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RESUMO
A acreditacdo hospitalar 6 umacertificacdo obtida porinstituig6es médico-hospitalares que atendem
aos requisitos pré-estabelecidos por organizagées sem fins lucrativos voltadas para a qualidade na
gestao e atendimento. No Brasil, 0 Ministério da Saide também estabeleceu regras e normas que
buscam promover a certificag&éo de acreditagdo a hospitais do pais seguindo os parametros
internacionais.Trata-se de um meio de estabelecer critérios de avaliagao global da qualidade dos
atendimentos que vém mostrando resultados satisfatorios, sendo assim, 0 Exército Brasileiro, dentro
das suas competéncias e de modo analogo, por meio de agées de militares capacitados, avaliar as
suas unidades médico-hospitalares e modo a alcangar os mesmosniveis de qualidade de gestéo e
atendimento, ou seja, a exceléncia no atendimento dos militares, dependentes, entre outros, assim
comode civis que por ventura venham

a

utilizar de tais organizagées médico-hospitalares. Buscando
atender as necessidades académicas relacionadas a acreditagao hospitalar nas organizagées
médico-hospitalares do Exército Brasileiro, este artigo busca apresentar a importancia da certificagao
da acreditagao hospitalar em organizagdes militares de Sade do Exército Brasileiro, Para isso
adotou-se como metodologia cientifica aplicada descritiva a revisdo deliteratura baseada em livros,
artigos, disserta¢é6es e teses armazenadas em repositérios com contetido pertinente ao tema
abordado. Concluiu-se que, observando todos os dadosobtidos na revisdo deliteratura deste artigo
foi possivel verificar que os principios, padr6es e orientagées dadas pelo Manual Brasileiro de
Acreditagao Hospitalar do Ministério da Satide, sendo adotados nas organizagées militares do
Exército Brasileiro proporcionarao a toda Forca uma melhorasignificativa na gestao do SAMMED.
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ABSTRACT

Hospital accreditation is a certification obtained by medicalinstitutions that meet pre-established
requirements by nonprofit organizations focused on quality management and care. In Brazil, the
Ministry of Health has also established rules and standards that seek to promote accreditation
certification to hospitals in the country following international parameters.It is a meansof establishing
global assessmentcriteria for the quality of care that have been showing satisfactory results. Thus, the
Brazilian Army, within its competences and analogously, through the actions of trained military
personnel, evaluate their units. hospital and to achieve the samelevels of quality of management and
care, that is, the excellence in the service of the military, dependents, among others, as well as
civilians who may use these medical-hospital organizations Seeking to meet the academic needs
related to hospital accreditation in Brazilian Army medical-hospital organizations, this article aims to
present the importance ofcertification of hospital accreditation in military health organizations of the
Brazilian Army. For this it was adopted as a descriptive applied scientific methodologythe literature
review based on books,articles, dissertations and theses stored in repositories with content relevant
to the theme. It was concluded that, observing all the data obtained in the literature review ofthis
article, it was possible to verify that the principles, standards and guidelines given by the Brazilian
Manualof Hospital Accreditation of the Ministry of Health, being adopted in the military organizations
of the Brazilian Army, will provide the entire Force a significant improvement in SAMMED
management.
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1 INTRODUGAO

A acreditagao hospitalar é uma certificagao que é dada a organizagées
médico-hospitalares que conseguem alcangar um nivel de exceléncia especifico
dentro dos métodos de avaliagao de acreditagdo. Esses niveis de exceléncia
dependem do método adotado, contudo, seja qual for a metodologia adotada, as
organizagées médico-hospitalares precisam atender a uma série de requisitos e
critérios previamente estabelecidos (LIMA, 2010; ALASTICO; TOLEDO, 2013).

Objetivando a melhor oferta dos servigos de Satie, 0 Exército Brasileiro
conta com a execugdo de acgdes e projetos da DSau que visam a constante
capacitagao dos seus recursos humanos, assim como a modernizagao de toda a
estrutura médico-hospitalar. Além disso, a DSau busca constantemente a melhoria
do atendimento aos miliares e aos seus dependentes por meio de umasérie de
agoes voltadas para o uso de novas tecnologias voltadas para a Satide humana
(CORDEIRO,2018).

Alcangara certificagao de acreditagao nas unidades médico-hospitalares do
Exército Brasileiro teria como resultado a exceléncia no atendimento aos mais de
750 mil milhares e seus dependentes que sdo atendidos nas clinicas médicas,
odontoldgicas e oftalmolégicas em todo o pais.

1.1 PROBLEMA

Todo estudo busca responder a um questionamento que tem como base
algumasituagéo concreta. No que serefere a este estudo, a questéo base envolve
0 atendimento realizado nas unidades médico-hospitalares do Exército Brasileiro a
militares e seus dependentes, assim comoa civis quandosolicitado pelo Governo
Brasileiro ou pelas Nacgdes amigas, como no caso de refugiados, desastres
naturais ou acidentes ndo-naturais com grande alcance.Diante da problematica
apresentada, diante da importancia da certificagao de acreditacdo, assim como da
avaliagao, nota-se que nao esta pode ser resolvida de forma rapida e sem
planejamento, inclusive de pessoal Capacitado para a devida avaliagao que devem
ser realizadas nas organizagées médico-hospitalares do Exército Brasileiro.

