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ABSTRACT 
 
The health care institutions have been searching for the improvement of their service 
quality, because of the clients conscientiousness, the government inspection and the press. 
Hospital Acreditation appears as a hospital quality avaliation program as a tool to 
improve processes and resources leading to the improvement of people attention. The 
certificated hospitals that use this quality policy are, at first, working with the confidence 
of the clients and the community. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As organizações de saúde, de uma forma geral, vêm sendo afetadas pelas mesmas 
mudanças que estão ocorrendo nas demais empresas em âmbito mundial. Com o crescente 
aumento da exigência dos clientes, dos novos padrões impostos pelo governo, e com o 
policiamento mais intenso da mídia em relação a casos de omissão ou negligência, os 
hospitais, institutos médicos, clínicas e outras instituições equivalentes estão procurando 
assumir uma postura de zelo com seus pacientes e demais públicos. Logicamente que estas 
instituições ainda precisam do incentivo de multas e de punições mais graves, como o 
fechamento permanente da organização, mas já se vê neste meio uma genuína preocupação 
com os resultados obtidos com os procedimentos adotados. 

Como nas demais empresas que estão atuantes no mercado, e a fim de acompanhar 
as mudanças estratégicas que estão acontecendo em âmbito mundial, cresce entre os 
hospitais a busca por comprovantes que demonstrem os bons resultados de seus serviços. 
Neste sentido, programas de qualidade vêm sendo implantados com cada vez mais 
freqüência, e novas maneiras de gerenciar os processos estão tomando, gradativamente, 
uma maior importância neste meio. Entre os novos procedimentos adotados, a Acreditação 
Hospitalar está despontando, no intuito de despertar a confiança nos procedimentos do 
hospital e de garantir a fiscalização dos serviços hospitalares para seus clientes e para a 
comunidade como um todo. 
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2. QUALIDADE EM SERVIÇOS 
 

Características do mundo atual como aumento da longevidade, crescimento do 
número de famílias com mais de uma fontes de renda, aumento do número de pessoas 
solteiras, facilidades tecnológicas, têm aumentado a demanda por serviços. O setor de 
serviços é responsável, nos dias de hoje, pelo incremento de cerca de 50% nos postos de 
trabalho, uma vez que contempla uma diversidade de atividades e de formas de produção 
que são influenciadas pela tecnologia e pelas novas formas de organização do trabalho. A 
característica mais importante das organizações de serviço é a presença do cliente no 
sistema de atendimento. A busca da satisfação deste é o desafio do setor, pois a produção e 
o consumo são simultâneos, sendo fator crítico o gerenciamento desta demanda. 

O setor de saúde compartilha características do processo produtivo do setor 
terciário, além de apresentar algumas peculiaridades. A realidade do Brasil, no que se 
refere a saúde, permanece um tanto assustadora. Durante anos, os hospitais brasileiros 
formaram uma imagem de decadência, de descaso com a saúde pública e de sucateamento. 
Filas enormes de pacientes a espera de atendimento médico, mortes em corredores de 
hospitais por negligência ou por falta de leitos, atendimentos negados por impossibilidade  
de pagamento, cobranças indevidas, fizeram, e, por vezes, ainda fazem parte da realidade 
da saúde no país. Porém, focos de mudanças organizacional estão aparecendo entre os 
integrantes deste setor, procurando o resgate da imagem dos hospitais frente a opinião 
pública em busca da confiança da sociedade. 

A mudança organizacional é definida por Jabes (apud Leal e Silva, 2000, p.1) como 
sendo “uma transformação de um sistema de ação, na qual são alteradas as relações entre 
os participantes de uma organização, bem como seus mecanismos de regulação”. Portanto, 
para que ocorra este tipo de mudança em uma organização é preciso que toda ela trabalhe 
em consonância em torno do novo processo, com a colaboração de todos os envolvidos na 
empresa, inserindo-a de forma gradativa, a fim de que todos consigam entender e 
acompanhar o que está ocorrendo e quais as conseqüências. É importante ressaltar que 
flexibilidade e objetividade são fatores fundamentais para o êxito do processo de mudança, 
seja ele qual for, e de qualquer empresa. 

Uma boa parte dos autores que pesquisam sobre as mudanças estratégicas ocorridas 
na área da saúde nos últimos anos, colocam estas mudanças principalmente sob o enfoque 
da melhoria da qualidade. Segundo Soares e Santos (2001, p.9), estas mudanças foram 
provocadas em decorrência da pressão exercida pelos clientes mais exigentes e pelas 
determinações do Ministério da Saúde, quanto aos padrões de desempenho destas 
instituições. Tais melhorias, em sua maioria baseadas em novos meios de treinamento e 
capacitação de funcionários, na formação da cultura do hospital e na integração das 
atividades da organização, têm o foco fundamentalmente voltado a matéria-prima dos 
hospitais, ou seja, a vida humana.  

