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Resumo: A Acreditação Hospitalar configura-se como uma metodologia desenvolvida para 

apreciar a qualidade da assistência oferecida em todos os serviços de um hospital. No Brasil, a 

acreditação surgiu na década de 90, no qual, primeiramente foram projetados para proteger e 

organizar a profissão médica, com o propósito de melhorar o ambiente e a prática clínica. 

Posteriormente o conceito se ampliou passando a ter outras finalidades como a educação, a 

consultoria, a participação e o profissionalismo. No Brasil, a proporção de hospitais acreditados 

ainda é baixa, considerando a falta de incentivos por parte do governo e das instituições 

privadas. O objetivo desse estudo é mostrar a importância da acreditação hospitalar na 

assistência à saúde e seus impactos bem como o panorama da acreditação no Brasil. Neste 

estudo, utiliza-se o método de pesquisa bibliográfica, através de estudos realizados por 

pesquisadores e órgãos oficiais de acreditação. 

 

Palavras-chave: Acreditação. Qualidade. Hospitais. 

 

Abstract: Hospital Accreditation is a methodology developed to assess the quality of care offered 

in all hospital services. In Brazil, accreditation came in the 1990s, in which it was first designed 

to protect and organize the medical profession in order to improve the environment and clinical 

practice. Subsequently, the concept was expanded to other purposes such as education, 

consulting, participation and professionalism. In Brazil, the proportion of accredited hospitals is 

still low, considering the lack of incentives from the government and private institutions. The 

purpose of this study is to show the importance of hospital accreditation in health care and its 

impacts as well as the accreditation landscape in Brazil. In this study, the method of 

bibliographic research is used, through studies carried out by researchers and official 

accreditation bodies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para se obter qualidade, não é suficiente exercer quaisquer atividades da melhor maneira 

possível.   Com   a   globalização,   cresceu   a    importância    da    produtividade.    Logo,   

como      resultado,       exige-se       muito       mais      das      pessoas      e      das 

organizações, o que transformou a qualidade em matéria aplicada (BALSANELLI e JERICO, 

2005). Avaliar a qualidade do serviço prestado por hospitais, clínicas e 
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profissionais  da  saúde  tem  sido   um   campo   de   estudo   de   diversos   pesquisadores   e 

uma  necessidade  dos  diversos  contratantes  de   serviços,   sejam   eles   públicos   ou  

privados. 

A missão essencial das instituições hospitalares é atender a seus pacientes da forma mais 

adequada. Por isso, todo hospital deve preocupar-se com a melhoria permanente da qualidade de 

sua gestão e assistência, buscando uma integração harmônica das áreas médica, tecnológica, 

administrativa, econômica, assistencial e, se for o caso, de docência e pesquisa (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2006). 

No Brasil, a preocupação com a qualidade da assistência à saúde surgiu de forma 

sistematizada, quando as instituições hospitalares buscaram estratégias de atendimento e 

metodologias de avaliação da qualidade, com vistas à preservação dos princípios da ética. 

Naquele momento, seu principal alvo de intervenção não era o paciente, mas o meio que o 

circundava (ROQUETE, SANTOS E VIANA, 2015). 

Com o intuito de alcançar os mais elevados padrões assistenciais, os hospitais buscam 

iniciativas que respondem as necessidades dos clientes. A qualidade tornou-se um fator 

significativo, conduzindo instituições para os mercados nacionais e internacionais, buscando 

êxito organizacional e crescimento. Uma das iniciativas está voltada para o processo de 

“Acreditação Hospitalar”, que impõe novas exigências no que se refere às mudanças 

comportamentais, mobilização constante dos profissionais em busca de metas e objetivos 

propostos, além da melhoria permanente e contínua do atendimento prestado (BONATO, 2011). 