Desse modo, questiona-se de que forma a acreditacao hospitalar pode
colaborar para a melhora da qualidade da assisténcia oferecida em organizagdes
militares de Satide do Exército Brasileiro?



1.2 OBJETIVOS

Buscandoatender as necessidades académicas relacionadas a acreditagao
hospitalar nas organizagées médico-hospitalares do Exército Brasileiro, este artigo
busca apresentar a importancia da Certificagéo da acreditacao hospitalar em
organizagéesmilitares de Saude do Exército Brasileiro.

Para alcangartal objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos
especificos que, seguindo uma logica descritiva, seréo preponderantes para a
conclusao:

a) Apresentar a acreditacao hospitalar

b) Definir as metodologias de certificagaéo de acreditagao mais utilizadas no
Brasil;

c) Apresentar as estatisticas voltadas para a certificagaéo de acreditagao no
Brasil;

d) Apresentar como a gestdo de satide do Exército Brasileiro atua em territério
nacional de modo a manter a qualidade de atendimento;

e) Abordar a importancia da certificagao da acreditacdo hospitalar em
organizagées militares de Saude;

f) Discorrer sobre 0 Projeto de Acreditagéo da Satde Assistencial Militar
(PASAM).

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIGOES

O Exército Brasileiro atua em todo

o

territorio nacional, atualmente em
tempo de paz, contudo necessita manter uma estrutura médico-hospitalar de
qualidade para atender em qualquer situagao, de emergéncia ou nao, todo o seu
quadro de militares e também dos seus dependentes.

A medida que trata-se de umaestrutura atuante em um pais de dimensoes
continentais, como o Brasil, € necessario que os militares que atuam nas divisées
de Satide, mais especificamente na gestao de Satide, promovam acées voltadas
Para a capacitagao dos seus recursos humanos, na melhora da estrutura das
unidades médico-hospitalares, assim como na exceléncia dos servicos ofertados.

Desse modoeste estudo se justifica 4 medida que alcangar a acreditagao
hospitalar proporcionara aos militares e seus dependentes que sao atendidos nas
unidades médico-hospitalares do Exército Brasileiro, a mesma qualidade
observada nas organizagées médico-hospitalares que s4o acreditadas em todo °



mundo, incluindo aquela no pais que receberam a certificagao de acreditagao pelos
métodos mais utilizados no Brasil.

Espera-se com este estudo colaborar Para o melhor entendimento acerca da
importancia da certificagao da acreditagao para as organizagées médico-
hospitalares militares. Além disso, que este estudo incentive as gestées de satide
das organizacdes médico-hospitalares militares a buscar incrementar nestas
organizagdes as metodologias apresentadas de modo a alcangar a exceléncia no
atendimento aos militares e aos seus dependentes.

2 METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologiacientifica aplicada descritiva, baseada na
revisao de literatura baseada em livros, artigos, dissertagées e teses armazenadas
em repositorios com conteudopertinente ao tema abordado.

Visando atender a recomendacao da literatura de que se busquem
diferentes fontes para a revisdo de literatura, este estudo estabeleceu como recorte
temporal do conteudo pesquisado, os conteudospublicados no periodo entre 2000
e 2019.

2.1 REVISAO DE LITERATURA

O delineamento da pesquisa esta diretamente associado a questado
norteadora “De que formaa acreditacao hospitalar pode colaborar para a melhora
da qualidade da assist€ncia oferecida em organizagées militares de Satide?”,
assim como os objetivos ja apresentados de forma tal que regera os caminhos
percorridos pela autora, ou seja, os procedimentos adotados para a revisdo de
literatura, que sera abordado posteriormente.

A primeira etapa da andlise dos dados que foram obtidos diz respeito a
leitura exploratoria do resumo, dos resultados obtidos e da conclusao dos artigos,
dissertagdes e teses obtidas por meio da buscaonline apés a adogaodoscritérios
de inclusao e exclusao ja mencionados.

Os procedimentos adotados para a revisdo de literatura segue uma
sequéncia ldgica e plausivel de modo a evitar que erros de coeréncia ocorram,
sendoestes a selecdo das fontes de busca, a estratégia utilizada na busca online e
Os critérios adotados para a selecao.

Apés a escolha do tema e da questao norteadora, foi realizada uma
pesquisa online, onde foram utilizadas como palavras-chave os termos:



“acreditagao hospitalar’, “gestao”, “Satide” e “organizagao militar’, que utilizadas
isoladamente ou em conjunto apresentaram um grande resultado. Sendo assim
necessaria a adogao doscritérios de inclusdo e €xclusao para a selecdo dos
arquivos pertinentes:

a. Critério de inclusdo:

 

* Gratuidade dosartigos;

¢ Contetido do resumoe conclusaosimilar ao tema do estudo;
e Recorte temporal: ultimos 20 anos;

¢ Disponibilidade do texto completo em lingua portuguesa, inglesa_ e/ou
espanhola;

* Disponibilidade do texto que tivesse a priori uma relaga€o com o tema
proposto.

b. Critério de exclusao:

 

e Artigos com contetido que nado seja pertinente ao tema do estudo;
¢ Legislagao de outros paises.

