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Resumo
,QWURGXomR$FUHGLWDomRpGH¿QLGDFRPRXPVLVWHPDGHDYDOLDomRHFHUWL¿FDomRGDTXDOLGDGHGHVHUYLoRVGHVD~GH2EMHWLYR$SUHVHQWDU
uma análise crítica sobre os critérios de avaliação adotados nos programas de acreditação hospitalar brasileiros. Método: Resenha crítica,
realizada após a seleção de um texto sobre acreditação. A análise apreendeu o texto em sua completude, a leitura sistemática, o resumo
e a análise crítica, baseado em referências atuais e em conclusões de pesquisadores atuantes nessa área. Resultados: O estudo descreve
alguns critérios para a avaliação de resultados do serviço de enfermagem, utilizando como referência principal o programa de acreditação
da Organização Nacional de Acreditação. Entre os critérios de avaliação estavam os representados pela área administrativa, assistencial
HHQVLQRHSHVTXLVD&RQFOXVmR2EVHUYDVHPDLRUrQIDVHQDiUHDDGPLQLVWUDWLYDQRHQWDQWRSRGHVHD¿UPDUTXHWRGDVDViUHDVHVWmR
interligadas e necessitam de investimento para que se obtenha a excelência do serviço.
Palavras-chave: $FUHGLWDomR 4XDOLGDGH GD DVVLVWrQFLD j VD~GH ,QGLFDGRUHV GH TXDOLGDGH HP DVVLVWrQFLD j VD~GH $GPLQLVWUDomR
hospitalar. Enfermagem.
Abstract
,QWURGXFWLRQ$FFUHGLWDWLRQLVGH¿QHGDVDV\VWHPRIERWKHYDOXDWLRQDQGFHUWL¿FDWLRQRIKHDOWKVHUYLFHVTXDOLW\2EMHFWLYH7RSUHVHQW
a critical analysis about the evaluation criteria adopted in Brazilian programs of hospital accreditation. Method: It was a critical review
carried out after the selection of a text about accreditation. The analysis covered the text in its full completeness, the systematic reading,
the summary and the critical analysis, based on current references and conclusions of researchers active in this area. Results: The
study outlines some criteria for the evaluation of the nursing service results, using as main reference the accreditation program of the
National Accreditation Organization. Among the evaluation criteria we found those represented by the administrative, caring, teaching
and research area. Conclusion: There is a greater emphasis on administrative area, however it can be stated that all areas are interlinked
and need investment in order to get service excellence.
Keywords: Accreditation. Quality of health care. Quality indicators health care. Hospital administration. Nursing.
Resumen
,QWURGXFFLyQ $FUHGLWDFLyQ VH GH¿QH FRPR XQ VLVWHPD GH HYDOXDFLyQ \ FHUWL¿FDFLyQ GH FDOLGDG GH ORV VHUYLFLRV GH VDOXG 2EMHWLYR
Presentar un análisis crítico sobre los criterios de evaluación adoptados en los programas de acreditación hospitalaria. Método: Revisión
crítica, realizada después de seleccionar un texto sobre acreditación. La análisis agarró el texto en su totalidad, lectura sistemática, el
análisis crítico y resumen, basado en referencias actuales y conclusiones de los investigadores que trabajan en esta área. Resultados:
El estudio describe algunos criterios para la evaluación de resultados del servicio de enfermería, usando como referencia principal el
programa de acreditación de la Organización Nacional de Acreditación. Entre la evaluación los criterios fueron representados por el área
administrativa, atención de salud y educación e investigación. Conclusión: Hay un mayor énfasis en el área administrativa, sin embargo,
podemos decir que todas las áreas están interconectadas y requieren inversión para obtener la excelencia de servicio.
Palabras clave: Acreditación. Calidad de la atención de salud. Indicadores de calidad de la atención de salud. Administración hospitalaria.
Enfermería.
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2 HVWXGR LQWLWXODGR ³,GHQWL¿FDomR GRV FULWpULRV

aspectos

relacionados

ao

ensino

e

pesquisa1.