A Acreditação Hospitalar configura-se como uma metodologia desenvolvida para apreciar a 

qualidade da assistência oferecida em todos os serviços de um hospital. Tem como base a 

avaliação dos padrões de referência desejáveis, construídos por peritos da área e previamente 

divulgados, e os indicadores ou instrumento que o avaliador emprega para constatar os padrões 

que estão sendo analisados. A solicitação da Acreditação pela instituição é um ato voluntário, 

periódico, espontâneo, reservado e sigiloso em que se pretende obter a condição de acreditada de 

acordo com padrões previamente aceitos, na qual é escolhida a instituição acreditadora que 

desenvolverá o processo de Acreditação (ONA, 2004). 

Mediante tal avaliação, a Acreditação pode ou não resultar em uma certificação. Entretanto, 

o objetivo primordial dessa estratégia ou sistema de gestão da qualidade é viabilizar a educação 

permanente em toda a organização de saúde e isso quer dizer que não se almeja a atuação 

fiscalizadora (ONA, 2014). 

Instituição Acreditada é aquela que comprova a existência de elementos básicos de 

segurança assistencial e de estrutura; a Acreditada Plena é aquela que tem sistema de gestão, 

baseado em planejamento estratégico, cumpre os requisitos do nível anterior e utiliza protocolos 

de padronização de processos assistenciais e gerenciais (ONA, 2014). Quanto à instituição 

Acreditada com Excelência, além do cumprimento dos requisitos estabelecidos nos níveis 

anteriores, nesta modalidade, a instituição necessita comprovar que os seus resultados são 

baseados em indicadores alinhados com o seu planejamento, e a partir da análise crítica dos 

resultados, estabelecem-se ações de melhoria contínua (ONA, 2014). 

Os principais motivos para a busca da acreditação se relacionam à oportunidade de 

crescimento pessoal e profissional, à maior estabilidade da organização, à sobrevivência da 

instituição, ao reconhecimento da organização e de seus profissionais, ao estímulo à melhoria 

contínua dos processos e da assistência ao cliente, ao fortalecimento da confiança da sociedade e 

ao orgulho de se trabalhar em uma instituição acreditada (ALVES et al, 2013) 

A Acreditação deve ser entendida, portanto, em duas dimensões. A primeira, como um 

processo educacional, que leva as instituições prestadoras de serviços de assistência em saúde, 
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especialmente os profissionais de saúde, a adquirirem a cultura da qualidade para implementação 

da gestão de excelência, fundamental para o processo. A segunda dimensão se refere ao processo 

de avaliação e certificação da qualidade dos serviços, analisando e atestando o grau de 

desempenho alcançado pela instituição de acordo com padrões pré-definidos (NETO et al,2004). 

A organização prestadora de serviços de saúde que aderir ao processo de acreditação estará 

revelando a sua responsabilidade e o seu comprometimento com segurança, com a ética 

profissional, com procedimentos que realiza e com a garantia da qualidade do atendimento à 

população (ONA, 2014). 

A pergunta de pesquisa que este artigo busca responder é: qual a importância da 

acreditação hospitalar na assistência à saúde? 

O objetivo geral é demonstrar a importância da acreditação hospitalar e os específicos são: 
descrever o processo de acreditação, apresentar a relação da acreditação com a qualidade dos 

órgãos acreditados, demonstrar os ganhos do processo de acreditação para o acreditado e um 

panorama das acreditações no Brasil. 

A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica a partir de dados de órgãos oficiais de 

acreditação como a Organização Nacional de Acreditação, Fundação Nacional da Qualidade, 

Compromisso para a Qualidade Hospitalar, Programa Nacional de Gestão em Saúde e autores 

pesquisadores sobre o assunto como: Quinto Neto et al, 2004; Alves et al, 2013; Mailik e 

Schiesari, 1998; Feldman et al, 2005; Bonato, 2011; ONA, 2004, 2018, Mendes e Mirandola, 

2015; Roquete et al, 2015; Oliveira e Matsuda, 2016; Maia e Roquete, 2014; Manzo et al,2012. 