Aposa leitura exploratéria, todos os arquivos foram armazenados no hard
disk do computador da autora, salvos em arquivo pdf apds serem renomeados com
© sobrenome do autor seguido do ano de Publicagéo. De posse dos arquivos
previamente selecionados, todos foram integralmente submetidos a umaleitura
seletiva. Aqueles que nao apresentavam dadossatisfatérios Para a produgdo
textual, foco doreferido projeto, foram deletados.

Na proxima etapa da analise de dados, todos os arquivos selecionados apos
a leitura seletiva foram fichados em umatabela que continha o anode publicagao,
autor(res), local de realizacgdo da pesquisa, objetivos, metodologia utilizada,
resultados e conclusées. De modo analogo, oslivros selecionados preliminarmente
também passaram pelo Processo de fichamento, dando destaque a pagina e
conteudo abordado.

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

A eficiéncia de um planejamento esta diretamente ligada a mao de obra,
sendo que esta precisa ser eficiente e apta a executar os procedimentos
requeridos pelo seu posto de trabalho. Dessa forma, através da gestéo que



executa 0 manejo necessario do pessoal, estes vao agregando valor aos produtos
da empresa ou aos servigos prestados por essa (CHIAVENATO,2010).

Para Furtado eta/ (2007), a escolha dos métodos de capacitagdo, assim
como o investimento necessario para que esta acontega, devem ser observadas
pelos gestores que, dependendodafilosofia da empresa e desta em relacao aos
seus colaboradores, buscam trazer novos conhecimentos que agreguem aos ja
adquiridos de forma a oferecer a organizagao algum tipo de retorno (FURTADOet
al., 2007; SERAPHINet al., 2010). Em uma organizacao moderna é preciso que
toda a equipe esteja envolvida, que seja colaborativa e adere as modificagées
propostas, que esteja empenhada e focada na eficiéncia (XAVIER, 2006;
OLIVEIRA; MATSUDA,2016).

Ades&o— Ela precisa que cada um compreenda o que esta acontecendo e
aceite as mudangas que ela precisa realizar, isto 6, precisa que hajaadeséo as suaspoliticas e estratégias. Direcéo — Precisa ainda que aspessoasdirijam seus esforcos e talentos para os alvos certos, ou seja, que
todos visem os mesmos objetivos, haja um alinhamento estratégico
adequado. Empenho — Maiores desafios demandam mais empenho das
pessoas,que elas realmente “vistam a camisa” e ajudem a empresaa lidarcom as dificuldades. Eficiéncia — As pessoas est&o sendo chamadas aaprender coisas novas — de modo rapido — para manter niveis de
eficiéncia condizentes com as exigéncias do mercado. Inovagao — Por fim,
a empresaprecisa de ideias, solucées alternativas, sugestées de melhora
(XAVIER, 2006, p.13).

Os gestores, inclusive aqueles que atuam nas organizagées médico-
hospitalares, tém muitos desafios para alcangar a qualidade no mundo
contemporaneo devido a sua diversidade, seja na composi¢do social dos
colaboradores, nos seusvalorese estilos de vida, assim como nas suas formagées
e orientagdes_profissionais.Para equilibrar tais fatores que podem se tornar
complicadores, o gestor precisa aplicar uma linguagem profissional e dominar uma
série de contetdos quandoestiver diante de tantas visé6es de mundo (XAVIER,
2006; SERAPHINetal., 2010; OLIVEIRA; MATSUDA,2016).

A miss&o essencial das instituigé6es hospitalares € atender a seuspacientes da forma mais adequada. Por isso, todo hospital devePreocupar-se com a melhoria permanente da qualidade de sua gestao eassisténcia, buscando uma integragdo harménica das areas médica,tecnoldgica, administrativa, econémica, assistencial e, se for o caso, dedocéncia e pesquisa (BRASIL, 2002, p. 11).
Deste modo vale destacar que a qualidade na Saude é observada como

uma meta para gestdo de satide, sendo denominada pela Organizagao Mundial de
Saude como sendo uma coletanea de elementos, entre eles “um alto grau de
competéncia profissional, a eficiéncia na utilizagao dos recursos, um minimo de



riscos, um alto grau de satisfagao dos pacientes e um efeito favoravel na satide”
(LIMA, 2010, p, 24). Terra e Berssaneti (2017) acreditam que a qualidade em
saude esta relacionada com

o

nivel de satisfagao do servigo prestado aopaciente,
ou seja, se este esta adaptado as necessidades do cidaddo e é continuo. Vale
destacar que esse servigo que é prestado envolve nao apenasos produtos , mas
tambémasatividades que sao desenvolvidas pelos profissionais, ou seja, todo o
recurso humano.

