientes, transformou minha fraqueza em força. Só tenho a agradecer a 

todos do CCC e, em especial, ao meu médico, Dr. X”. (31/03/2017) 

“Dois profissionais que convivo com frequência falam da clínica com orgulho, ressaltando as 

qualidades profissionais, de organização e de relações humanas. Estas manifestações foram 

materializadas na recente oportunidade que tive de ser atendido aqui. O elevado grau de satisfação 

interna reforça a segurança e a certeza que seremos bem atendidos”. (26/05/2017) 

“Já me tratei em outros centros oncológicos, mas este é o melhor, tanto em relação ao meu médico, 

como a todo corpo de colaboradores. Dos atendentes aos enfermeiros, o tratamento é extremamente 

humano. Obrigada”. (18/07/2017) 

“Querido CCC, trato-o como um grande amigo, porque sinto-o como tal. Recebeu-me de braços 

abertos, tratou-me com carinho, consideração, cuidado, atenção, amizade, amor. Saí do fundo do 

abismo, que é como se sente quem está com câncer. Vocês me guiaram pela mão, agora respiro 

aliviada. Recuperando-me, dia após dia. Querido CCC: vocês são maravilhosos!!! Palavras não 

bastam, porém eu resumiria em: DIGNIDADE, QUALIDADE, EXCELÊNCIA. Muito, muito obrigada 

Dr. X e aos demais médicos, ao pessoal da clínica (Enfermagem, laboratórios, administração), às 

moças da limpeza, às queridas moças do café, ao rapaz do estacionamento e aos demais. Grata”. 

(17/10/2017) 

 “Quando você se depara com um problema de saúde, tudo o que se quer é acolhimento, 

discernimento, atenção e muita fé em Deus. Fé sempre tive e o restante encontrei no Dr. X e toda sua 

equipe. Obrigada por tudo nesses 8 anos de convivência”. (13/08/2018) 

“Toda instituição de saúde deveria ter este padrão de atendimento. E um momento delicado na vida 

do paciente, e este atendimento é fundamental para a recuperação do paciente. Parabéns pelo 

atendimento”. (24/09/2018)  

“O mundo oncológico é um mundo de muitas dores e medos. Me tratei em outros lugares e foi 

somente aqui que fui vista e tratada como ser humano individual. Aqui minhas dores e medos são 

respeitadas. Sou grata por isso, pois me fortaleço cada dia mais”. (05/11/2018) 

“Profissionais como o Dr. X dignificam a medicina, ele é dedicado, atencioso, competente como 

médico e ser humano. Durante meu tratamento, só me passou otimismo”. (13/11/2018) 

Fonte: elaborado pela própria autora 

Há um real aprecio dos pacientes pela forma como a instituição cuida. Há algumas 

constantes que são: carinho, atenção e acolhida da equipe; atendimento com excelência; 
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empatia e compaixão com o momento de fragilidade, medo e incerteza que os pacientes 

oncológicos enfrentam e profissionalismo da equipe (Quadro 14).  

De forma complementar, dos 562 agradecimentos recebidos no período de 2016 a 

2018, os temas mais abordados foram: carinho e acolhimento (81); atenção dos profissionais 

(70) e cuidado humanizado (21). É bastante considerável como o tema “carinho se repete e se 

reforça nas falas dos pacientes oncológicos, seja nas pesquisas de satisfação ou nas 

entrevistas.  

No percurso de implantação e manutenção das acreditações é comum e desejável 

verificarmos uma quantidade considerável de ciclos de melhorias, pois com as atualizações 

dos manuais e avaliações periódicas, surgem novos pontos de melhoria aos quais a instituição 

enfoca por meio do estabelecimento de planos de ação e envolvimento das equipes.  

No caso do CCC, as acreditações estiveram presentes praticamente desde seu 

“nascimento”, pois quando foi fundada a unidade matriz em 2008, na avenida Brasil já 

iniciaram os processos de implantação dos padrões a fim de receber a auditoria da ONA em 

abril de 2009. Esse foi apenas o passo inicial de uma jornada de qualidade e segurança que até 

hoje continua de forma dinâmica.   

Nos documentos institucionais do CCC é possível identificar a estratégia existente 

para prover aos pacientes e familiares das orientações necessárias antes, durante e após seu 

tratamento. O CCC estabelece em suas políticas as diretrizes para prestar um cuidado com 

qualidade e segurança, nos planos traçam as estratégias para executar tais diretrizes e nos 

programas, manuais e POPs detalham o passo a passo para cada fase do processo, prevendo os 

possíveis riscos e estabelecendo as barreiras de segurança necessárias em cada etapa, 

seguindo os padrões de qualidade definidos pelas acreditações.  

Uma das estratégias para manter o paciente orientado do seu tratamento é o Guia 

prático do Paciente Oncológico (GPO) que é entregue no primeiro dia da quimioterapia, assim 

como também vários folders educativos sobre os diferentes tipos de cânceres. Essa 

preocupação em manter o paciente ciente e orientado sobre o seu tratamento, assim como 

possíveis efeitos adversos e colaterais, foi destacada nas entrevistas dos pacientes e 

profissionais. Todos os pacientes entrevistados se sentem informados e envolvidos no seu 

tratamento e 100% dos profissionais também afirmam que a instituição provê as orientações 

necessárias ao paciente, sendo dentro e fora da instituição. Inclusive a atenção e cuidado com 
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o paciente fora das instalações do CCC, por meio de contato telefônico, foi reforçado por 

alguns pacientes como um diferencial.  

Ficou evidente que, por meio das entrevistas,  a grande maioria dos comentários dos 

pacientes e profissionais estão alinhados com o modelo de cuidado praticado pelo CCC, desde 

ser tratado com carinho, atenção, respeito, até o comprometimento com saúde do paciente 

fora das instalações do CCC, realizando assim a coordenação do cuidado em todas as fases do 

tratamento do paciente.  

O plano institucional intitulado “Gestão da Qualidade e Segurança” (PLAN-001), 

detalha esse modelo de cuidado e explica as causas que levaram a sua criação. Entre elas foi a 

constatação da falta de integração dos tratamentos oncológicos, podendo gerar procedimentos 

desnecessários e impactar em um alto custo no tratamento. Essa falta de integração entre os 

processos assistenciais pode impactar negativamente na segurança do paciente, familiares e 

profissionais. Com base nessas evidências e outras foi que o CCC desenvolveu um modelo de 

atuação chamado GCO - Gestão do Cuidado Oncológico - que gerencia o processo como um 

todo, oferecendo a todos os envolvidos - desde o paciente, às fontes pagadoras - informações 

claras e precisas, sempre buscando o tratamento certo para o paciente certo no momento certo. 

O modelo de atuação GCO é uma metodologia de gestão integrada de todo plano terapêutico, 

que tem como foco principal o paciente, para o qual busca oferecer atendimento humanizado, 

empático e atencioso, além de propiciar melhor qualidade de vida ao paciente.  

O GCO é a base do modelo de negócios do CCC e consiste em políticas e 

procedimentos de gestão integrada de tratamento dos pacientes oncológicos. O GCO é um 

diferencial competitivo do CCC e ele está sustentado por três pilares: (1) Condução integrada 

do paciente oncológico; (2) Softwares de gestão e (3) Medicina baseada em evidências. Por 

meio do GCO, o médico oncologista líder de cada caso centraliza, todas as etapas do 

tratamento, desde o diagnóstico até o óbito ou cura, incluindo as necessidades intra-

hospitalares, trazendo maior resolutividade aos tratamentos. 
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Figura 2: Gestão do cuidado oncológico – Modelo de cuidado do CCC  

 

Fonte: arquivo exclusivo do CCC 

 

Para garantir a efetividade desse modelo de cuidado, a instituição investe em 

treinamento à equipe e incentiva a todos os profissionais, independentemente de seu nível 

hierárquico, a participar ativamente propondo melhorias nos processos, analisar as quase 

falhas e eventos estabelecendo as devidas ações e ciclos de melhoria.  

Não há dúvidas, por parte dos profissionais do CCC, que os programas de 

acreditação contribuíram enormemente para as definições tanto dos documentos institucionais 

como dos indicadores de segurança, monitoramento e resultado.   

Com a implantação dos programas de acreditação, tanto ONA como JCI, o CCC 

definiu e detalhou uma estrutura de documentos que contempla sobretudo políticas, planos, 

programas, manuais, POPs e materiais educativos. As políticas definem a missão, visão e 

valores da instituição, assim como suas diretrizes e de uma forma geral especificam “o que 

fazer”. Os planos, programas e manuais são o detalhamento das diretrizes. Os POPs 

estabelecem o passo a passo para cada etapa do processo e os materiais educativos expressam 

um dos meios que a Instituição estabelece para orientação do paciente antes, durante e após 

seu tratamento oncológico.  