 
   

3. CONTEXTO HOSPITALAR 
 

Para efeitos deste artigo, adotar-se-á a definição de hospital da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS),  onde consta que: 
 

São (os hospitais) todos os estabelecimentos com pelo menos 5 leitos, para 
internação de pacientes, que garantem um atendimento básico de 
diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de 
admissão e assistência permanente prestada por médicos. Além disso, 
considera-se a existência de serviço de enfermagem e atendimento 
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terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de 
serviços de laboratório e radiologia, serviço de cirurgia e/ou parto, bem 
como registros médicos organizados para a rápida observação e 
acompanhamento dos casos. 

 
Segundo Pereira (2000, p.88), os desempenhos e formas de procedimentos dos 

hospitais se diferenciam por fatores políticos, sociais, econômicos, tecnológicos do 
contexto onde estão fixados. Estas dimensões influenciam em muitos aspectos, e é preciso 
que cada hospital seja adaptado a realidade em que está inserido, apresentando “formas 
organizacionais flexíveis, adaptativas e permeáveis ao ambiente” (Pereira, 2000, p.88). 
Como acontece no setor empresarial de produção de bens e de outros serviços, o ambiente, 
com seus hábitos, comportamentos e condições, influi diretamente na construção da 
organização.  

Alguns hospitais brasileiros, preocupados com as novas premissas, em especial as 
sociais,  estão tentando mudar a visão formada sobre as empresas de saúde, que ao longo 
dos anos vem sendo motivo de desgosto e vergonha para o país. Em função do crescimento 
das exigências, tanto da população quanto do próprio governo, os hospitais começam a 
implementar processos e novas formas de gestão em função de melhorar toda a estrutura 
hospitalar. Com a intenção de que a população brasileira recupere sua fé nas instituições, 
bem como de cumprir as determinações governamentais, as mudanças estratégicas estão 
aparecendo gradativamente com maior intensidade, e a tendência é que cresçam ainda 
mais. O hospital, passa então a ser administrado como uma empresa de qualquer outro 
setor, e parte para uma realidade onde existe a concorrência, regras e onde o descaso é 
substituído pela preocupação com o cliente e com a imagem que a população como um 
todo tem sobre a instituição. 
 
 
4. A QUALIDADE NOS HOSPITAIS BRASILEIROS 
 

Motivados pela intenção de satisfazer seus clientes internos, externos e outros 
interessados, bem como cumprir normas governamentais e restaurar sua imagem pública, 
alguns hospitais estão adotando programas de qualidade. Estas normas estão sendo 
adaptadas ou criadas de acordo com a realidade das instituições do país, embora, certos 
hospitais ainda estejam extremamente distantes do que seja o sentido de qualidade, por 
desinteresse, ou apenas por ignorância do que os outros do mesmo setor estão fazendo. 

No que se refere a hospitais, bem como as demais empresas similares a estes,   
Novaes (1998, p.9) afirma que “o desenvolvimento de Programas de Garantia de 
Qualidade é uma necessidade em termos de eficiência e uma obrigação do ponto de vista 
ético e moral”. Comprovar  excelências nos serviços é uma tendência cada vez mais forte 
entre as empresas da saúde, atribuídas não somente ao cumprimento das imposições legais, 
mas também na necessidade de credibilidade junto a seus clientes.  

Existem, segundo Novaes (1998, p. 10), no mínimo quatro formas de avaliar e 
atestar a qualidade dos serviços de uma instituição hospitalar.Uma destas formas utilizadas 
é habilitação, licença sanitária ou alvará, que é executada pela autoridade sanitária 
jurisdicional, pela Agência de Vigilância Sanitária ou por outra entidade com autoridade e 
competência para este propósito. Nesta espécie de avaliação, o hospital analisado responde 
as exigências legais para o seu funcionamento, sendo que a obtenção deste licenciamento 
ou alvará é o requisito básico para que a instituição passe a atuar  na área da saúde. 

Outra forma é a categorização, que, conforme Novaes (1998, p. 10) se relaciona a 
“classificação de serviços ambulatoriais e de internação conforme critérios determinados, 
como graus de complexidade, prevenção de riscos, as especialidades médicas, entre 
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outros”. Através destes critérios, será possível determinar as funções, a concentração das 
atividades, os benefícios, de acordo com o tipo de estabelecimento em análise. É a 
categorização que determinará quais os serviços que podem ser prestados e quais as redes 
provedoras. 