Em todo 0 mundo, os formuladores de politicas publicas, assim como as
organizagées sem fins lucrativos que sao voltadas para os servigos de Saude,
buscam constantemente Promover agées que colaborem na qualidade dos
cuidados dos servicos que sao ofertados aos pacientes que sao atendidos
diariamente nas unidades hospitalares, assim como procedimentos padronizados
que buscam avaliar a qualidade dos servigos. Os servigos de Satide que seguem
tais procedimentos, metodologias e que estado comprometidos em atender aos
requisitos previstos em tais padrées de qualidade recebem o que denominam de
acreditagao (FELDMANeta/., 2005; MANZO et al., 2012; ALASTICO; TOLEDO,
2013; BRUBAKK ef ajl., 2015; OLIVEIRA; MATSUDA, 2016: TERRA;

BERSSANETI, 2017).

O termo “acreditagao” é recente no Brasil, contudo, analisando a raiz do
termo € possivel extrair que a palavra diz respeito a credibilidade, ao
reconhecimento de algo de modotal que seja possivel atestar ndo apenas a

qualidade, mas também a capacidade de alguém ou algo em realizar um fato. No
que diz a gestaéo hospitalar, a acreditagao € alcangada quando ha um
comprometimento de todo o recurso humano, ou seja, de todos os profissionais
atuando de forma a ndo apenas para alcangar a melhoria no atendimento que é
prestado, mas a manutencdo destegracas, inclusive, a uma mudanga de
comportamento € ao comprometimento profissional (FELDMAN et al., 2005;
MANZOetal., 2012; ALASTICO; TOLEDO,2013; TERRA; BERSSANETI, 2017).

Cabe entao ao gestor estabelecer um compromisso com todo o recurso
humanovoltado para umapolitica de qualidade onde todos “se engajam e reforgam

a cultura de melhoria centrada no cliente e na determinagao de executar servigos
que atendamosrequisitos” (MANZOet al., 2012, p. 389) que foram previamente
estabelecido pelos Orgaos governamentais e também pelas instituig6es de
acreditagao.



Vale destacar que, segundo o ManualBrasileiro de Acreditagao Hospitalar
do Ministério da Satide (BRASIL, 2002),a organizagao e gestdo hospitalar dizem
respeito a uma estrutura complexa que envolve uma série de processos que s&o
interligados de modo que o funcionamento de todos os setores acabam de alguma
formainterferindo em outros. Desde modo,para garantir que o servico prestado ao
usuario/paciente, € preciso que o gestor esteja empenhado em garantir a melhor
assisténcia (ALASTICO; TOLEDO,2013).

O incremento de eficiéncia e eficacia nos Processos de gestéo é
necessario para assegurar umaassisténcia melhor e mais humanizada a
sade dos seres humanos que procuram os hospitais, necessitados de
cuidados e apoio (BRASIL, 2002, p.11).

A acreditagao hospitalar diz respeito a uma avaliacdo realizada
periodicamente em instituigées médico hospitalares seguindo alguns critérios e
procedimentos especificos. Trata-se de um procedimento sigiloso que tem como
objetivo garantir que a assisténcia oferecida atende aos padrées de qualidade
Previamente estabelecidos, sendo os resultados clasificados dependendo dos
niveis de qualificagdo e satisfagéo. A organizagao de Satide que consegue
alcangar tais padrées recebe um reconhecimento da melhora e da qualidade dos
servigos prestados (FELDMAN et al., 2005; MANZO et al., 2012; ALASTICO;
TOLEDO,2013; OLIVEIRA; MATSUDA,2016; TERRA; BERSSANETI, 2017).

Considerando a necessidade de desenvolvimento de estratégia de
incremento da qualidade dos servigos de satide, o Programa de
Acreditacéo Hospitalar € um procedimento de avaliagao dos recursos
institucionais, de forma periddica, voluntaria, racionalizada, ordenadora e,
principalmente, de educag&o continuada dos profissionais, com

o

intuito
de garantir a qualidade da assisténcia por meio de padrées previamente
aceitos (MANZOetal., 2012, p.389).

A |SQua (Sociedade Internacional de Qualidade na Satide) é um érgao
internacional sem fins lucrativos presente em mais de 70 paises que busca
Promover, apoiar e inspirar melhorias continuas de seguranga e também de
qualidade voltadas para os cuidados de Satide em todos os continentes do planeta
(ISQUA,2019).

Por meio do IAP, 0 seu Programa de Acreditagéo Internacional, que foi
transferido em 2019 para a IEEA (Sociedade Internacional para a Qualidade na
Associagéo de Avaliagao Externa de Cuidados de Saude), a ISQua realiza uma
avaliagao criteriosa visando a certificagao das instituig6es de Saude. Para isso
certifica as Organizagées Acreditatoras, onde os profissionais que realizam as
avaliagées sao submetidos a Programasde treinamentos seguindo os padrées da
ISQua (Metodologias de Acreditagao) (ISQUA, 2019).