Nessa mesma linha, a instituição desenvolveu e vem aprimorando ao longo dos anos 

uma matriz de indicadores que contemplam indicadores estratégicos, de processos, de 

monitoramento da segurança e de resultado. O fato de o CCC ter focado nas acreditações de 

saúde desde sua fundação dificulta evidenciar nesse estudo indicadores comparativos com o 

antes e após a implantação dos padrões de qualidade das acreditações. Basicamente os 
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indicadores de segurança nasceram advindos da implantação dos padrões de qualidade. Em 

alguns poucos exemplos esse comparativo do antes e depois é possível, como será o caso do 

monitoramento das quase falhas, detalhado mais adiante. Porém para quase 100% dos 

indicadores é possível evidenciar apenas a série histórica desde sua implantação e não há 

registros do antes para comparação.  

Da matriz geral de indicadores da instituição destacam-se no presente trabalho 

indicadores que complementam e afirmam alguns pontos discutidos e aprofundados nesse 

estudo, ou seja, indicadores que estejam diretamente ligados à segurança do paciente. Nesse 

quesito é possível exibir no Quadro 15 os indicadores de monitoramento da segurança 

presente no CCC.  

Quadro 15: Matriz de indicadores de segurança - CCC 

Matriz de indicadores de segurança - CCC 

1. Taxa de Intervenção Farmacêutica sobre Prescrição de Terapia Antineoplásica; 

2. Total de Erros de Medicação;  

3. Total de Não Conformidade na Identificação do Paciente (Meta 1) 

4. Total de Não Conformidade na Validação das Prescrições por Ordem Telefônica 

(Meta 2) 

5. Total de Não Conformidade na Segurança de Medicação de Alta Vigilância (Meta 3) 

6. Taxa de Participação no Treinamento de Higienização das Mãos (Meta 5) 

7. Taxa de Conformidade na Higienização das Mãos (Meta 5); 

8. Taxa de Quedas em Pacientes com Risco (Meta 6) 

9. Total de Quedas (Meta 6) 

10. Taxa de Extravasamento do Medicamento; 

11. Total de Acidentes com Quimioterápicos; 

12. Taxa de Não Atenção Farmacêutica; 

13. Taxa de Adesão às Intervenções Farmacêuticas; 

14. Taxa de Adesão ao tratamento de medicamento oral; 

15. Taxa de Infecção Geral; 

16. Taxa de Infecção de Cateter Venoso Central; 

17. Taxa de Completitude da Avaliação do Paciente; 

18. Total de Não Aderência as Diretrizes Clínicas;  

19. Taxa de Mortalidade da Instituição; 

20. Total de Eventos Sentinelas do mês; 

21. Tempo médio entre o diagnóstico e tratamento do câncer de mama (CA 50) no 

período; 

22. Percentual de Pacientes com CA 50 com laudo completo no período; 

23. Quimioterapia sistêmica nos últimos 14 dias de vida no período; 

24. Percentual de pacientes com sofrimento emocional elevado na avaliação de 

psicologia. 

 
Fonte: elaborado pela própria autora 
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Dos 24 indicadores listados, apresenta-se série histórica dos dois primeiros, a fim de 

exemplificar a existência de barreiras de segurança implantadas e monitoradas ao longo de 

toda cadeia do cuidado (Gráfico 1). O indicador intervenções farmacêuticas (citado na 

entrevista pelo profissional 4 no Quadro 8) é processo padrão em que a equipe de farmácia 

analisa 100% das prescrições médicas. Quando há divergência, desde nome comercial da 

medicação até falha na dose e/ou superfície corpórea do paciente, a equipe pode intervir. Essa 

barreira é para impedir que ocorram erros de medicação (Gráfico 1).  

Gráfico 1: Total intervenção farmacêutica versus Total de prescrições médicas avaliadas  

 

Fonte: elaborado pela própria autora 

Constata-se que a média de intervenção farmacêutica nas prescrições médicas é de 

2% ao ano, correspondendo a uma média de 33 prescrições/ano que tiveram o processo 

interrompido antes de passar para próxima etapa que é a manipulação da medicação. 

Interpreta-se isso como um tipo de quase falha.   

Em acordo com a JCI,  quase falha é “qualquer variação de um processo que não 

afeta um resultado, mas cuja recorrência acarreta chance de uma consequência adversa 

grave” (JCI, 2015). Essa mesma definição é detalhada no plano de qualidade e segurança da 

instituição (PLAN 01). 

Antes de apresentar o Gráfico 2 é importante destacar que a instituição utiliza como 

entendimento de erro de medicação o que o Conselho Federal de Farmácia define para tal, ou 

seja, que o erro de medicação está  “relacionado à prática profissional, produtos usados na 

área de saúde, procedimentos, problemas de comunicação, incluindo prescrição, rótulos, 

embalagens, nomes, preparação, dispensação, distribuição, administração, educação, 

monitoramento e uso de medicamentos” (ANACLETO et al., 2010). Com base nesse 

entendimento, 6 dos 7 erros de medicação registrados no período de 2013 a 2018, foram erros 
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de manipulação e/ou dispensação. Em alguns casos a própria equipe da farmácia percebeu o 

erro após manipulado. Em outros o erro foi barrado apenas na barreira final de segurança, que 

é a conferência da enfermagem antes de administrar a medicação. Em um único caso a 

medicação foi administrada de forma errada, porém sem dano ao paciente. Isso porque se 

tratava de um antiemético que estava na prescrição, porém o médico havia suspendido em 

conduta médica registrada em prontuário e a conferência da prescrição com a conduta médica 

foi falha gerando assim o erro final (Gráfico 2).  

Gráfico 2: Total de erro de medicação versus Total de quimioterapias  

 
Fonte: elaborado pela própria autora 

 

É racionalmente lógico afirmar que um erro em 3.564 atendimentos (0,02%) 

representa praticamente 100% de acertos. Entretanto, a saúde humana é insubstituível e, 

assim, único erro pode comprometer a vida do paciente e/ou causar-lhe um dano permanente. 

Esse “um erro” deve ganhar considerável relevância para o gestor, quem analisará 

profundamente as causas que levaram ao erro, buscando estabelecer novas barreiras para 

minimizar chances de novos erros. Sobretudo, deve-se evitar os incidentes com dano ao 

paciente, segundo classificação da Organização Mundial da Saúde (AGÊNCIA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2018).  

Um ponto importante a ser questionado neste cenário é a subnotificação. Visto que 

uma profissional sinalizou na entrevista que ainda percebe um cunho punitivo na instituição 

quando é notificado um erro, que ela foca em quem errou e não no erro em si. Adicionalmente 

os números de notificação se apresentam muito baixos na série histórica.  Diante dessas 

informações cabe questionar e entender junto aos gestores do CCC o mecanismo de 

notificação e a percepção de todos os profissionais ao notificar um erro. Obviamente isso 

extrapola o escopo do presente estudo, porém ele aponta a necessidade de aprofundar no tema 

e analisar possíveis melhorias nesse requisito.  
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Outra melhoria que se destaca nos comentários dos profissionais entrevistados, como 

advindas da contribuição dos programas de acreditação para a segurança dos pacientes, foi o 

monitoramento das quase falhas. Por mais que seja uma exigência das acreditações e a 

instituição possua um processo padrão para isso, é evidente que na prática surgem dúvidas no 

momento de notificar. Com base nessas constatações desde junho de 2018 a equipe da 

qualidade do CCC tem realizado algumas ações a fim de auxiliar aos profissionais na 

classificação das quase falhas e eventos adversos. Entre essas ações está a criação de uma 

planilha do Microsoft Excel® para o monitoramento exclusivo das quase falhas, com a 

motivação de que quanto mais registros melhor, pois evidencia que as barreiras de segurança 

estabelecidas estão funcionando. O plano piloto desse monitoramento teve início em julho de 

2018 em todos os setores do CCC, porém nesse estudo será utilizado os registros das quase 

falhas dos setores de farmácia e enfermagem para elucidar a melhoria.  

A JCI, no manual de padrões para ambulatórios (versão 2015), capítulo 9: “Melhoria 

da Qualidade e Segurança do Paciente, padrão 6 estabelece que a instituição defina um 

processo para identificar e analisar as quase falhas e eventos adversos. Já a ONA, abordando o 

mesmo tema no manual de padrões (versão 2018), subseção 1.2 “Gestão da Qualidade e 

Segurança”, padrão de nível 2, requisitos 1 e 2, estabelece que a organização de saúde tenha 

uma sistemática para identificação, notificação e análise dos quase erros e eventos adversos, 

conforme Anexo I (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2015; ORGANIZAÇÃO 

NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2018). 