Os programas de auto-avaliação são monitoramentos das atividades hospitalares, 
baseados em critérios aceitáveis e explícitos de desempenho. Exemplos disso são uma 
avaliação prévia do paciente, para fins de admissão da internação deste na instituição, o 
tipo de assistência oferecida na estada do paciente no hospital, as seqüelas clínicas, entre 
outros critérios que servem como avaliadores do desempenho. 

Por fim, existe a Acreditação Hospitalar. Como se poderá constatar a seguir, a 
Acreditação Hospitalar é um modo de avaliação dos recursos institucionais, que acontece 
de maneira voluntária, periódica e reservada. O propósito da Acreditação é garantir a 
qualidade dos serviços prestados através de padrões pré-determinados, e é vinculada a 
racionalização destes serviços de  maneira a garantir a qualidade médico-hospitalar. 

Em qualquer destes tipos de avaliação, prevalece a intenção de garantir o 
cumprimento de normas de qualidades, favorecendo cada indivíduo como paciente e 
cidadão, e a sociedade como um todo. A melhoria dos processos da saúde, embora de 
maneira tardia, começa com uma boa  base para trabalhar, e as expectativas e perspectivas 
para os resultados justificam o esforço e a dedicação necessárias a implantação da 
qualidade na saúde. 
 
 
5. ACREDITAÇÃO HOSPITALAR 
 

Os primeiros registros com  relação à padronização de hospitais data de 1913, 
quando o Dr. Ernest Codman apresentou à Sociedade Médica do Condado de Filadélfia 
(EUA) sua dissertação "O Produto dos Hospitais", que pretendia estimular a reflexão e o 
debate em torno da padronização dos hospitais, para que fosse possível melhorar a 
qualidade dos produtos e do emprego dos recursos, promovendo os melhores em vez de 
repreender os mais defasados. De forma  indireta, defendia que se conseguiria elevar a 
qualidade da atenção como um todo. A partir desta idéia, formou-se o Colégio Americano 
de Cirurgiões, que instituiu o primeiro Programa de Padronização de Hospitais, evoluindo 
para, cinco anos depois, a adoção de um padrão oficial denominado "Padrão Mínimo". 

Instituições e Associações de saúde brasileiras sentiram a necessidade de construir 
um instrumento de avaliação adaptado à realidade nacional. Segundo Quinto Neto (1997), 
cinco aspectos foram considerados para esta criação: a falta de uma tradição de auto-
avaliação e rigorosa revisão interna nos hospitais; o impacto insignificante dos programas 
de garantia da qualidade onde não existem programas de acreditação; a dificuldade dos 
administradores hospitalares de decidirem sobre procedimentos inadequados realizados 
pelo pessoal técnico; a carência de informações concretas sobre a eficiência, a adequação e 
a eficácia dos serviços de saúde; a pressão externa sobre os serviços de saúde. 

Hoje, o Governo Brasileiro, através do Ministério da Saúde, está desenvolvendo o 
Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar com base no Programa de Garantia e 
Aprimoramento da Qualidade em Saúde, criado pela Portaria GM/MS 1.107, de 14 de 
junho de 1995. O processo de Acreditação Hospitalar no Brasil está  sendo 
operacionalizado pela Organização Nacional de Acreditação - ONA, com reconhecimento 
do MS através da Portaria 538, de 17 de abril de 2001. 

Este programa tem a seguinte definição:  
 
A Acreditação Hospitalar é um procedimento de avaliação dos recursos 
institucionais, voluntário, periódico e reservado, que tende a garantir a qualidade da 
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assistência por meio de padrões previamente aceitos. São estabelecidos padrões, em 
grau de complexidade crescente, os quais orientam a avaliação dos diversos 
serviços do hospital. O status de acreditado conota sempre confiança no hospital 
por parte dos clientes internos e externos, bem como da comunidade em geral. 
Constitui, essencialmente, um programa de educação continuada e, jamais, uma 
forma de fiscalização (Novaes,1999, p.11).  

 
O objetivo do instrumento e do processo de avaliação é permitir a qualquer hospital 

o engajamento no processo de busca da qualidade, mesmo que em diferentes regiões 
geográficas do país, com distintas complexidades e em diferentes estágios evolutivos de 
ciência e de administração de serviços. Para isso, utiliza-se de um roteiro adaptável e não 
discriminatório, de forma a propiciar uma mudança planejada de hábitos. A intenção é 
provocar nos profissionais, de todos os níveis e serviços, um novo estímulo para avaliar os 
pontos fortes e fracos da instituição, estabelecendo metas claras para a garantia da 
qualidade da atenção médica prestada aos pacientes (clientes). 