Para a autora deste artigo o estudo se justifica pelo interesse de conhecer em maior 

profundidade a área da qualidade com foco no sistema de acreditação hospitalar, e mostrar que a 

realização de uma análise sobre a qualidade e o processo de acreditação hospitalar são de extrema 

importância para estimular a qualidade dos serviços hospitalares bem como mostrar aos 

profissionais das instituições de saúde os impactos da utilização do programa nos hospitais. É 

importante também, para os usuários, pois muitos procuram realizar uma análise a respeito da 

qualidade do hospital ou clínica, e obter maior conhecimento sobre a qualidade no momento de 

escolha. 

O artigo está assim elaborado: a introdução apresenta o cenário atual, a importância do 

assunto, a pergunta de pesquisa, os objetivos, a metodologia, o referencial teórico, a seção 2 

descreve o processo de acreditação, a seção 3 demonstra a relação da acreditação com a 

qualidade dos órgãos acreditados, a seção 4 apresenta os ganhos do processo de acreditação para 

o acreditado e um panorama das acreditações no Brasil, a conclusão traz uma reflexão sobre a 

acreditação no Brasil e sua importância para a saúde. 

 

2 O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO 

2.1 A Avaliação 

 

O processo avaliatório da Acreditação dá-se a partir de padrões previamente estabelecidos, 

isto é, compara-se o que é encontrado nos serviços com o padrão considerado como referência. 

Assim sendo, verifica-se se o serviço atinge ou não os critérios preconizados como desejáveis 

(MAILIK e SCHIESARI, 1998). 

Os padrões exigidos e verificados na avaliação são divididos por níveis 1, 2 e 3, com seus 

princípios norteadores e por requisitos, sendo que cada nível representa uma definição e uma lista 

de verificação que permite a identificação da sua necessidade e a concordância com o padrão 

estabelecido: 
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Nível 1: observa-se requisitos básicos na qualidade de assistência oferecida ao cliente, 

assim como sua estrutura física e segurança, tanto para o cliente interno como externo. 

Nesse nível de avaliação, a enfermagem se apresenta como atuante fundamental. 

Observa-se a presença de responsável técnico, assistência prestada de maneira contínua e 

ininterrupta, registros em prontuários, capacitação dos envolvidos na assistência, bem 

como o dimensionamento correto frente à demanda da instituição. 

Nível 2: deve-se manter os requisitos do nível 1, somados ao planejamento na 

assistência, descrição e registros dos processos internos, manuais de procedimentos 

operacionais padronizados (POP’s), educação permanente como meio de capacitação 

constante de todos os profissionais envolvidos na prestação de serviço de saúde, em 

todas as suas esferas, indicadores de qualidade assistencial e implementação de 

diagnóstico de enfermagem com o objetivo de viabilizar assistência de enfermagem 

integral e individual. 

Nível 3: Grau de Excelência: observa-se a manutenção dos preceitos anteriormente 

descritos; mas neste momento apresentador como indicadores, forma de monitorar as 

ações implementadas, buscando constantemente a melhoria na qualidade e sua 

integração com a produtividade (BRASIL, Ministério da Saúde, 2006, p.326). 

 

O processo de acreditação hospitalar necessita da participação de toda a equipe 

multidisciplinar envolvida com a qualidade do atendimento prestado ao paciente, incluindo 

diretores, administradores, técnicos, médicos, enfermeiros, enfim, precisa transpor a barreira 

hierárquica. Essa integração será facilmente reconhecida na configuração dos indicadores de 

qualidade, que servirão de controle para a avaliação dos resultados obtidos. De acordo com a 

ONA (2004), o processo de acreditação é um método de consenso, racionalização e ordenação 

das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde e, principalmente, de educação permanente 

dos seus funcionários. Dessa forma, o Sistema Brasileiro de Acreditação - SBA considera que a 

organização de saúde é um sistema complexo, onde as estruturas e os processos são de tal forma 

interligados que o funcionamento de um componente interfere em todo o conjunto e no resultado 

final. Sendo assim, no processo de avaliação e na lógica do SBA, não se avalia um setor ou um 

departamento isoladamente. O processo de avaliação é considerado terminado após aprovação de 

Relatório de Avaliação pela Instituição Acreditadora, emissão do seu parecer final sobre o 

processo de avaliação, entrega deste à organização avaliada e dos documentos correspondentes à 

Organização Nacional de Acreditação. 