Conforme o Gráfico 3 é possível identificar que houve um crescimento significativo 

de um semestre para outro, devido ao estabelecimento do plano piloto de registro e 

acompanhamento das quase falhas.  
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Gráfico 3: Antes e depois de melhorar o processo de registo de quase falhas 

 

Fonte: elaborado pela própria autora 

Infere-se que esse aumento seja devido a melhoria implantada por meio do 

estabelecimento de uma ferramenta simples de registro no Microsoft Excel®, somado a 

explicação/motivação dada aos gestores locais de que quanto maior número de quase falhas 

melhor é para o setor, pois isso evidencia que as barreiras estão sendo efetivas. Essas quase 

falhas devem ser analisadas em uma visão geral do processo. Isso porque quando é 

identificada determinada quase falha, deve-se alertar para potencial evento adverso. Deve ser 

analisada com cautela e devem ser estabelecidas as devidas melhorias.  

Nota-se que o setor de farmácia teve um número bastante considerável de registros 

de quase falhas em momentos diferentes do processo, inclusive tendo gravidades diferentes. 

Ou seja, das 140 quase falhas registradas em 2018, 120 foram na etapa inicial de análise do 

pedido médico (antes mesmo de ser enviado ao convênio), 18 foram na avaliação da 

prescrição médica que ocorre antes da manipulação da quimioterapia e 2 foram registros de 

quase falhas nos processos administrativos do setor. Já o setor de enfermagem passou a 

utilizar a ferramenta em julho de 2018 e ainda demonstra uma melhoria no registro bastante 

incipiente e tímida, de maneira que o total de registros ainda é pequeno e pouco significativo, 

ou seja, passou de zero para 6 registros em período de 6 meses. Foi evidenciado que isso está 

sendo acompanhado pelo Núcleo de Segurança do Paciente e equipe de qualidade da 

instituição.   
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5 CONCLUSÃO E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

A partir da questão de pesquisa -“Como os programas de acreditação ONA e JCI 

aumentam a Segurança do paciente?”-, o presente estudo de caso verificou, por meio da 

literatura e das fontes de dados analisadas, que há evidências de que os programas de 

acreditação ONA e JCI contribuem para a segurança do paciente no dia a dia do Centro de 

Combate ao Câncer.  

Seguindo o escopo de estudo de caso proposto por Yin (2015), buscou-se ampliar a 

análise das contribuições por meio da triangulação das diferentes fontes de dados. Na análise 

de resultados das entrevistas com os dois grupos (paciente e profissionais da saúde) foi 

possível constatar que existe a percepção de que o CCC oferece um excelente a no 

atendimento ao paciente. Os pontos de maior destaque, por parte dos pacientes, foram o 

cuidado humanizado, carinho, atenção, não serem tratados como um número e empatia com 

suas dores e medos. Além disso, eles ressaltaram, com exemplos concretos, a existência de 

protocolos e segurança no seu atendimento. Foi possível constatar também que a grande 

maioria dos pacientes entrevistados escolheram o CCC como local de tratamento sem 

considerar o fato desta clínica possuir selos de acreditação. Quase 100% dos pacientes 

chegaram ao CCC após seguirem alguma indicação, inclusive alguns pacientes desconheciam 

o fato da instituição ser acreditada e investir recursos nessa manutenção.  

Nas entrevistas com os profissionais também foi possível verificar que existe uma 

percepção geral de que os programas de acreditação contribuem para a segurança do paciente 

e para a qualidade do serviço prestado. Também foi geral a afirmação de que essa 

contribuição se dá por meio da estruturação e detalhamento dos processos e indicadores da 

instituição. Há percepção da existência de uma sólida cultura de segurança na instituição. A 

diretoria defende estratégias para novos ciclos de melhorias buscando aprimorar o cuidado ao 

paciente.     

Na análise dos documentos institucionais foi possível evidenciar que a instituição 

possui uma estrutura clara e objetiva de documentos instrutivos, desde políticas a POPs. De 

forma complementar a esses documentos, também foi constatado e confirmado verbalmente 

com os pacientes nas entrevistas que o CCC possui um vasto acervo de material educativo 

(em meio físico e digital) com orientações para os diferentes tipos cânceres.   
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Na análise dos indicadores verificou-se que a instituição possui uma ampla matriz de 

indicadores acompanhados ao longo de vários anos. Porém não foram evidenciadas séries 

históricas de comparação com a realidade anterior à implantação da acreditação. De todo 

modo, há evidências de melhoria nos resultados ao longo do tempo, principalmente nos 

indicadores de segurança, propiciada pelos ciclos de melhorias contínua estabelecidos na 

instituição. Com base nessas evidências é possível afirmar que existe uma percepção geral 

tanto de pacientes como dos profissionais de saúde do CCC de que os programas de 

acreditação contribuem para o aumento da segurança. 

Os resultados do presente estudo propiciaram que algumas melhorias fossem 

implantadas na Instituição, tais como: (1) aprimoramento do questionário de pesquisa sobre a 

cultura de segurança que é respondido por todos os profissionais anualmente. Foram 

acrescentadas questões para entender se os profissionais sentem medo ao notificar e como eles 

percebem as tratativas das notificações realizadas por eles, se o foco é colocado no erro ou 

quem o cometeu. (2) Implantação da pesquisa de experiência do paciente, a fim de entender as 

expectativas de todos os pacientes em seu primeiro dia de quimioterapia, bem como medir sua 

experiência no término do tratamento ou na mudança de protocolo. (3) Projeto para apresentar  

vídeos educativos e informativos referentes aos processos de qualidade e segurança por meio 

dos televisores disponíveis em cada box de quimioterapia.  

O presente estudo limitou-se a uma única clínica de oncologia que, tem desde os seus 

primórdios, dedica tempo e recursos à implantação e manutenção dos programas de 

acreditação. Sendo assim, a percepção de qualidade e segurança obtida nesse estudo não pode 

ser representativa de forma universal para outros ambulatórios do mesmo ramo. Outra 

limitação do estudo é a falta de indicadores comparativos com a realidade antes e após a 

implantação do programa de acreditação. 

Como sugestão para trabalho futuro seria uma analisar a visão dos profissionais do 

Centro de Combate ao Câncer sobre a cultura de segurança, assim como sua motivação e 

liberdade para a notificação de quase falhas e eventos adversos e sentinelas na instituição.  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação do participante da pesquisa 

Nome Completo:_______________________________ Documento de Identidade 

(RG):____________            

Telefone: _____________________________________ E-

Mail:_______________________________ 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), do estudo intitulado: 

Contribuições dos Modelos de Acreditação ONA e JCI para a Segurança do Paciente, conduzido 

por Grasiele dos Reis Silva Macedo e orientado pelo Prof. Dr. Marcelo Marinho Adair. Este estudo 

tem por objetivo avaliar as contribuições dos programas de acreditação (ONA e JCI), na segurança do 

paciente, especificamente no Centro de Combate ao Câncer (CCC).  

Você foi selecionado(a) ou por fazer parte da equipe de colaboradores do CCC ou por ser 

paciente da mesma instituição. Reforço que sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, 

você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 

consentimento não acarretará prejuízo. 

Sua participação nesse estudo não apresenta nenhum risco a você. Tudo o que disser durante a 

entrevista será usado apenas para a finalidade do estudo e seus comentários/ opinião serão usados 

anonimamente. Informo também que sua participação não implicará em nenhum gasto monetário.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder de forma espontânea algumas 

questões referentes à segurança do paciente no CCC e programas de acreditação adotados pela 

instituição. As entrevistas acontecerão dentro das instalações de uma das duas unidades do CCC ou, 

em caso de impossibilidade do entrevistado, poderá acontecer em outro local a ser combinado 

previamente com o entrevistador. A entrevista terá duração máxima de 30 minutos e será conduzida 

por Grasiele dos Reis Silva Macedo, podendo eventualmente estar acompanhada pelo orientador do 

trabalho, Prof. Dr. Marcelo Marinho Aidar. A entrevista será gravada em áudio com a única finalidade 

de transcrição fiel ao que o participante está declarando.  

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível 

individual, visando assegurar o sigilo de sua participação.  

O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos e 

científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos 

participantes. 

Caso você concorde em participar deste estudo de caso, assine ao final deste documento, que 

possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável / coordenador da 

pesquisa. Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do CCE/FGV, 
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onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer 

momento. 

Contatos do pesquisador responsável: Grasiele dos Reis Silva Macedo, Diretora de Operações 

e Qualidade. Telefones: (11) 3059-6000, ramal: 124, e-mail: grasiele.macedo@cccancer.net.    

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio 

Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, 

telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 

concordo em participar. 

 

São Paulo, SP, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________ 

  

mailto:grasiele.macedo@cccancer.net
mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA - PACIENTES  

Caracterização do perfil do paciente entrevistado   

Nome completo:                                 Idade: 

Formação Acadêmica (graduação, pós-graduação): 

Trabalha atualmente? Onde? Qual função? 

Perguntas para os Pacientes:  

1. Há quanto tempo você se trata no CCC? 

 

2. O que o levou a escolher o CCC para realizar seu tratamento? 

 

3. Antes de decidir se tratar no CCC você pesquisou sobre a instituição? Em caso positivo, o fato 

dela ter três selos de acreditação influenciou sua decisão?  