Os

da avaliação de resultados do serviço de enfermagem

indicadores em saúde são ferramentas fundamentais para

objetivou

a gestão do serviço, programas de saúde e avaliação do

nos programas de acreditação hospitalar”

1

LGHQWL¿FDURVFULWpULRVGHDYDOLDomRGHUHVXOWDGRVDSOLFDGRV

sistema de saúde. A discussão sobre os indicadores tem

aos serviços de enfermagem adotados nos modelos de

assumido papel central na gestão dos serviços de

avaliação dos programas de acreditação da Organização

enfermagem, conseguindo-se, através deles, obter um

1DFLRQDOGH$FUHGLWDomR 21$ HFODVVL¿FiORVVHJXQGRDV

panorama da qualidade institucional2. Utilizar indicadores

iUHDVGHDWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDDVVLVWrQFLDHHQVLQR

traz como benefícios o monitoramento da qualidade

pesquisa.

assistencial de enfermagem oferecida ao usuário e permite

Para tanto, foram selecionadas algumas empresas

a comparação dos resultados das avaliações entre hospitais

acreditadas e solicitado o seu manual de acreditação.

e, em um mesmo hospital ao longo do tempo, na busca

Esses manuais foram divididos em três grupos, sendo

dos fatores intervenientes no processo de cuidar em

eles: os manuais das empresas que utilizam exclusivamente

saúde3 2V LQGLFDGRUHV SHUPLWHP DVVLP GDU YDOLGDGH j

o modelo de avaliação proposto pela ONA; as que

H¿FiFLD H¿FLrQFLD H HIHWLYLGDGH GD DVVLVWrQFLD GH

PRGL¿FDUDPRPDQXDOSURSRVWRSHOD21$DFUHVFHQWDQGR

enfermagem na instituição¹. Corroborando com essa

FULWpULRVSUySULRVSDUDDDYDOLDomRHSRU¿PRVPRGHORV

D¿UPDomRHVWXGRUHDOL]DGRHPXPDXQLGDGHQHRQDWDOGH

das empresas que utilizam manuais diferentes da ONA,

um hospital universitário utilizou o indicador de qualidade

com critérios próprios para avaliação. Estes critérios foram

GDDVVLVWrQFLDGHHQIHUPDJHPUHODFLRQDGRjPDQXWHQomR

descritos em qual área de atividade aquele item

da integridade da pele do recém-nascido (RN), para

FRUUHVSRQGLD)RUDPLGHQWL¿FDGRVFULWpULRVGHDYDOLDomR

posteriormente propor um programa de capacitação, após

sendo 13 da área administrativa, seis da área assistencial

DYHUL¿FDomRGDLQFLGrQFLDGDVOHV}HVRWLSRGHOHVmRHP

HFLQFRGDiUHDGHHQVLQRSHVTXLVD1. Na área assistencial,

que período e por quais fatores ela ocorria. Dessa forma,

os critérios eram os de análise de série histórica de

se propôs uma estratégia de capacitação voltada ao real

LQGLFDGRUHVUHODWLYRVjDVVLVWrQFLDDYDOLDomRGHUHVXOWDGRV

SUREOHPDQDXQLGDGHUHIHUHQWHjLQWHJULGDGHGDSHOHGRV

de procedimentos, auditoria de prontuários, procedimentos

RN4. Pesquisa realizada em Unidades de Terapia Intensiva

orientados para a continuidade do cuidado e avaliação dos

87, GHXPKRVSLWDOGHHQVLQRGRLQWHULRUSDXOLVWDYHUL¿FRX

resultados dos procedimentos de enfermagem. Nem todos

o indicador de incidência de úlcera por pressão (UPP),

os grupos contemplavam todos os itens. Porém, é

atualmente intitulada como lesão por pressão, elaborado

importante destacar que esses indicadores permitem dar

após um protocolo assistencial para prevenção de lesões

YDOLGDGHjH¿FiFLDH¿FLrQFLDHHIHWLYLGDGHGDDVVLVWrQFLD

dessa natureza nas unidades. No estudo, o indicador é

na instituição 4XDQWRjiUHDDGPLQLVWUDWLYDRVLQGLFDGRUHV

referido como uma ferramenta que auxilia a visualizar o

contemplam a tríade de Donabedian, divididos em

problema, além de disponibilizar condições para a

estrutura,

intervenção assertiva e sistematizada, segundo o protocolo

1

processo

e

resultado,

classicamente

FRQVLGHUDGRVXPDWUtDGHSRLVFRUUHVSRQGHPjVQRo}HVGD

