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C
ada vez mais instituições 
têm buscado no processo de 
acreditação uma forma de ga-
rantir ao paciente uma assis-
tência mais segura. Segundo 

o Coordenador de Educação do Consórcio 
Brasileiro de Acreditação - CBA, Heleno 
Costa Junior, as principais vantagens de se 
contar com uma instituição acreditada são a 
garantia e a manutenção da segurança, além 
da excelência na prestação de cuidados aos 
pacientes. Segundo Heleno, “a adoção de po-
líticas, procedimentos, rotinas e protocolos 
assistenciais garantem o estabelecimento do 
melhor e mais apropriado padrão de assistên-
cia aos pacientes e familiares, segundo o perfil 
assistencial da instituição”.

O padrão de excelência alcançado pelas 
instituições acreditadas resulta em uma me-
lhor uniformidade e inter-relação entre os 
diferentes e diversos profissionais que atuam 
na instituição, bem como entre os diferentes 
segmentos de serviços clínicos e administrati-
vos. O processo de acreditação também revela 
a exigência de adequação das estruturas que 
compõem o ambiente físico da instituição.

Outro fator importante nas instituições 
acreditadas é a obediência aos requisitos legais, 

previstos na legislação brasileira, que garantem 
a segurança indispensável na oferta de servi-
ços aos pacientes, acompanhantes e visitantes. 
“O gerenciamento dos requisitos de segurança 
relativo à prevenção e controle das situações 
de emergências internas e externas também 
faz parte do programa de acreditação”, afirma 
Heleno.

Os manuais de acreditação também con-
templam duas questões primordiais para a ca-
deia assistencial em uma rede de serviços de 
saúde: a educação de pacientes e familiares e 
o acesso e a continuidade do cuidado ao pa-
ciente, que inclui a questão da referência e 
contrarreferência. Assim, o paciente terá reco-
nhecidas suas necessidades nas diferentes fases 
de sua doença e caberá à instituição educá-lo 
quanto ao cuidado necessário, garantir seu 
acesso aos serviços disponíveis na instituição 
e referir ou contrarreferir para outros níveis de 
cuidado, internos ou externos, para que todas 
as necessidades do paciente sejam atendidas. 
As instituições, mesmo as privadas, neces-
sitam conhecer e participar da rede de saúde 
de sua região ou localidade, colaborando com 
estas instâncias de cuidado, garantindo o me-
lhor e mais adequado nível de assistência aos 
pacientes sob seus cuidados.
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Processos de Acreditação 
e a Segurança do Paciente
O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO CONTEMPLA UM CONJUNTO DE REQUERIMENTOS 
DIRETAMENTE RELACIONADOS COM A SEGURANÇA NA ASSISTÊNCIA 
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A questão da segurança
O processo de certificação internacional Consórcio Brasileiro de 

Acreditação – Joint Commission International (CBA-JCI) estabele-
ce um sistema no qual uma entidade, separada e distinta da instituição 
de saúde, realiza a avaliação desta, determinando se existe cumpri-
mento de uma série de requisitos padrões projetados para melhorar 
a qualidade dos cuidados de saúde. Esse processo voluntário fornece 
um compromisso visível de uma instituição para continuamente ga-
rantir um ambiente seguro para seus pacientes e equipe. 

Os manuais e seus respectivos padrões, o processo de acredi-
tação contempla um conjunto de requerimentos diretamente rela-
cionados com a segurança nos cuidados prestados ao paciente, que 
se converte no foco principal do processo em questão. Um dos 
capítulos do manual, denominado Melhoria da Qualidade e Segu-
rança do Paciente, estabelece normas que tratam do gerenciamento 
dos eventos que podem comprometer a segurança da assistência, 
no caso de eventos adversos e eventos sentinelas, que implicam na 
morte ou perda grave e permanente de funções do paciente. “Neste 
caso a instituição de saúde e os profissionais devem adotar ações 
pró-ativas, visando identificar, analisar e monitorar riscos poten-
cialmente relacionados com a ocorrência desse tipo de eventos”, 
ressalta Heleno. 

Outro capítulo de destaque trata das Metas Internacionais de Se-
gurança do Paciente, definidas a partir de um trabalho conjunto com 
especialistas da Organização Mundial da Saúde, da qual a Joint Com-
mission International é parceira e colaboradora do Centro Interna-
cional de Soluções para Segurança do Paciente. As metas incluem, 
entre outras ações, a identificação correta de pacientes, a segurança na 
utilização de medicamentos de alta vigilância, realização de cirurgias 
seguras e a prevenção e redução de lesões decorrentes de quedas.

Mudança de postura
A acreditação de uma instituição de 

saúde significa a adoção sistematizada e 
abrangente de um novo status de qualidade/
excelência. Para isso, as instituições passam 
a exigir de seu corpo profissional um novo 
perfil de competências e habilidades. Dessa 
forma, a seleção passa a ser mais criteriosa 
e baseada em qualificação pré-estabelecida. 
Um sistema de avaliação de desempenho 
institucional deve ser adotado consideran-
do desde a descrição de cargos e o perfil 
requerido de cada profissional, incluindo 
a avaliação técnica dos diferentes cargos. 
Dentro dessa perspectiva, os padrões tam-
bém passam a exigir uma avaliação contínua 
do desempenho clínico de cada membro do 
corpo médico a partir de indicadores anali-
sados periodicamente, que incluem taxas de 
permanência, taxas de morbidade/mortali-
dade, registros em prontuários, solicitação 
de exames e erros de prescrição. “O proces-
so de acreditação internacional deve definir 
um padrão de gerenciamento efetivo para 
uma avaliação estruturada e contínua de 
todo o corpo profissional”, finaliza Heleno.
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