(Explorar: se o paciente se preocupa se a instituição possui ou não selo de acreditação e se 

isso é fator decisivo para ele) 

 

4. O que você entende por qualidade do serviço? 

 

5. O que você entende por segurança do paciente?  

 

6. Você sabe o que são as acreditações de qualidade em Saúde?  

 

7. Saberia dizer se as Acreditações de Saúde contribuem para a segurança do seu tratamento?  

(Explorar: como o entrevistado acreditada que a acreditação contribui). 

 

8. Você percebe se quando realiza o mesmo procedimento no CCC, se ele é realizado da mesma 

forma independente do profissional que está atendendo?  

(Explorar: padronização dos processos estimulados pela Acreditação).   

 

9. Em sua estadia no CCC, você poderia dar exemplos de protocolos de segurança que são 

realizados com você? Presenciou ou notou alguma mudança para melhorar os processos de 

atendimento?  

 

10. A equipe do CCC apresenta os riscos do seu tratamento e esclarece todas as suas dúvidas?   

(Explorar: se o paciente se sente confortável em perguntar sempre que há dúvidas). 

 

11. Para você, o que realmente importa quando está aqui no CCC?  

 

12. Você tem algum comentário, exemplo, questão, informação adicional ou história que você não 

teve a oportunidade de falar referente à sua segurança no CCC?  
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA - PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Caracterização do perfil do colaborador entrevistado 

Nome:                                                                   Idade:                               Profissão:     

Possui pós-graduação? Quais?                        Tempo de Experiência: 

Questões 

1. Há quanto tempo você trabalha no Centro de Combate ao Câncer (CCC)? 

 

2. Você já trabalhou em outras instituições de saúde acreditadas antes? 

(Explorar: a experiência que o funcionário tem que processos de acreditação).  

 

3. Você participou diretamente em algum processo de preparação (implantação) para a avaliação 

de acreditação?  

(Explorar: se for positiva a resposta, como o entrevistado julga ser a abertura do CCC em se 

adequar aos padrões de acreditação).  

 

4. O que você entende por qualidade do serviço? 

 

5. O que você entende por segurança do paciente?  

 

6. Você poderia dar algum exemplo da evolução da qualidade e segurança no CCC?  

(Explorar: se o entrevistado presenciou alguma mudança referente a segurança do paciente a 

partir dos padrões de qualidade ONA e/ou JCI).  

 

7. Você acredita que os padrões de acreditação têm contribuído para a segurança do paciente no 

CCC? Se sim, dê exemplos. 

 

8. Você tem conhecimento do sistema de notificação de não conformidades e eventos adversos, 

sentinela no CCC? Se sim, já notificou alguma vezes?  

(Explorar: como é feita a análise das não conformidades ou dos eventos adversos e 

sentinela? Que tipos de ações são tomadas e com qual frequência? Ex: revisão de processos, 

treinamentos, divulgação da ocorrência, divulgação das melhorias).  

 

9. Como você vê o desenvolvimento da cultura de segurança no CCC? 

 

10. Você participou de treinamentos referentes práticas que envolvem à segurança do atendimento 

ao paciente? Dê exemplos.  

 

11. Você identifica alguma exigência realizada pelos padrões das acreditações que não agregam 

valor no que se trata a segurança do paciente e são cumpridas apenas para a obtenção do selo? 

 

12. Você tem algum comentário, exemplo, questão, informação adicional ou história que você não 

teve a oportunidade de falar referente à sua segurança do paciente no CCC?  

  



 
 

ANEXO I: COMPARATIVO DOS PADRÕES DE SEGURANÇA – APLICÁVEIS À AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA 

Quadro 16: Comparativo de padrões com foco na segurança do cuidado ao paciente – aplicáveis à ambulatório de oncologia 

PADRÕES DE ACREDITAÇÃO DA JOINT COMMISSION INTERNATIONAL 

PARA CUIDADOS AMBULATORIAIS 

MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO - ORGANIZAÇÕES 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Seção II: Padrões centrados no paciente 

Capítulo 1: Metas Internacional de Segurança dos Pacientes 

Padrão 1: Identificar os pacientes corretamente: A instituição de cuidados ambulatoriais 

desenvolve e implementa um processo para melhorar a precisão da identificação dos 

pacientes.  

Elementos de Mensuração: 

1. Os pacientes são identificados através de dois identificadores de pacientes, sem 

incluir o uso do número do quarto ou a localização do paciente;  

2. Os pacientes são identificados antes de serem submetidos a tratamentos e 

procedimentos.  

3. Os pacientes são identificados antes de serem submetidos a quaisquer 

procedimentos diagnósticos. 

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 2.2: Atendimento Ambulatorial 

Padrão Nível 1: Define ou promove ações voltadas à acessibilidade, agilidade e 

continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção de 

riscos assistenciais. 

Requisito 8: Cumpre as diretrizes dos protocolos de segurança do paciente.  

Requisito 13: Cumpre os critérios para identificação de pacientes/clientes críticos e 

fluxo de atendimento às urgências e emergências. 

Seção II: Padrões centrados no paciente 

Capítulo 1: Metas Internacional de Segurança dos Pacientes 

Padrão 2: Melhorar a eficácia da comunicação: A instituição desenvolve e implementa 

um processo para melhorar a eficácia da comunicação verbal e/ou por telefone entre os 

prestadores de cuidado. 

Elementos de Mensuração:  

1. A prescrição verbal completa é documentada e relida pelo receptor e confirmada 

pelo profissional que a prescreveu.  

2. A ordem telefônica completa é documentada e relida pelo receptor e confirmada 

pelo profissional que a prescreveu. 

3. O resultado completo do exame é documentado e relido pelo receptor e confirmado 

pelo profissional que relatou o resultado.  

Padrão 2.2: A instituição desenvolve e implementa um processo para comunicação nas 

transições de cuidado.  

Elementos de Mensuração:  

1. O conteúdo crítico padronizado é comunicado entre profissionais de saúde durante 

transições de cuidado ao paciente.  

2. Formulários, ferramentas e métodos padronizados apoiam um processo de transição 

consistente e completo.  

Seção I: Gestão Organizacional 

Subseção 1.2: Gestão da Qualidade e Segurança  

Padrão Nível 1: "Desenvolve um modelo de gestão sistêmico com foco na segurança e 

na qualidade do cuidado e dos serviços".  

Requisito 7: Estabelece diretrizes institucionais de transferência de informação entre as 

áreas assistenciais e profissionais para a continuidade da assistência.  

Requisito 9: Estabelece protocolo institucional de transição do cuidado nas passagens de 

plantão, bem como nas transferências internas e externas, como troca de informação 

para continuidade da assistência.  

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 2.2: Atendimento Ambulatorial 

Padrão Nível 1: Define ou promove ações voltadas à acessibilidade, agilidade e 

continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção de 

riscos assistenciais.  

Requisito 11: Cumpre as diretrizes de transferência de informação entre as áreas 

assistenciais e profissionais para a continuidade da assistência. 
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3. Os dados das comunicações de transição são rastreados e usados para melhorar 

abordagens para uma comunicação de transição segura. 

Seção II: Padrões centrados no paciente 

Capítulo 1: Metas Internacional de Segurança dos Pacientes 

Padrão 3: Melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância: A instituição de 

cuidados ambulatoriais desenvolve e implementa um processo para melhorar a segurança de 

medicamentos de alta vigilância.  

Elementos de Mensuração:  

1. A instituição de cuidados ambulatoriais tem uma lista de todos os medicamentos de 

alta vigilância, incluindo medicamentos com aparência/sonoridade semelhantes, que 

foi desenvolvida a partir de dados institucionais específicos.  

2. A instituição de cuidados implementa estratégias para melhorar a segurança dos 

medicamentos de alta vigilância, que podem incluir processos específicos de 

armazenamento, prescrição, preparação, administração ou monitoramento.  

3. A localização, a etiquetagem e o armazenamento de medicamentos de alta 

vigilância, incluindo medicamentos com aparência/sonoridade semelhantes, são 

uniformes em toda a instituição de cuidados ambulatoriais. 

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 2.2: Atendimento Ambulatorial 

Padrão Nível 1: Define ou promove ações voltadas à acessibilidade, agilidade e 

continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção de 

riscos assistenciais. 

Requisito 17: Cumpre protocolo multidisciplinar para a segurança da cadeia 

medicamentosa.  

Subseção 2.13: Assistência Farmacêutica  

Padrão Nível 1: Assistência planejada, segura, integral e individualizada, com 

propostas terapêuticas articuladas, na busca de um único resultado para o 

paciente/cliente, através de um processo constante de identificação de risco.  

Requisito 15: Estabelece critérios e procedimentos específicos para medicamentos de 

alto risco/potencialmente perigosos.  

Requisito 33: Mantém o registro e gerenciamento de medicamentos controlados. 