implementado5. O uso de indicadores de qualidade

Teoria Geral de Sistemas: input-process-output. Estes

assistencial, além de auxiliar na avaliação do impacto das

eram em maior número e melhor detalhados. Novamente

ações de enfermagem e no processo de cuidado2, é

nem todos estavam contemplados nos três grupos. Já na

fundamental para a acreditação da instituição, ao

iUHDGHHGXFDomRHSHVTXLVDpGHVFULWRTXHIRLQRWL¿FDGR

DSUHVHQWDU UHVXOWDGRV UHDLV TXDQWR j DVVLVWrQFLD GH

pouca ênfase nos dados que indicam o treinamento ou a

enfermagem prestada. O trabalho com indicadores teve

educação continuada e ao pouco estímulo em pesquisa

início pela área administrativa, diante da perspectiva do

em enfermagem . Dessa forma, os autores concluíram

pensamento moderno da qualidade, passando esse

haver predomínio dos critérios administrativos, bem como

conceito a ser compreendido como parte da função

descrições mais concisas e detalhadas, e que os outros

gerencial4 R TXH WDOYH] MXVWL¿TXH R YDORU VXSHULRU GH

dois

LQGLFDGRUHV DGPLQLVWUDWLYRV LGHQWL¿FDGRV FRPSDUDGRV jV

1

critérios

precisam

de

melhor

detalhamento

quantitativo e qualitativo, principalmente, quanto aos

demais categorias1. Outro estudo que avaliou indicadores
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de qualidade e de produtividade de doze instituições

internos como externos)8. A gerência do cuidado de

hospitalares da Bahia descreve os indicadores como

enfermagem, fundamentada em avaliações periódicas por

alicerces para o desenvolvimento de programas de gestão

LQGLFDGRUHV LPSXOVLRQD RV SUR¿VVLRQDLV QD EXVFD SHOD



de melhoria assistencial . Observa-se que indicadores

melhoria nos serviços, além de permitir a visualização e a

UHODFLRQDGRV j iUHD GD DGPLQLVWUDomR LQWHUIHUHP

compreensão da qualidade do trabalho realizado7. A

VLJQL¿FDWLYDPHQWH QD DVVLVWrQFLD HVWDQGR RV GHPDLV

literatura demonstra que os sistemas de gestão da

indicadores a ele interligados . Agir gerencialmente

TXDOLGDGH EHQH¿FLDP VLJQL¿FDWLYDPHQWH DV HPSUHVDV8.

requer a tomada de decisão e o planejamento, e estas

(QWUHWDQWRH[LVWHPDLQGDJUDQGHVGL¿FXOGDGHVQDDGRomR

ações devem ser fundamentadas nos resultados de

GHVVHVVLVWHPDV2VSULQFLSDLVEHQHItFLRVGL]HPUHVSHLWRj

DYDOLDo}HVUHDOL]DGDVSRUPHLRGHLQGLFDGRUHVYLVDQGRj

melhoria nos processos, produtos e serviços, mas se

formulação de estratégias de adequação dos serviços aos

destaca ainda o aumento da satisfação dos clientes,

padrões de qualidade existentes . Embora os indicadores

melhoria da imagem da empresa, abertura de novos

de qualidade sejam adotados pelas instituições de saúde

mercados e maior vantagem competitiva diante da

EUDVLOHLUDVpQHFHVViULRDSOLFDUHVWUDWpJLDVHVSHFt¿FDVGH

FRQFRUUrQFLD1RTXHWDQJHjVGL¿FXOGDGHVUHVLVWrQFLDj

análise desses indicadores, possibilitando, assim, a

PXGDQoD GL¿FXOGDGH QR HQWHQGLPHQWR H DFHLWDomR GH

FRPSDUDELOLGDGH H D UHÀH[mR TXDQWR DRV GLIHUHQWHV

determinados

FRQWH[WRVGDDVVLVWrQFLDDVD~GHSUHVWDGDjSRSXODomRD

comprometimento da média gerência e baixo envolvimento

¿PGHVXEVLGLDUSURJUDPDVHSROtWLFDVS~EOLFDVGHPHOKRULD

da alta direção, incluindo aporte pequeno de capital para

da qualidade assistencial3. As técnicas e ferramentas da

DVDWLYLGDGHVDVVRFLDGDVjTXDOLGDGH$VVLPRUHTXLVLWRGH

qualidade exercem papel essencial no sucesso da aplicação

melhora contínua implica em melhorar continuamente o

SUiWLFDGRVSULQFtSLRVHGH¿QLo}HVQDJHVWmRGDTXDOLGDGH

sistema de gestão da qualidade, para com isso melhorar,

7,8

3

em

qualquer

organização7.