A certificagao é entendida por Brubakketal. (2015, p.2 — tradugdo do autor)
como sendo “uma confirmagéo de caracteristicas de um objeto, pessoa ou
organizagao contra padrées publicados”.Um estudo realizado por Cordeiro revelou
gue no ano de 2018 no Brasil, apenas “397 selos de acreditagaoestavam
distribuidos entre os 6.317 hospitais gerais e especializados cadastrados no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sade (CNES)” (CORDEIRO, 2018,
p.14).

No Brasil, a ISQua reconhecem os métodos de acreditagao da Joint
Comimssion Internacional (JCI), assim como da Organizagao Nacional de
Acreditagaéo (ONA), e da Accreditation Canada (AC). Tais organizagées sem fins
lucrativos estao voltadas para a sistematizagao dos processos internos, assim
como da assisténcia e diagndéstico médico hospitalar objetivando a exceléncia na
prestagao dos servigos no pais (FELDMANetal., 2005; ALASTICO; TOLEDO,
2013; TERRA; BERSSANETI, 2017).

A Tabela 1 mostra os estabelecimentos que podem seracreditados pelas
metodologias mencionadas.

Tabela 1: Prestadores de servico de sauide passiveis de acreditacao.
 

 

 

 

 

Joint Comission
Internacional (JCl)

Centros médicos académicos
Cuidados ambulatoriais
Centros de atenc&oprimaria
Sistemas e agéncias de satide

Metodologia Prestadores de servigo de Saude
© —Hospitais
¢ Ambulatérios
¢ Laboratérios

Organizagao . perigee de Pronto Atendimento
; * Home Care

femtitacds . Servigos Oncologicos ; ;
(ONA) *  Servigos de Medicina Hiperbarica

¢ Servigos de Hemoterapia
*  Servigos de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva
¢  Servigos de Diagndstico por Imagem, Radioterapia e

Medicina Nuclear
. ¢ Servigos Odontolégicos

Ciganizagso *

—

Servigos de Processamento de Roupaspara a Satide
Acreditacao . Servigos de Dietoterapia

(ONA) . Servigos de Manipulacao ,
«

_

Servicos de Esterilizagao e Reprocessamento de Materiais
e¢ Hospitais

i ¢  Atengaoprimaria
ae. ¢ Cuidado dental

* Servigos Médicos de Emergéncia
¢ _Instalagdes de Saude Independente
© Hospitais
¢ Clinicas
.
e
°
°
 Fonte: ONA, 2019; JCI, 2019.



Segundo dadosobtido junto ao JCI (2019), até julho de 2019 haviam 1.077
Organizagées acreditadas pelo método em mais de 100 paises,incluindo o Brasil,
ondeatualmentetrinta e seis hospitais receberam acreditagao pela JCI

A JCI credencia organizacées pequenas e especializadas, bem como
organizagoées grandes e mais complexas. As taxas de pesquisa sao
baseadas no tamanho e na complexidade da organizacao de assisténcia
médica, que determinam o tamanho da equipe de pesquisa e o numero de
dias necessarios para conduzir a pesquisa (JCI, 2019, s/n, tradugao do
autor).

Ja a AC, em seus mais de 60 anos de experiéncia, conta com mais de 500
colaboradores preparados para a avaliagao das instituigdes médico-hospitares,
esta presente em 5 continentes, trabalhando ativamente com mais de 7.000
organizagées em todo o mundo(AC, 2019).

Segundo dados obtidos junto a ONA (2019), a organizagao quefoi fundada
em 1999 ja realizou mais de 2.500 Certificagdes e conta atualmente no pais com
mais de 800 profissionais cadastrados e Preparados para aplicarem a metodologia
da instituigao voltada para a acreditagéo. A Tabela 2 mostra os niveis de
acreditagaéo ONAe osrequisitos necessarios para obter a acreditagao queé valida
por dois anosou trés anos, dependendodonivelacreditado.
TABELA2: Niveis e requisitos para acreditagao ONA.

Nivel Classificagao Descrigao
Apos avaliadas as mais diversas atividades da organizagao
de Saude (estruturais e assistenciais), é preciso que se

. cumpra ou supere no minimo 70% dos padrées de
a Acreditado qualidade e de seguranca que so previamente definidos

pela ONA.

Validade da acreditacdo: 2 anos.
Recebea acreditacdo a organiza¢&o que consegue atender
a dois critérios:
* Cumprir pelo menos 80% dos padrées de seguranga e

qualidade;
* Cumprir pelo menos 70% dos padrées de gestao

integradas, com processos ocorrendo de maneirafluida
e plena comunicagdoentre as atividades.

Validade da acreditagao: 2 anos.
Recebea acreditagao a organizagao que consegue atender
a dois critérios:
* Cumprir pelo menos 90% dos padrées de seguranca e

qualidade;
Acreditado com . hee menos 80% dos padrées de gestao

Exceléncia Cumprir pelo menos 70% dos padrées ONA de
Exceléncia em Gestdo, demonstrando uma cultura
organizacional de melhoria continua com maturidade
institucional.