 

3 ACREDITAÇÃO E QUALIDADE 

 

Quinto Neto et al. (2004), apontam que a qualidade é um processo de transformação do 

trabalho e do comportamento das pessoas no sentido da melhoria dos procedimentos e dos 

resultados da instituição. Assim, essas conquistas apenas serão possíveis por meio de capacitação 

coletiva, buscando tornar o trabalho mais significativo. Esses mesmos autores ressaltam que as 

organizações hospitalares ao focarem a qualidade do atendimento e a melhoria contínua, 

associado a uma profunda mudança cultural, treinamento em liderança e educação continuada de 

todos os níveis funcionais, poderiam atender melhor seus clientes. 

Estudos de Mendes e Mirandola (2015) demonstraram não haver uma correlação consistente 

entre a acreditação e a satisfação dos pacientes. Pesquisa realizada com 37.000 pacientes em 78 

hospitais revelou que a acreditação não é associada diretamente à melhoria da qualidade de 

assistência. Os autores concluem que a acreditação é um passo importante na gestão  da 

qualidade, mas não é diretamente percebida pelos pacientes. Portanto, este é um tema que ainda 

demanda maiores investigações. A melhoria da imagem do hospital seria um impacto da 
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acreditação. Ainda que a divulgação dos relatórios de avaliação não seja consensual (há modelos 

com total transparência e outros confidenciais), a divulgação dos resultados finais, seja total ou 

parcial, é considerada positiva para pacientes e para o próprio hospital. A busca pela acreditação 

intensifica a promoção de mudanças organizacionais, tais como a revisão e melhoria dos 

processos internos das organizações hospitalares, o desenvolvimento dos profissionais de saúde e 

a criação de uma cultura voltada para a qualidade e para a segurança dos pacientes e dos próprios 

profissionais de saúde, todavia existem evidências positivas e negativas dos impactos da 

acreditação hospitalar na melhoria da satisfação dos pacientes. Também não há comprovação da 

influência da acreditação na melhoria dos indicadores de qualidade hospitalar. 

Foram encontradas evidências de que hospitais acreditados ou aqueles que possuíam 

certificação ISO 9001 apresentavam melhores desempenhos em termos de gestão, controle de 

riscos e satisfação de pacientes em comparação com hospitais sem nenhuma certificação 

(MENDES e MIRANDOLA, 2015). 

Por fim, a avaliação do impacto financeiro da acreditação ainda é um ponto obscuro. Há 

dificuldades para se mensurar economicamente os resultados alcançados, já que melhorias na 

assistência aos pacientes e de eficiência nos processos nem sempre podem ser associadas 

diretamente à acreditação. 

Para Manzo et al, (2012), a acreditação é influenciada pelo nível de motivação dos 

trabalhadores, ao mesmo tempo que ela influencia o ambiente de trabalho desses profissionais. 

Engajamentos e resistências dos profissionais de saúde em relação à acreditação têm sido 

observados. A alta direção é responsável por estabelecer o propósito da organização e, no caso da 

acreditação, seu engajamento serve como exemplo para os demais profissionais de saúde 

(MENDES e MIRANDOLA, 2015). 

 

4 GANHOS DO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO E PANORAMA DAS 

ACREDITAÇÕES NO BRASIL. 

 

No Brasil, a avaliação hospitalar é presente desde a década de 1970, quando o Ministério da 

Saúde deu início à publicação de Normas e Portarias, mas que só vieram a ser significativas sobre 

a qualidade dos serviços na década de 1990. Naquela década se deu o desenvolvimento do 

instrumento de avaliação hospitalar inspirado em padrões preconizados pela Organização Pan- 

Americana da Saúde (OPAS), com a elaboração do Manual de Padrões de Acreditação para 

América Latina. Em 1997 foi instituído o Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), no qual foi 

elaborado juntamente com a Joint Commission um programa nacional de acreditação de hospitais 

(FELDMAN et al, 2005). 