A

acreditação

é

uma

preceitos

da

qualidade,

falta

de

GHIRUPDWDPEpPFRQWtQXDDH¿FiFLDGRVUHVXOWDGRVHD

PHWRGRORJLD GHVHQYROYLGD SDUD LGHQWL¿FDU D TXDOLGDGH

H¿FLrQFLDGDRUJDQL]DomR11. Sobressaem-se duas relevantes

assistencial em saúde e tem como base a avaliação dos

questões a serem consideradas para a proposição de

padrões de referência desejáveis, construídos por peritos

indicadores de gerenciamento de recursos humanos: a

na área, e que são previamente divulgados por meio de

educação continuada e a gerência participativa. A

indicadores ou instrumentos que o avaliador emprega

formação, a educação continuada e as condições para o

para constatar os padrões observados9. Constitui uma

seu desenvolvimento envolvem grande interface com as

metodologia pautada na racionalização, organização e

questões gerenciais, porém, as condições institucionais

educação permanente do pessoal e de líderes das

são fundamentais para a garantia do processo de

RUJDQL]Do}HV SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV GH VD~GH e

GHVHQYROYLPHQWR GDV SHVVRDV 4XDQWR j SDUWLFLSDomR

fundamentada na avaliação dos padrões de referências

novas iniciativas, posturas e olhares capazes de criar

GHVHMiYHLV FRQVWUXtGRV SRU SUR¿VVLRQDLV GD iUHD H

canais efetivos de participação devem ser considerados,

previamente divulgados, e nos indicadores ou instrumentos

do mesmo modo que o trabalho em equipe precisa do

que o avaliador emprega para constatar os padrões que

respaldo institucional para que aconteça de maneira

estão

sendo

observados .
10

Assim,

gera

benefícios

HIHWLYD(VVHVHOHPHQWRVVmRSRQWRVLPSRUWDQWHVUXPRj

VLJQL¿FDWLYRVjVRUJDQL]Do}HVDRSURSRUFLRQDUDPHOKRULD

construção de indicadores de gerenciamento, uma vez

no controle dos processos da organização, aumento da

que há uma direta relação entre a qualidade do

segurança do paciente e melhoria no gerenciamento de

gerenciamento das pessoas e a repercussão na qualidade

recursos. Também possibilita monitorar a adequação dos

da assistência prestada12. Conclui-se que a cultura da

serviços de enfermagem em diferentes áreas hospitalares

qualidade vem sendo buscada cada vez mais pelas

e com periodicidade preestabelecida . A Acreditação e as

instituições hospitalares e os indicadores de qualidade são

técnicas

ferramentas

7

e

ferramentas

da

qualidade

representam

gerenciais

imprescindíveis

para

essa

importantes diferenciais para as organizações, pois

¿QDOLGDGH EHP FRPR DV DFUHGLWDo}HV DLQGD HP PHQRU

proporcionam benefícios de diversas ordens (tanto

número no Brasil, pois são de adesão voluntária, embora
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ganhem peso no marketing das instituições. A acreditação

GHVD¿RVFRQWtQXRVHPSUROGHXPDDGHTXDGDVHJXUDQoD

usa como uma forma de avaliação os indicadores de

ao paciente nas instituições brasileiras, direcionamentos

qualidade, avalia a instituição de uma forma geral, tanto

estratégicos e políticos devem ser cada vez mais efetivos,

HP TXHVW}HV UHODFLRQDGDV j DGPLQLVWUDomR DVVLVWrQFLD H

tendo em vista a promoção na área da saúde pela busca

HQVLQRSHVTXLVD H HVVDV YHUWHQWHV VH FRPSOHWDP VHQGR

contínua de indicadores geradores de qualidade.

necessário investimentos nas três áreas. Diante dos
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