Validade da acreditagao: 3 anos.

2 Acreditado Pleno

Fonte: ONA, 2019

No Brasil, além das referidas metodologias, o Ministério da Saude, por meio
da Portaria 1.970/GM de 25 de outubro de 2001, aprovou a edigaéo do Manual
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Brasileiro de Acreditagdo Hospitalar. Este manual prevé na reda¢ao do seuart. 2°
que nao apenas a ONA, mas todas as “Instituig6es Acreditadoras por ela
credenciadasutilizem, no desenvolvimento do Processo de Acreditagéo Hospitalar
no Brasil, exclusivamente” (BRASIL, 2002, p. 9) os padrdes que foram definidos no
referido manual.

Este manual também especifica os principios gerais que devem reger o
Processo de acreditagdo no Brasil e as diretrizes Para a solicitagao da avaliacao,
como os procedimentos para a solicitagéo de informagdes referentes aos
processos de avaliagao, quais asinstituigses sao credenciadas no pais para a
acreditagaéo, assim como especifica a questao os profissionais envolvidos no
processo.

AVALIADOR:Profissional qualificado para efetuar as avaliagées do
Processo de Acreditac&o; capacitado conforme as normas_ para
Capacitacao, definidas em normas especificas da ONA. AVALIADOR-
LIDER:O avaliador-lider 6 0 responsavel, perante a_ Instituigdo
Acreditadora, por todas as fases do Processo de avaliagdo. Deve ter
capacidade gerencial, experiéncia e deve lhe ser conferida autoridade
para tomar decis6esrelativas a coordenagao do processo de avaliagaéo em
que estiver envolvido (BRASIL, 2002, p.18).

A Tabela 3 apresenta os fundamentos que fazem parte dos instrumentos de
avaliagao segundo o Manual Brasileiro de Acreditagéo Hospitalar que, segundo
Manzoetal. (2012, p.390) “aborda os beneficios que as organizacgées de satide
obtém ao seinserirem no processo de Acreditagao Hospitalar’.
Tabela 3: Fundamentos a serem analisados na avaliagao.
 

 

Fundamento Descrigao
Esta secdo apresenta as subsecées relacionadas aosistema de

Lideranga e governo da organizag&o. Nela estéo presentes subsegées
Administragao ligadas aos aspectos de lideranga, diretrizes administrativas,

planejamentoinstitucional e relacionamento com o cliente.
Esta secao dedica-se a organizacgdo dos servicos profissionais

Servigos que prestam assisténcia direta ao cliente/paciente e perpassam
profissionais e todos os servigos de atengao aos clientes: de apoio ao
organizacao de diagnéstico, de apoio técnico, de apoio administrativo e de

assisténcia ensino e pesquisa, configurando assim, o modelo e

a

filosofia
assistenciale institucional.
Esta sec&o agrupa as unidades e servicos tipicamente
“assistenciais”, ou seja, todos aqueles em que existe o contato
direto com o usuario, um processo ou servic¢o médico
assistencial desenvolvido, uma equipe médica e
multiprofissional envolvida, um conjunto de insumos
tecnolégicos especificos e um(ns) espaco(s) institucional(is)
especificamente reservado(s).

Servigos de apoio Esta segdo reune os servigos voltados para 0 apoio ao
ao diagnostico diagnoéstico.

Esta segdovisa a agrupartodos aqueles servicos que envolvem
Servicos de apoio uma ac4o técnica especializada, mas que também se

técnico de caracterizam por envolver processos de abastecimento,
abastecimento fornecimento, estocagem, Produgéo e/ou servigos técnicos

especializados de apoio a acao assistencial e as equipes

Servigo de atengao
ao paciente/cliente
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 profissionais que realizam a terapéutica.
5 ‘ Nesta segéo encontram-se os servigos que se relacionam aos

necosEeapoe Processos de apoio e acaotécnico-profissional, a infra-estrutura
infraestrutura fisico-funcional € ao apoio aos processos da organizagao

(planejamento predial, financeiro, segurangageral, etc.)
Esta segao objetiva integrar todos os componentes que se
relacionem as fungées educativas e de investigagao da

4, organizagao, de tal forma que permita realizar um diagnéstico
Ensino e pesquisa da estrutura disponibilizada para o treinamento funcional, para

a educa¢g&o permanente, para o processo de formacdo de
recursos humanos e para a geracdo de novos conhecimentos.

Fonte: BRASIL, 2002, p.25-26.

A Tabela 4 apresentaitens de orientagdo e os padrées que servem de guia

para os avaliadores.

Tabela 4: Itens de orientag&o e padrées.
Nivel Descrigaéo

O(s) servigo(s), unidade(s) ou setor(es) dispde(m) de O(s) servico(s),
unidade(s) ou setor(es) dispde(m) de Responsavel Técnico habilitado,
atende(m) aos requisitos formais e técnicos de seguranca para sua
atividade e dispde(m) de estrutura adequada para tal fim, de acordo
com as normase regulamentos correspondentes.