Naquele momento, então, o Brasil foi integrado ao contexto internacional de avaliação de 

serviços de saúde. Mais tarde, em 2005, com a promulgação do novo Código Civil e o 

crescimento da demanda pelos trabalhos do CBA, os constituintes criaram uma instituição sem 

fins lucrativos, com os mesmos objetivos do CBA, denominada de Associação Brasileira de 

Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde (ABA), apesar de o nome CBA ter sido mantido. 

Tiveram como parceiros os Associados Efetivos, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a Fundação 

Oswaldo Cruz, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e a Fundação Cesgranrio 

(MAIA E ROQUETE, 2014). 

Ainda no período entre 1998 e 1999, o Ministério da Saúde havia realizado o projeto de 

divulgação da “Acreditação no Brasil”, que teve como objetivo melhorar a compreensão sobre o 

Sistema Brasileiro de Acreditação, bem como sua forma de operacionalização, o que propiciou 

em maio de 1999, a criação da segunda organização acreditadora, a Organização Nacional de 
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Acreditação - ONA (FELDMAN et al, 2005). O que se percebe é que a acreditação hospitalar 

surgiu no contexto da complexidade que envolve a qualidade dos serviços de saúde, por meio de 

iniciativas de natureza privada e, depois, por esforços de cunho público político, no caso do 

Brasil, configurando-se como uma metodologia desenvolvida para contemplar a qualidade 

assistencial oferecida pelos serviços de um hospital. A princípio, os sistemas de acreditação 

foram projetados para proteger e organizar a profissão médica, com o propósito de melhorar o 

ambiente e a prática clínica. Posteriormente o conceito se ampliou passando a ter outras 

finalidades como a educação, a consultoria, a participação e o profissionalismo (FELDMAN et 

al, 2005). 

Há relatos que o primeiro estudo realizado no Brasil, no sentido de melhorar a qualidade na 

organização hospitalar tenha sido feito por Odair Pedroso em 1935. Este idealizou uma ficha de 

inquérito hospitalar para comissão de Assistência Hospitalar do Ministério da Saúde, a mesma foi 

substituída posteriormente pelo Serviço de Medicina Social Hospitalar, hoje já extinto 

(FELDMAN et al, 2005). No Brasil, a validade das certificações varia de dois a três anos, de 

acordo com o nível de chancela atribuído. Alem da Acreditação, a ONA também tem o selo de 

Qualificação (para os serviços da saúde), com validade de um ano. Atualmente cerca de 360 

instituições contam com certificações validas em todo o País. 

De acordo com Colluci (2015), apenas 4,61% dos 6.140 hospitais brasileiros possuem algum 

tipo de acreditação. “No Brasil não há incentivos por parte dos governos ou das operadoras de 

saúde para que mais hospitais busquem a acreditação.” Não há nenhuma vantagem em ser 

acreditado no Brasil, nem penalidade por não sê-lo. “Isso fica a critério dos gestores de hospitais  

e da disponibilidade de recursos”, diz Ana Maria Malik, coordenadora do núcleo de saúde da 

FGV (Fundação Getúlio Vargas) e autora de estudo sobre acreditação no país. Até o dia 

10.07.2018 foram 304 hospitais acreditados em todo o país, sendo que, até a data citada 

anteriormente, na região Norte: Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins não tinham instituições 

certificadas. 

Porém, de acordo com uma análise do COREN (Conselho Regional de Enfermagem), os 

processos de “Acreditação Hospitalar” vêm aumentando no Brasil. Isso ocorre por duas razões: a 

primeira, pela disseminação do Manual da Organização de Acreditação – ONA (Organização 

Nacional de Acreditação), que serve como base para obtenção do título e detalha os processos 

administrativos e seus atributos mínimos – liderança, administração, garantia de qualidade, 

organização da assistência, atenção ao paciente/cliente e diagnósticos – para o bom 

funcionamento de em um estabelecimento assistencial de saúde e, dessa forma, torna-se um 

instrumento de inestimável valor para o administrador hospitalar; a segunda, pelo impacto 

positivo que a Acreditação causa no corpo funcional e nos cliente das instituições de saúde 

(BONATO, 2011). 