Seção II: Padrões centrados no paciente 

Capítulo 1: Metas Internacional de Segurança dos Pacientes 

Padrão 5: Reduzir o risco de infecções associadas a cuidados de saúde: A instituição 

adota e implementa diretrizes de higiene das mãos baseadas em evidências para reduzir o 

risco de infecções associadas a cuidados de saúde  

Elementos de Mensuração:  

1. O hospital adotou diretrizes atualmente publicadas baseadas em evidências de 

higiene das mãos.  

2. O hospital implementa um programa de higiene das mãos eficaz em todo o hospital.  

3. Procedimentos de lavagem e desinfecção das mãos são usados de acordo com 

diretrizes de higiene das mãos em todo o hospital.  

Padrão 6: Reduzir o risco de lesões a paciente decorrentes de quedas: A instituição de 

cuidados ambulatoriais desenvolve e implementa um processo para reduzir o risco a lesões 

aos pacientes, decorrentes de quedas. 

Elementos de Mensuração:  

1. A instituição de cuidados ambulatoriais implementa um processo para avaliar todos 

os pacientes internados cujas condições, diagnósticos, situação ou local os identifica 

como de alto risco de quedas.  

2. A instituição de cuidados ambulatoriais implementa um processo para avaliação 

inicial e contínua, reavaliação e intervenção em pacientes identificados como 

estando sujeitos a risco de quedas com base em critérios documentados. 

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 2.2: Atendimento Ambulatorial 

Padrão Nível 1: Define ou promove ações voltadas à acessibilidade, agilidade e 

continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção de 

riscos assistenciais. 

Requisito 10: cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e 

biossegurança. 
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3. Medidas são implementadas a fim de reduzir o risco de quedas para pacientes, 

situações e locais identificados e avaliados como sujeitos a risco. 

 

Seção II: Padrões centrados no paciente 

Capítulo 2: Acesso a cuidados e continuidade dos cuidados.  

Padrão 1.1: Acesso ao Cuidado: O Fluxo de pacientes na instituição de cuidados 

ambulatoriais é programado para fornecer cuidado eficiente e acesso uniforme, com base nas 

necessidades do paciente.  

Elementos de Mensuração:  

1. A instituição de cuidados ambulatoriais usa critérios de decisão para priorizar 

pacientes com necessidades imediatas.  

2. O processo de matrícula e tratamento é programado para dar prioridade aos 

indivíduos que estão doentes ou com necessidades urgentes.  

3. Os pacientes com ou sem consulta marcada são gerenciados de forma consistente. 

4. Quando existe a expectativa de atrasos significativos para o cuidado e tratamento do 

paciente, o mesmo é informado sobre as razões do atraso ou espera, e a ele são 

apresentadas as alternativas consistentes com suas necessidades clínicas 

Seção I: Gestão Organizacional 

Subseção 1.7: Gestão do Acesso ao Cuidado  

Padrão Nível 1: "Define ações voltadas à agilidade na identificação das necessidades 

do paciente/cliente e articula as relações necessárias para a continuidade do cuidado.  

Requisito 5: Define fluxos e critérios para admissão de pacientes/clientes, incluído os 

provenientes de outras organizações e serviços.  

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 2.2: Atendimento Ambulatorial 

Padrão Nível 1: Define ou promove ações voltadas à acessibilidade, agilidade e 

continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção de 

riscos assistenciais.  

Requisito 1: Identifica o perfil assistencial. 

Seção II: Padrões centrados no paciente 

Capítulo 3: Direitos dos Pacientes e familiares. 

Padrão 1.3: Proteção do paciente: Os pacientes são protegidos contra abuso verbal e 

agressões físicas, e as populações vulneráveis são identificadas e protegidas de riscos 

adicionais.  

Elementos de Mensuração:  

1. A instituição de cuidados ambulatoriais desenvolve e implementa um processo para 

proteger todos os pacientes de abuso e agressões físicas.  

2. A instituição de cuidados ambulatoriais desenvolve e implementa um processo para 

identificar grupos de pacientes vulneráveis em risco adicional e os protege destes 

riscos à sua segurança. 

3. Os profissionais entendem suas responsabilidades nos processos de proteção. 

Seção I: Gestão Organizacional 

Subseção 1.2: Gestão Qualidade e Segurança  

Padrão Nível 1: "Desenvolve um modelo de gestão sistêmico com foco na segurança e 

na qualidade do cuidado e dos serviços".  

Requisito 14: Estabelece procedimento para atendimento a pacientes/clientes vítimas de 

agressão física, moral, psicológica, abandono e tentativa de suicídio. 

Seção II: Padrões centrados no paciente 

Capítulo 5: Cuidados aos Pacientes. 

Padrão 1: Cuidado uniforme: Um cuidado uniforme é prestado a todos os pacientes e este 

cuidado segue as leis e regulamentos aplicáveis.  

Elementos de Mensuração:  

1. Os líderes dos serviços/departamentos da instituição colaboram para assegurar 

processos de cuidado uniformes.  

2. A prestação de cuidados uniformes reflete as leis e regulamentos locais e regionais.  

3. O cuidado é prestado de modo uniforme e atende aos requisitos do padrão. 

Seção I: Gestão Organizacional 

Subseção 1.7: Gestão do Acesso ao Cuidado  

Padrão Nível 1: "Define ações voltadas à agilidade na identificação das necessidades 

do paciente/cliente e articula as relações necessárias para a continuidade do cuidado.  

Requisito 3: Define planos de contingência que promovam a continuidade do acesso.  

Requisito 6: Considera as características individuais dos pacientes/clientes e 

acompanhantes, respeitando suas tradições culturais, preferências e valores pessoais, 

para o planejamento do acesso.  

Requisito 9: Desenvolve plano de continuidade assistencial do paciente/cliente com 
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Capítulo 5: Cuidados aos Pacientes. 

Padrão 2: Planejamento do cuidado: O cuidado a cada paciente é planejado, revisado 

quando indicado por uma alteração na condição do paciente, e documentado em seu 

prontuário.  

Elementos de Mensuração:  

1. O cuidado de cada paciente é planejado. 

2. O paciente e, quando apropriado, seus familiares são envolvidos no planejamento. 

3. O cuidado planejado é revisado quando indicado por uma alteração na condição do 

paciente. 

4. O cuidado planejado é prestado. 

5. O cuidado planejado é documentado no prontuário do paciente. 

envolvimento da equipe multidisciplinar. 

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 2.2: Atendimento Ambulatorial 

Padrão Nível 1: Define ou promove ações voltadas à acessibilidade, agilidade e 

continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção de 

riscos assistenciais. 

Requisito 14: Estabelece plano terapêutico individualizado. 

Seção II: Padrões centrados no paciente 

Capítulo 5: Cuidados aos Pacientes. 

Padrão 3: Paciente de alto risco: O cuidado a pacientes de alto risco e a prestação de 

serviços de alto risco são orientados pelas diretrizes da prática profissional, leis e 

regulamentos.  

Elementos de Mensuração:  

1. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais identifica os pacientes e 

serviços de alto risco.  

2. Quando serviços de alto risco forem prestados pela instituição, a liderança 

estabelece e implementa diretrizes e procedimentos para tais serviços e para o 

cuidado aos pacientes de alto risco, incluindo pelo menos aqueles identificados no 

propósito do padrão.  

3. Os profissionais foram treinados e usam as diretrizes e procedimentos para o 

cuidado.  

4. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais define os riscos adicionais que 

possam afetar pacientes e serviços de alto risco e implementa medidas para reduzir 

ou evitar tais riscos.  

5. A avaliação da qualidade dos serviços de alto risco é incluída no programa 

institucional de melhoria da qualidade.  

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 2.2: Atendimento Ambulatorial 

Padrão Nível 1: Define ou promove ações voltadas à acessibilidade, agilidade e 

continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção de 

riscos assistenciais.  

Requisito 12: Identifica sinais de deterioração clínica e cumpre o protocolo de 

atendimento destes pacientes/clientes.  

Requisito 23: Estabelece protocolo para atendimento de urgências e emergências, com 

base em diretrizes e evidências científicas. 

Seção II: Padrões centrados no paciente 

Capítulo 5: Cuidados aos Pacientes. 

Padrão 4: Cuidados de emergência: Serviços de ressuscitação estão disponíveis em toda a 

instituição de cuidados ambulatoriais.  

Elementos de Mensuração:  

1. Os serviços de ressuscitação estão disponíveis durante todos os horários de 

funcionamento e em todas as áreas da instituição de cuidados ambulatoriais.  

2. A tecnologia médica e os medicamentos para ressuscitação são padronizados e 

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 2.2: Atendimento Ambulatorial 

Padrão Nível 1: Define ou promove ações voltadas à acessibilidade, agilidade e 

continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção de 

riscos assistenciais.  

Requisito 12: Identifica sinais de deterioração clínica e cumpre o protocolo de 

atendimento destes pacientes/clientes.  

Requisito 23: Estabelece protocolo para atendimento de urgências e emergências, com 
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disponíveis para uso com base nas necessidades da população atendida.  