A metodologia do processo de Acreditação Hospitalar utiliza o princípio de 
interdependência dos padrões, isto é, os padrões devem ser integralmente cumpridos para 
que a instituição seja considerada como satisfatória. Mesmo que alguns serviços do 
hospital tenham alcançado níveis bem elevados de qualidade, se outros serviços estiverem 
em níveis inferiores, serão estes últimos os que caracterizarão o grau de satisfação para a 
Acreditação.  

Baseada nos padrões definidos pela Organização Nacional de Acreditação (2001), 
de acordo com requisitos de complexidade, a organização pode ser classificada em três 
níveis que são: Nível 1 - segurança, que é a referência básica, isto é, o limite essencial da 
qualidade com o qual deve funcionar um serviço hospitalar; Nível 2 - organização, 
demonstra evidências da adoção de planejamento na organização da assistência hospitalar; 
Nível 3 - práticas de gestão e qualidade, evidências de políticas institucionais globais e 
sistêmicas de melhoria contínua. A avaliação é feita através de uma lista de itens de 
verificação, da observação do local , do contato com os profissionais dos diversos serviços 
e cargos e com clientes e familiares. Baseados nos dados, os avaliadores podem considerar 
o hospital como não acreditado, acreditado, acreditado pleno ou acreditado com 
excelência. 

A execução dos serviços hospitalares é composta por vários processos, desde o 
recebimento do cliente até a efetivação da prestação do serviço, que são executados por 
várias pessoas. Para que se atinja o nível de excelência, é necessário a padronização destes 
processos, estimulando o trabalho em equipe, uma vez que os resultados  são 
compartilhados por todos os membros da organização. Há ganhos de produtividade, 
motivacionais e econômicos decorrentes da eliminação de desperdícios e do retrabalho. 
Segundo Novaes (1999, p.14), "... a missão social da organização deve ser a de oferecer 
serviços de excelente qualidade, em que a responsabilidade não é individual, mas de todos 
os funcionários do hospital". 
           Ao decidir pela adesão a um Programa de Qualidade, a empresa deve preocupar-se 
com o aspecto motivacional. Conforme Grohmann (1999, p.160), “acredita-se que o 
primeiro passo para o incremento da motivação é os empresários e os administradores 
convencerem-se da importância da motivação dos funcionários e transformarem este 
pensamento em ações concretas. Somente assim, os funcionários reconhecerão que 
trabalham em uma empresa realmente preocupada em valorizá-los”. O grande diferencial 
competitivo poderá ser o investimento em recursos humanos, visto que somente com  
colaboradores satisfeitos, treinados, motivados e preparados, os gestores poderão alcançar 
seus objetivos, prestando ao cliente um melhor atendimento, integrando todas as 
ferramentas tecnológicas às pessoas envolvidas nos processos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A evolução tecnológica e do conhecimento humano no mundo globalizado faz com 
que a sociedade atual exija que os produtos e serviços fornecidos pelas organizações 
reflitam esta modernidade, sejam eficazes e executados por profissionais qualificados e 
atualizados nas melhores tecnologias,  ao mesmo tempo que tenham um custo adequado. O 
empenho para atender as aspirações dos consumidores faz com que as organizações 
aumentem os esforços para atender esta demanda, buscando um sistema de qualidade 
adequado às necessidades.  

As organizações de saúde têm como missão principal oferecer recursos 
diagnósticos e terapêuticos para que os pacientes possam restabelecer suas condições de 
saúde  o mais rápido possível. Para  tanto, devem estar capacitados para desenvolver um 
trabalho confiável, respaldado pela qualificação organizacional e técnica.  Como as 
instituições de saúde realizam diversos processos  de baixa, média e alta complexidade, é 
necessário a padronização dos mesmos para que o resultado final atenda às necessidades 
dos clientes. 

O consenso, a racionalização e o ordenamento de hospitais tendem a garantir a 
qualidade da assistência por meio de padrões previamente estabelecidos. O 
desenvolvimento harmônico dos diferentes componentes da instituição hospitalar favorece 
a eficácia organizacional e evita o crescimento desproporcional de algum serviço, não 
sustentado por uma adequada  infra-estrutura técnica.  

O Programa de Acreditação Hospitalar contribui para suprir as necessidades das 
organizações hospitalares, onde o estabelecimento de padrões mínimos possibilita uma 
assistência mais eficiente para os pacientes, um melhor ambiente de trabalho, um melhor 
desempenho da instituição e, em conseqüência, uma maior confiança da sociedade. Além 
disso, por meio de sua metodologia, a Acreditação Hospitalar propicia a educação 
permanente do pessoal de serviço e de seus líderes expressa por um instrumento de 
avaliação dos recursos institucionais, e que se constitui, essencialmente, de um programa 
de educação continuada. 
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