O processo de acreditação não é simples, mas é de grande significância para uma instituição 

de saúde, colaboradores e usuários do serviço, pois os seus resultados podem fomentar mais 

assertividade na tomada de decisões, bem como contribuir na elaboração de estratégias para a 

implantação e monitoramento desse sistema (OLIVEIRA e MATSUDA, 2016). 

De acordo com a ONA, as principais vantagens da Acreditação são: 

 Segurança para os pacientes e profissionais; 

 Busca voluntária da qualidade; 

 Educação da direção e profissionais; 

 Qualidade da assistência; 

 Processo de construção de equipe e melhoria contínua; 
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 Instrumento de gerenciamento; 

 Critérios e objetivos concretos adaptados à realidade brasileira; 

 O caminho para a melhoria contínua. 

Além dos benefícios já citados, pode-se associar ao processo de acreditação hospitalar a 

melhoria da comunicação entre os profissionais. Com a acreditação, as instituições de saúde 

aperfeiçoam o processo de linguagem e comunicação, de forma que a mensagem chegue a todos 

os envolvidos de forma linear. Segundo Alves et al (2013), revelam que as informações muitas 

vezes são segmentadas, não chegando de forma completa a todos os funcionários, e em algumas 

situações não há quem se disponha a conduzir a troca de informações ou de conhecimento. A 

comunicação organizacional é importante para o sucesso do trabalho e a equalização da 

informação; a capacidade de conseguir se comunicar e alcançar o envio da mensagem correta do 

locutor para o ouvinte ajuda a equipe da assistência a se comunicar não só entre os colegas, mas 

principalmente com o paciente e familiar. 

Um ponto de consenso em relação aos impactos da acreditação hospitalar é que ela contribui 

para o aumento da qualificação dos profissionais de saúde acreditação estimula a realização de 

atividades de treinamento e educação, o que contribui para a capacitação dos profissionais de 

saúde e o aprendizado organizacional (MENDES e MIRANDOLA, 2015). 

As visões positivas associam a acreditação como uma estratégia eficaz para a qualidade e 

melhoria do desempenho organizacional Também, seria uma forma de demonstrar compromisso 

com a qualidade dos serviços Já as atitudes negativas associam a acreditação à burocratização e 

aos seus altos custos de implantação (MENDES e MIRANDOLA,2015). 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Nesse estudo foi possível identificar que, a acreditação visa, fundamentalmente, a 

melhoria da qualidade dos cuidados aos pacientes e proporcionar um ambiente livre de 

riscos para todos aqueles que circulam no Hospital, dentro de padrões de excelência 

reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. No Brasil não há incentivos por parte 

dos governos ou das operadoras de saúde para que mais hospitais busquem a acreditação e 

não há nenhuma vantagem em ser acreditado, nem penalidade por não sê-lo, isso fica a 

critério dos gestores de hospitais e da disponibilidade de recursos, entretanto a obtenção da 

certificação é de grande importância para que o hospital torne-se referência no setor, 

podendo assim, captar mais clientes e ganhar mais credibilidade junto aos mesmos. 

No Brasil, a acreditação surgiu já há algum tempo, por iniciativa das instituições 

privadas e públicas, mas observou-se que a porcentagem de hospitais com a certificação 

ainda é baixa, considerando a grande quantidade de hospitais existentes no país Alguns dos 

motivos seria o fato de não haver incentivos por parte do governo e das operadoras de 

saúde, o alto custo de implantação, e a não obrigatoriedade de obter a certificação. Porém, 

de acordo com análise do COREN – Conselho Regional de Enfermagem, apesar da 

porcentagem baixa, comparando-se com outros países, a acreditação hospitalar vem 

crescendo no Brasil. 
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