3. Todos os profissionais que prestam cuidados ao paciente, incluindo médicos e 

profissionais da saúde terceirizados, são treinados para prestar serviços de suporte 

básico à vida. 

 

 

 

 

base em diretrizes e evidências científicas. 

Seção II: Padrões centrados no paciente 

Capítulo 7: Gerenciamento e uso de medicamentos 

Padrão 1: Programa de Gerenciamento de Medicamentos: A instituição de cuidados 

ambulatoriais desenvolve e implementa um programa para o gerenciamento e uso de 

medicamentos.  

Elementos de Mensuração:  

1. Os medicamentos disponíveis para prescrição e uso na instituição de cuidados 

ambulatoriais são apropriados à missão, necessidades dos pacientes e serviços 

prestados.  

2. A instituição de cuidados ambulatoriais desenvolve e implementa um programa para 

orientar o gerenciamento e uso de medicamentos, seguindo as leis e regulamentos 

aplicáveis.  

3. Os profissionais da saúde envolvidos nos processos de prescrição, dispensação, 

administração e monitoramento do paciente estão envolvidos no desenvolvimento e 

avaliação contínua do programa de gerenciamento e uso de medicamentos.  

4. Existe um ou mais indivíduos responsáveis pelos processos de gerenciamento e uso 

de medicamentos, bem como pela segurança dos medicamentos. 

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 2.2: Atendimento Ambulatorial 

Padrão Nível 1: Define ou promove ações voltadas à acessibilidade, agilidade e 

continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção de 

riscos assistenciais. 

Requisito 17: Cumpre protocolo multidisciplinar para a segurança da cadeia 

medicamentosa.  

Subseção 2.10: Assistência Oncológica e Terapia Antineoplásica 

Padrão Nível 1: Assistência planejada, segura, integral e individualizada, com 

terapêuticas articuladas, na busca de um único resultado para o paciente/cliente, através 

de um processo constante de identificação de risco.  

Requisito 23: Cumpre as diretrizes de notificação de hemovigilância, farmacovigilância 

e tecnovigilância.  

Requisito 27: Dispõe de procedimento seguro para o armazenamento e transporte de 

medicamentos antineoplásicos.  

Requisito 28: Dispõe de procedimento seguro para a identificação, rastreabilidade, 

conservação e descarte apropriado dos insumos.  

Requisito 29: Estabelece os protocolos de infusão e descarte seguro de medicamentos 

antineoplásicos. 

Requisito 30: Estabelece os protocolos para manejo de derramamento e extravasamento 

de medicamentos antineoplásicos.  

Requisito 31:  Cumpre protocolo multidisciplinar para a segurança da cadeia 

medicamentosa.  

Subseção 2.13: Assistência Farmacêutica 

Padrão Nível 1: Assistência planejada, segura, integral e individualizada, com 

propostas terapêuticas articuladas, na busca de um único resultado para o 

paciente/cliente, através de um processo constante de identificação de risco.  

Requisito 5: Estabelece protocolo multidisciplinar para a segurança da cadeia 

medicamentosa.  

Requisito 6: Estabelece planos de contingências para a cadeia medicamentosa.  

Padrão 2: Administração da medicação: A administração de medicamentos na instituição 

de cuidados ambulatoriais utiliza processos padronizados para garantir a segurança do 

paciente.  

Elementos de Mensuração:  

1. Existe um sistema uniforme de dispensação e distribuição de medicamentos. 

2. Os medicamentos são administrados por indivíduos qualificados conforme definido 

e permitido pela instituição e pelas licenças, leis e regulamentos pertinentes.  

3. Os medicamentos, doses e vias de administração são verificados com base na 

prescrição ou requisição.  

4. As medicações prescritas e/ou administradas dentro da instituição de cuidados 

ambulatoriais são documentadas no prontuário do paciente.  

5. Os prontuários dos pacientes em uso de múltiplos medicamentos contêm uma lista 

dos medicamentos em uso que inclui o nome de cada medicamento, dose, 
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frequência, via de administração e uso de quaisquer substâncias da flora ou 

suplementos.  

Requisito 7: Estabelece diretrizes voltadas para a interação, o preparo, a diluição, a 

administração, o armazenamento, a estabilidade e vigilância dos medicamentos.  

Requisito 14: Avalia tecnicamente as prescrições, de acordo com critérios validados 

pela prática clínica, considerando o grau de complexidade e dependência.  

Requisito 16: Dispõe de sistema de distribuição seguro de medicamentos conforme 

doses e intervalos posológicos prescritos.  

Requisito 17: Estabelece mecanismos e procedimentos para a administração de 

medicamentos considerando: o paciente/cliente certo, medicamento certo, via certa, 

dose certa, hora certa, registro certo, indicação certa, apresentação farmacêutica certa e 

resposta terapêutica esperada.  

Requisito 18: Compartilha com os pacientes/clientes e/ou acompanhantes informações 

relacionadas aos medicamentos prescritos.  

Requisito 25: Dispõe de ações interdisciplinares para as práticas de conciliação e 

reconciliação medicamentosa.  

Requisito 32: Dispõe de estrutura física e procedimento para o preparo e a manipulação 

de medicamentos antineoplásicos.  

Requisito 36: Estabelece critérios farmacotécnicos para manipulação de medicamentos.  

Requisito 38: Dispõe de ações interdisciplinares para controle de interação fármaco-

nutriente. 

Requisito 39: Dispõe de ações interdisciplinares para controle de interações 

medicamentosa. 

Padrão 4: Erros de Medicação: A instituição de cuidados ambulatoriais define e 

implementa um programa de notificação e as ações a serem tomadas referentes a erros de 

medicação e quase-falhas.  

Elementos de Mensuração:  

1. A adesão do paciente ao medicamento, a eficácia dos medicamentos e os efeitos 

adversos dos medicamentos nos pacientes.  

2. A instituição de cuidados ambulatoriais estabelece e implementa um processo para 

notificação e ações referentes a erros de medicação e quase-falhas.  

3. Os responsáveis pelas medidas relacionadas às notificações são identificados.  

4. A instituição de cuidados ambulatoriais usa as informações das notificações de erros 

de medicação e quase-falhas para aprimorar os processos de uso de medicamentos. 

Seção III: Padrões de gestão da instituição de saúde 

Capítulo 9: Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente. 

Padrão 1: Programa de Qualidade e Segurança do Paciente: O programa de qualidade e 

segurança do paciente da instituição de cuidados ambulatoriais inclui a segurança do paciente 

e do corpo profissional, além das atividades de gerenciamento de risco e de controle de 

qualidade da instituição.  

Elementos de Mensuração:  

1. O programa de qualidade e segurança abrange toda a instituição.  

2. O programa de qualidade e segurança do paciente inclui todos os pacientes, 

profissionais e visitantes.  

3. O programa de qualidade e segurança combina todas as atividades de qualidade e 

segurança da instituição de cuidados ambulatoriais. 

Seção I: Gestão Organizacional 

Subseção 1.2: Gestão Qualidade e Segurança  

Padrão Nível 1: "Desenvolve um modelo de gestão sistêmico com foco na segurança e 

na qualidade do cuidado e dos serviços".  

Requisito 2: Estabelece sistemática para padronização e implantação dos protocolos e 

procedimentos pertinentes aos processos assistenciais, processos de apoio e 

institucionais.  

Excelência em Gestão  

Padrão nível 3: Apresenta maturidade na gestão promovendo melhoria contínua em 

termos de: estrutura, tecnologias, atualização técnico profissional e boas práticas 

assistenciais. Evidências objetivas da utilização do conhecimento e do aprendizado para 

tomada de decisão, bem como a interação com todas as partes interessadas, utilizando as 

informações para o alcance de melhores resultados, a sustentabilidade sustentada pelos 

ciclos de melhoria.  

Requisito 5: Utiliza as informações de todas as partes interessadas nos ciclos de 

melhoria.  

Requisito 8: Promove ações de melhoria voltadas para a cultura de segurança do 
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paciente.  

Requisito 9: Promove ações de melhoria voltadas para atingir melhores resultados para a 

segurança do paciente. 

Seção III: Padrões de gestão da instituição de saúde 

Capítulo 9: Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente. 

Padrão 4: Evento Sentinela: A instituição de cuidados ambulatoriais utiliza um processo 

definido para identificar e gerenciar eventos sentinela.  

Elementos de Mensuração:  

1. A liderança da instituição estabeleceu uma definição de evento sentinela que inclui 

pelo menos os itens do propósito.  

2. A instituição de cuidados ambulatoriais completa uma análise de causa raiz para 

cada evento sentinela em um período estabelecido pela liderança da instituição, que 

não exceda 45 dias da data do evento ou da ciência do evento.  

3. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais toma medidas referentes aos 

resultados da análise de causa raiz. 