Itens de Orientagaéo
+ Responsavel Técnico habilitado.
* Corpo funcional habilitado e dimensionado adequadamente as
necessidadesdoservico.
+ Condigées estruturais e operacionais, que atendam aos requisitos de
segurangapara o cliente (interno e externo).
O(s) servigo(s), unidade(s) ou setor(es) dispde(m) de manual(is) de
normas, rotinas e procedimentos documentado(s), atualizado(s) e
disponivel(is), bem como protocolos clinicos e estatisticas basicas;
Possui(em) programa de educagao e treinamento continuado, voltado
para a melhoria de processos e para a prevengao de seqielas e
acidentes: evidéncias de integragao com os outros servicos da
Organizagao

Itens de Orientagéo
2 + Manual(is) de normas, rotinas e procedimentos do(s) servigo(s),

unidade(s) ou setor(es), documento(s), atualizado(s) e disponivel(is)
* Profissionais do servico capacitados.
* Grupos de trabalho para a melhoria de processos e integragao
institucional;
* Sistema de analisecritica dos casos atendidos, visando a melhoria da
técnica, controle de problemas, melhoria de Pprocessos e
procedimentos, minimizagao deriscos

e

efeitos colaterais, etc.
+ Procedimento(s) de orientago aocliente/paciente.
+ Procedimento(s) voltado(s) para a continuidade de cuidados ao cliente
€ seguimento de casos.
O(s) servigo(s), unidade(s) ou setor(es) dispde(m) de sistema de
afericao da satisfagao dosclientes (internos e externos); integra(m) o
programainstitucional da qualidade e produtividade: com evidéncias de
ciclos de melhoria; dispde(m) de sistemas de aferigao de informacgao da
Organizagéo com dados, taxase indicadores que permitem a avaliagao

3 do servigo, a comparacdo com referenciais adequados e o impacto
gerado junto a comunidade.

Itens de Orientacao
+ Sistemas de planejamento e melhoria continua em termos de
estrutura, novas tecnologias, atualizagao_técnico-profissional, agées
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assistenciais e procedimentos.
+ Ciclos de melhoria com impacto sistémico.
+ Sistema de informagao baseado em taxase indicadores que permitem
analises e comparacées.
+ Sistema de aferigdo da Satisfagao dosClientes(internos e externos).Fonte: BRASIL, 2002, p.25-26.

Navisita que é realizada na organizagaéo de Saude, o avaliador deve seguir
uma sequéncia de ac6es para buscartodas as evidéncias necessarias, observar o
andamento das atividades dos recursos humanos (profissionais de Satide), assim
como examinar os documentos da organizacaoe realizar entrevistas. Contudo, no
que diz respeito as informagées passadas nas entrevistas, estas devem ser
comprovadas por meio de documentos ou outras fontes independentes. Todas as
informag6es devem ser registradas objetivamente (BRASIL, 2002).

No que diz respeito ao SAMMED (Sistema de Atendimento Médico-
Hospitalar aos Militares do Exército e seus Dependentes), toda essa estrutura
atende a aproximadamente 750 mil pessoas em todo o pais gracas a uma “rede
formada por 29 hospitais militares, 4 policlinicas e 28 postos médicos’”
(CORDEIRO,2018, p.15), apesar da grandiosidade do sistema médico-hospitalar
do Exército que requer uma gestéo denominada pelo General Manoel Luiz
NarvazPafiadache como “gestao de vidas”, nenhuma destas possuicertificados de
acreditagao das metodologias apresentadas.

Se em uma empresa normal vocé gerencia pessoas, aqui vocé as
compromete. Chamamos isso de Gestdo de Vidas. Militares da ativa,
inativos, pensionistas e seus dependentes; servidores civis da ativa,
inativos e pensionistas; pensionistas de ex-combatentes: cadetes, alunos
de estabelecimentos de ensino e soldadosdoefetivo varidvel: enfim, todos
que fazem parte da Familia Verde-Oliva precisam se_ sentir
permanentemente apoiados e amparados (BRASIL, 2017, p.3).

Trata-se de uma rede de atendimento que alcanga um numerosignificativo
de pessoas em todo o pais e que atende a um publico que apresenta
Particularidades que os diferenciam do cidadao civil. Um estudo realizado por
Dorneleset al.(2017) que visou analisar publicagées que apresentassem os fatores
Capazesdeinfluenciar a satide do militar (incluindo policiais, bombeiros e militares
de todas as forgas armadas) demonstrou que este publico requer uma atengado
diferenciada devido ao estresse a que estao sujeitos, a questées voltadas para

doengas ocupacionais, entre outros que influenciam na sua satide.

Seraphineta/. (2010) lembra que as organizagées militares possuem o que
os autores denominam de peculiaridades funcionais das suas estruturas. Isso
significa dizer que os procedimentos adotados sao diferentes, tendo que ser levado
em consideragao, entre outras coisas, 0 gerenciamento verticalizado e o vinculo
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existente com o Estado, assim como deve seguir regulamentos e legislacao
propria.