 

Seção I: Gestão Organizacional 

Subseção 1.2: Gestão Qualidade e Segurança  

Padrão Nível 1: "Desenvolve um modelo de gestão sistêmico com foco na segurança e 

na qualidade do cuidado e dos serviços".  

Requisito 3: Estabelece sistema de notificação de incidentes e eventos adversos.  

Requisito 4: Estabelece um fluxo prioritário para notificação e controle de incidentes 

com dano grave e catastrófico. 

Padrão Nível 2: "Estabelece mecanismos para gerenciar o cumprimento do modelo de 

gestão e adoção de melhorias a partir dos resultados obtidos".  

Requisito 1: Estabelece sistemática para investigação, classificação, análise e tratamento 

de incidentes e eventos adversos. 

Requisito 2: Estimula a identificação e a notificação de quase erros.  

Requisito 3: Envolve a equipe multidisciplinar no processo de tratativa dos incidentes e 

eventos adversos Padrão 6: Eventos adversos e quase falhas: A instituição de cuidados ambulatoriais utiliza 

um processo definido para a identificação e análise de eventos. 

Elementos de Mensuração:  

1. A instituição de cuidados ambulatoriais estabelece a definição de uma quase-falha.  

2. A instituição de cuidados ambulatoriais define o tipo de eventos a serem 

notificados.  

3. A instituição de cuidados ambulatoriais estabelece um processo para a notificação 

de quase-falhas.  

4. Os dados são analisados e medidas são tomadas para reduzir a ocorrência de eventos 

de quase-falhas. 

Seção III: Padrões de gestão da instituição de saúde 

Capítulo 9: Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente. 

Padrão 7: Gestão de Riscos: Um programa contínuo de gerenciamento de risco é usado 

para identificar e reduzir, pró- ativamente, eventos adversos inesperados e outros riscos à 

segurança dos pacientes e profissionais.  

 

Elementos de Mensuração:  

1. A estrutura de gerenciamento de risco da instituição de cuidados ambulatoriais 

inclui pelo menos: a) identificação do risco; b) priorização do risco; c) notificação 

do risco; d) gerenciamento do risco; e) investigação de eventos adversos; e f) 

gerenciamento de sinistros relacionados.  

2. Um exercício de redução de riscos é conduzido de maneira proativa em um dos 

Seção I: Gestão Organizacional 

Subseção 1.2: Gestão Qualidade e Segurança  

Padrão Nível 1: "Desenvolve um modelo de gestão sistêmico com foco na segurança e 

na qualidade do cuidado e dos serviços".  

Requisito 6: Estabelece sistemática para identificação dos riscos da assistência ao 

paciente/cliente e apoia o desenvolvimento de ações para mitigação ou eliminação, 

baseadas nos protocolos de segurança do paciente.  

Requisito 12: Estabelece sistemática para identificação, análise e controle dos riscos 

organizacionais.   

Padrão Nível 2: "Estabelece mecanismos para gerenciar o cumprimento do modelo de 

gestão e adoção de melhorias a partir dos resultados obtidos".  

Requisito 4: Estabelece sistemática para identificação, priorização e implantação de 
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processos de risco prioritários, pelo menos uma vez ao ano.  

3. Os processos de alto risco são redesenhados com base na análise dos resultados dos 

testes. 

ações para mitigação ou eliminação dos riscos dos processos que impactam na 

assistência ao paciente/cliente.  

Requisito 5: Estabelece sistemática para identificação, priorização e implantação de 

ações para mitigação ou eliminação dos riscos dos processos estratégicos.  

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 2.2: Atendimento Ambulatorial 

Padrão Nível 1: Define ou promove ações voltadas à acessibilidade, agilidade e 

continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção de 

riscos assistenciais. 

Requisito 9: Identifica os riscos assistenciais do paciente/cliente e estabelece ações de 

prevenção, para a redução da probabilidade de incidentes. 

Padrão Nível 3 - Requisito 7: Demonstra que a gestão de riscos e suas informações são 

utilizadas para promoção de ciclos de melhoria. 

Seção III: Padrões de gestão da instituição de saúde 

Capítulo 10: Prevenção e Controle de Infecção:  

Padrão 1: Controle de Infecção: A instituição de cuidados ambulatoriais elabora e 

implementa um programa abrangente para reduzir os riscos de infecções associadas aos 

cuidados de saúde nos pacientes e profissionais.  

Elementos de Mensuração:  

1. A instituição de cuidados ambulatoriais elabora e implementa um programa de 

prevenção e controle de infecção para reduzir o risco de infecções associadas aos 

cuidados de saúde em pacientes e profissionais. O programa é baseado no tamanho, 

localização geográfica, serviços, pacientes e profissionais da instituição.  

2. O programa é multidisciplinar e apoiado pelos recursos humanos e técnicos 

necessários.  

3. O programa está implementado em todas as áreas da instituição por onde circulam 

pacientes, funcionários e visitantes.  

4. Todos os profissionais são educados sobre seus papéis no programa.  

5. O programa incorpora uma gama de estratégias que inclui a supervisão sistemática e 

proativa das atividades de investigação para determinar taxas endêmicas e surtos de 

infecções.  

6. Metas de redução do risco e objetivos mensuráveis são definidos e periodicamente 

avaliados em relação à conformidade.  

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 2.2: Atendimento Ambulatorial 

Padrão Nível 1: Define ou promove ações voltadas à acessibilidade, agilidade e 

continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção de 

riscos assistenciais.  

Requisito 10: cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e 

biossegurança. 

Padrão 5: Prevenção de Infecção: A instituição de cuidados ambulatoriais identifica os 

procedimentos e processos associados ao risco de infecção e implementa estratégias para a 

redução desse risco.  

Elementos de Mensuração:  

1. A instituição identifica os processos associados ao risco de infecção. 
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2. A instituição identifica quais processos requerem políticas, procedimentos, 

educação de profissionais, mudanças na prática, atividades baseadas em evidências 

e outras estratégias para apoiar a redução do risco.  

3. A instituição implementa estratégias em conformidade com leis e regulamentos 

aplicáveis para reduzir o risco de infecção. 

Seção III: Padrões de gestão da instituição de saúde 

Capítulo 11: Governo liderança e direção  

Padrão 4: Planejamento e supervisão do programa de qualidade e segurança: A 

liderança da instituição de cuidados ambulatoriais planeja e supervisiona o programa de 

melhoria da qualidade e segurança do paciente e determina prioridades de mensuração e de 

melhoria. 

Elementos de Mensuração:  

1. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais planeja e supervisiona o 

programa de melhoria da qualidade e segurança do paciente.  

2. O programa de melhoria da qualidade e segurança do paciente é descrito em um 

plano ou outro documento escrito.  

3. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais identifica as medidas de 

desempenho prioritárias para o monitoramento das estruturas, dos processos, e dos 

resultados clínicos e administrativos.  

4. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais identifica as atividades de 

melhoria que devem ser executadas prioritariamente. 

5. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais garante o fornecimento de 

treinamento em qualidade e segurança do paciente para os profissionais e a alocação 

dos recursos adequados para o programa de qualidade e segurança do paciente. 

Excelência em Gestão  

Padrão nível 3: Apresenta maturidade na gestão promovendo melhoria contínua em 

termos de: estrutura, tecnologias, atualização técnico profissional e boas práticas 

assistenciais. Evidências objetivas da utilização do conhecimento e do aprendizado para 

tomada de decisão, bem como a interação com todas as partes interessadas, utilizando as 

informações para o alcance de melhores resultados, a sustentabilidade sustentada pelos 

ciclos de melhoria.  

Requisito 4: Utiliza informações gerenciais para a tomada de decisão, promoção de 

melhorias e o alcance de resultados alinhados à estratégia.   

Requisito 5: Utiliza as informações de todas as partes interessadas nos ciclos de 

melhoria.  

Requisito 8: Promove ações de melhoria voltadas para a cultura de segurança do 

paciente.  

Requisito 9: Promove ações de melhoria voltadas para atingir melhores resultados para a 

segurança do paciente. 

Requisito 10: Promove cultura justa frente ao erro humano.   

Requisito 11: Promove e sustente ações que permitam à organização atingir resultados 

assistenciais favoráveis frente ao perfil da população atendida.  

Requisito 12: Promove ações para o cuidado centrado na pessoa e analisa a experiência 

do paciente/cliente, utilizando-a como ferramenta para a criação de valor tanto para o 

cliente quanto para a organização.  

Requisito 17: Promove processo transparente de divulgação de incidentes relacionados à 

segurança para os pacientes/clientes, incluindo mecanismos de apoio para 

pacientes/clientes, acompanhantes e prestadores de cuidado.  

 

Padrão 5: Monitoramento da qualidade e segurança: O monitoramento de qualidade 

inclui processos e resultados clínicos e administrativos, conforme selecionados pela liderança 

da instituição de cuidados ambulatoriais.  

Elementos de Mensuração:  

1. A instituição desenvolve e implementa um plano de monitoramento para pelo 

menos 4 áreas clínicas listadas nos itens do propósito.  

2. A instituição desenvolve e implementa um plano de mensuração para pelo menos 4 

áreas administrativas listadas nos itens do propósito.  

3. A implementação e a adesão às Metas Internacionais de Segurança do Paciente são 

monitoradas.  

4. O escopo, método e frequência são identificados para cada plano de mensuração.  

5. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais fornece relatórios anuais sobre 

o programa de qualidade e segurança do paciente ao governo.  

6. As informações acerca do programa de melhoria da qualidade e segurança do 
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paciente são comunicadas regularmente aos profissionais, inclusive o progresso no 

cumprimento das Metas Internacionais de Segurança do Paciente. 

Padrão 13: Cultura de segurança: A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais cria 

e apoia um programa de cultura de segurança em toda a instituição.  

Elementos de Mensuração:  

1. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais estabelece e apoia uma cultura 

organizacional que promove a responsabilidade e a transparência.  

2. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais desenvolve e documenta um 

código de conduta e identifica e corrige comportamentos inaceitáveis.  

3. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais oferece recursos para promover 

e apoiar a cultura de segurança na instituição.  

4. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais implementa um sistema 

simples, acessível e confidencial para relatar questões relevantes para a cultura de 

segurança da instituição e impede retalizações contra indivíduos que relatem 

questões.  

5. A liderança da instituição de cuidados ambulatoriais identifica as questões 

sistêmicas que levam os profissionais de saúde a adotar comportamentos inseguros. 

Seção III: Padrões de gestão da instituição de saúde 

Capítulo 12: Gerenciamento e Segurança das instalações  

Padrão 1: Programa para segurança das Instalações físicas: A instituição de cuidados 

ambulatoriais planeja e implementa um programa para fornecer uma instalação física segura 

por meio de inspecção e planejamento para reduzir riscos.  

Elementos de Mensuração:  

1. A liderança conhece as leis, regulamentos e outras exigências que se aplicam as 

instalações da instituição e implementa as exigências aplicáveis ou alternativas 

aprovadas.  

2. A instituição de cuidados ambulatoriais dispõe de um programa para oferecer uma 

instalação física segura.  

3. A instituição de cuidados ambulatoriais tem uma inspecção documentada, 

atualizada e precisa de suas instalações físicas.  

4. A liderança assegura inspeções periódicas das instalações de cuidado ao paciente e 

assegura também que a instituição cumpra com as condições de relatórios e 

intimações relacionados à inspeção das instalações.  

5. A instituição implementa um programa continuado de monitoramento que fornece 

dados sobre incidentes, danos e outros eventos, que apoia o planejamento e 

posterior redução de risco.  

6. A instituição de cuidados ambulatoriais planeja e orça a atualização e substituição 

de sistemas, prédios ou componentes necessários para um funcionamento contínuo 

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 1.8: Gestão da Segurança Patrimonial 

Padrão Nível 1: Paneja as situações de rotina, a atuação frente a crises geradas por 

falhas de segurança e as ações de prevenção, para sustentar um ambiente seguro.  

Requisito 3: Estabelece mecanismos para a identificação e o controle da entrada e saída 

de pessoas, materiais e equipamentos.  

Requisito 5: Promove a educação permanente dos profissionais para situações de 

emergências relacionadas à segurança patrimonial.  

Requisito 6: Estabelece mecanismos para divulgação e orientação do plano de 

evacuação.  

Requisito 7: Dispõe de plano de contingência para situações de incêndio, acidente, 

explosão e desastres naturais.  

Requisito 10: Estabelece procedimento para situações de evasão, invasão, porte de 

armas, agressão e tentativa de suicídio.  

Subseção 1.9: Gestão da Infraestrutura e Tecnologia 

Padrão Nível 1: Controle e manutenção da infraestrutura predial e tecnológica 

apropriada ao perfil e à complexidade da organização, promovendo segurança estrutural 

e da informação.  

Requisito 2: Planeja e implementa sistematicamente a manutenção preventiva e 

corretiva das instalações, mobiliários e equipamentos, incluindo a calibração.  

Requisito 5: Dispõe de plano de contingência para atender a situações de emergências.   
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de uma instalação segura, protegida e eficaz. 

Padrão 2: Instalações físicas seguras: As instalações da instituição de cuidados 

ambulatoriais são projetadas para oferecer um cuidado acessível, eficaz e seguro em um 

ambiente que proporcione segurança e apoio.  

Elementos de Mensuração:  

1. As instalações da instituição de cuidados ambulatoriais são projetadas para serem 

acessíveis e acomodar a sua população de pacientes.  

2. As instalações da instituição de cuidados ambulatoriais são projetadas para facilitar 

cuidados clínicos seguros e eficazes.  

3. As características listadas nos itens do propósito são incorporadas, conforme 

apropriado à missão e às instalações da instituição. 

Padrão 4: Prevenção de incêndio: A instituição de cuidados ambulatoriais planeja e 

implementa um programa para prevenção, detecção precoce, extinção, abafamento e saída 

segura da instituição em resposta às emergências relacionadas à incêndio e outras 

emergências.  

Elementos de Mensuração:  

1. A instituição estabelece e implementa um programa para garantir que todos os 

ocupantes das instalações sejam protegidos contrafogo, fumaça ou outras 

emergências não relacionadas a incêndio.  

2. O programa inclui a avaliação documentada de riscos de incêndio, inclusive quando 

houver algum trabalho de construção nas instalações ou junto a elas.  

3. O programa inclui a detecção precoce de fogo e fumaça. 

4. O programa inclui o abafamento do fogo e contenção da fumaça.  

5. O programa inclui a saída segura das instalações em caso de emergências com ou 

sem incêndio. 

Padrão 6.1: Segurança na falta de água e energia: A instituição de cuidados ambulatoriais 

tem processos de emergência para proteger os ocupantes em caso de interrupção, 

contaminação ou falha de sistemas de infraestrutura como água e energia. 

Elementos de Mensuração:  

1. Existe água potável disponível em todos os horários de funcionamento da instituição 

de cuidados ambulatoriais.  

2. Existe energia elétrica disponível em todos os horários de funcionamento da 

instituição de cuidados ambulatoriais.  

3. A instituição define as áreas e serviços mais sujeitos a risco quando há 

contaminação ou interrupção do abastecimento de água, energia ou outros sistemas 

de infraestrutura.  

4. A instituição procura reduzir os riscos de tais eventos.  

5. A instituição planeja fontes alternativas de energia e água e outros sistemas de 
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infraestrutura em casos de emergência.  

6. A instituição desenvolve, implementa e testa anualmente um programa de 

gerenciamento de emergências para responder à emergências, epidemias e desastres 

naturais e outros desastres que possam ocorrer na comunidade. 

 

Seção III: Padrões de gestão da instituição de saúde 

Capítulo 14: Gestão da Informação  

Padrão 9: Prontuário clínico: A instituição de cuidados ambulatoriais inicia e mantém um 

prontuário clínico para todos os pacientes avaliados ou tratados e determina conteúdo, 

formato e localização dos registros.   

Elementos de Mensuração:  

1. Os indivíduos autorizados a ter acesso ao prontuário clínico do paciente estão 

identificados na política da instituição de cuidados ambulatoriais.  

2. Existe um processo para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso ao 

prontuário clínico do paciente.  

3. Os indivíduos autorizados a fazer registros no prontuário clínico do paciente estão 

identificados na política da instituição de cuidados ambulatoriais.  

4. Existe um processo para garantir que apenas indivíduos autorizados façam registros 

no prontuário clínico do paciente.  

5. O autor e a data de cada registro podem ser identificados, e quando exigido pela 

instituição, o horário de cada registro pode ser identificado.  

6. Existe um processo que contempla como os registros feitos no prontuário clínico do 

paciente são corrigidos ou sobrescritos. 

Seção I: Gestão Organizacional 

Subseção 1.3: Gestão da Informação e Comunicação   

Padrão Nível 1: "Apresenta atividades relacionadas à segurança das informações em 

meio físico e digital, contemplando coleta, processamento, armazenagem e distribuição 

de informações. Estabelece meios de comunicação interna e externa.  

Requisito 5: Estabelece método para registros do paciente/ cliente permitindo a 

continuidade do cuidado e a assistência adequada pela equipe multiprofissional.  

Seção II: Atenção ao Paciente 

Subseção 2.2: Atendimento Ambulatorial 

Padrão Nível 1: Define ou promove ações voltadas à acessibilidade, agilidade e 

continuidade do atendimento ao paciente/cliente com identificação e prevenção de 

riscos assistenciais.   

Requisito 24: Dispõe de prontuário com registros multidisciplinares atualizados sobre 

evolução do paciente/cliente, que promova a continuidade da assistência.  

Requisito 25: Disponibiliza o histórico clínico durante o atendimento para continuidade 

do cuidado ao paciente/cliente. 

 

 

 

 

 

  