Contudo, visando atender aos usuarios com qualidade e exceléncia, o
Exército Brasileiro criou 0 préprio sistema de Acreditagaéo, o PASAM (Programa de

Acreditagao da SaudeMilitar) que teve o apoio da DPIMA,conta com avaliadores,
assim como nas metodologias apresentadas, que ja esta atuando noshospitais das.
guarnigoes militares. A Tabela 4 apresenta as Ultimas atuagées dos avaliadores
nas organizacdes médico-hospitalares do Exército Brasileiro.

Tabela 5: Agées dos avaliadores do PASAM
Ano Guarnigao INET

Hospital de Guarnicao de +O HGuSGC Possui caracteristicas especiais, pois é 0
So Gabriel da Cachoeira, Unico hospital na Regi&o do Alto Rio Negro e opera
no periodo de 1°a2 de mediante um convénio entre a 12° Regido Militar e o

abril de 2019. Governo do Estado do Amazonas.
A equipe verificou o cumprimento de protocolos e

2019 Capacidade de padrées voltados para a seguranca de pacientes e
atendimento: cercade 45 —colaboradores e garantir a qualidade do atendimento. A
mil pessoas, das quais visita teve carater educativo e objetiva contribuir nos

85% saocivis e indigenas processos de melhoria continua da satide assistencial
€ apenas 15% compéem a__imilitar.

familia militar.

A avaliagéo teve como foco fazer um diagnéstico
organizacional do Hospital segundo a metodologia da
Acreditagao da Saude Militar Assistencial, que leva
especialmente em consideragao a governanga,a gestao,
a qualidade dos servigos hospitalares e as normas
internacionais de seguranga do paciente, além da
conformidade ambiental.

sy Os integrantes das comitivas visitaram todos as
2019 Hospital Geral de Curitiba instalagées do Hospital, realizando uma minuciosa

inspeg&o nos setores, conhecendo os pontos fortes e
destacandoas oportunidades de melhoria.
Ao final da inspec&o os integrantes das Comitivas
apontaram em quais oportunidades o HGeC pode
melhorar seus procedimentos e quais boas praticas serao
divulgadas para os demais Hospitais do Servico de
Saude.

Fonte: DPIMA, 2019.

Em 2019 o Exército Brasileiro estara formando mais 27 novos avaliadores
para atuarem junto as organiza¢es médico-hospitalares em todo o pais buscando
avaliar a qualidade dos servicos prestados nao apenasaos militares, mas também

aos seus dependentes e muitas vezesa civis que fazem uso das instalagées.

4 CONSIDERAGOESFINAIS

Atendendoaosobjetivos geral e especificos, este artigo foi capaz de concluir

que a acreditagao hospitalar 6 uma metodologia de avaliagéo nao apenas de

atendimento, mas de gestao em hospitais de todo o mundo que tem colaborado
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para elevar os niveis de qualidade de atendimento aos pacientes. Os niveis e
requisitos que devem ser atendidos para se receber a acreditagao, necessdrios
para a avaliacéo, colaboram para a melhora do atendimento global, ou seja, na
percepgao do atendimento aos pacientes, assim como nas condi¢ées de trabalho

Para os recursos humanos.

Na revisao de literatura foi possivel observar que o Brasil, seguindo aos
parametros e metas estabelecidas pelo Ministério da Satide, no ambito das suas

competéncias, estabeleceu fundamentos e itens de orientagéo para os gestores
das organizagdes médico-hospitalares terem como base para as suas agdes
voltadas para alcangara certificagao de acreditagao hospitalar.

No que diz respeito ao Exército Brasileiro, até o presente artigo foi possivel
observar que encontra-se em andamento um projeto de acreditagao hospitalar
voltada para as organizacodes de satide militares, o PASAM, que contara com

avaliadores capacitados para verificar a qualidade do atendimento no ambito das

competéncias da SAMMED,que atende nao apenas os militares, mas também os
seus dependentes, levando em conta todas as particularidades das gestdes
militares de satido que possuem umagestao diferente das organizacgéescivis.

Observandotodos os dadosobtidos na revisdo deliteratura deste artigo foi
Possivel verificar que os principios, padrées e orientagdes dadas pelo Manual

Brasileiro de Acreditag&o Hospitalar do Ministério da Satide, sendo adotados nas
organizagées militares do Exército Brasileiro proporcionarao a toda Forga uma
melhora significativa na gestao do SAMMED.

Acredita-se que em pouco tempo, observando o processo de formagao de
avaliadores militares voltados para a acreditagao hospitalar, o Exército Brasileiro
dé inicio a uma campanhanacionalpara a certificagao das suas unidades médico-
hospitalares.

Espera-se que este artigo colabore para a melhor compreensao da
importancia da acreditagao hospitalar para todas as unidades de Saude a medida

que gera um efeito cascata em todo o sistema, desde o atendimentoao cliente até

gestao de pessoal, passando por todos os setores que compéestal estrutura

imprescindivel & populagdo. Além disso, que sirva de incentivo para que mais
estudos sejam realizados no futuro para o engrandecimento académico e

profissional.
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