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O anestesiologista e o processo de
acreditação hospitalar

Luis Antonio dos Santos Diego, TSA/SBA *

Introdução

A anestesiologia nasce na metade do século XIX por necessitar, - a medicina então pratica-
da, de prover os pacientes cirúrgicos de um cuidado essencial, o alívio da dor aguda. Evidentemen-
te, a primeira preocupação era garantir o melhor cuidado ao paciente submetido a procedimentos
que, no olhar da medicina moderna, mais se assemelhavam a sessões de tortura medieval. Não se
imaginava, ainda, a anestesiologia como uma especialidade, muito menos que esta fosse voltada
essencialmente para o cuidado ao paciente. A anestesiologia tem, então, no seu despertar, a marca
do cuidado ao paciente; a medicina de diagnóstico e a cirurgia, por mais das vezes truculenta,
obedeciam a lógicas diferentes. A clínica estava centrada praticamente na investigação diagnóstica
e muito pouco podia resolver; deixava o paciente a cuidados quase domésticos ou de curandeirismo.
A cirurgia pouco se desenvolvia, pois encontrava-se contida entre o sofrimento intenso do paciente,
- quase desumano, e a limitação tecnológica. Ambos não tinham no cuidado ao paciente  objetivo
final, específico, entendiam-no como uma atividade meio, a meta era descobrir de que doença o
paciente estava sendo acometido e propiciar a cura da doença ainda que para tal pudesse haver
certo sofrimento.

A medicina moderna não pode estar dissociada do conceito de qualidade que estabelece os
caminhos de promoção e aprimoramento de ações na área da saúde. A compreensão desse conceito,
todavia, não é universal e muitos consideram-no impreciso e de difícil definição; argumentam que
quando há competência e expertise a qualidade sobrevem naturalmente, dispensando-se de
conceituação. Alegam, também, que há diversidade do entendimento humano sobre cada ação espe-
cífica, de modo ser impossível qualquer tentativa de uniformização. Donabedian1 , entretanto, afirma
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que apesar dessas dificuldades pode-se analisar de modo mais profundo o conceito de qualidade em
saúde. Ao examinar-se mais minuciosamente chega-se a conceitos mais precisos que podem derivar,
em determinado contexto, em padrões de qualidade em saúde. A qualidade orientada para o paciente
deve passar, entretanto, por melhoria da estrutura, dos processos e dos resultados.

São dois os fundamentos da qualidade em saúde: o desenvolvimento tecno-científico, e a
aplicação correta desse conhecimento, progressivamente adquirido, orientado para o paciente. A
eqüidade de ambos os fundamentos no trato com o cuidado em saúde é imprescindível para um
atendimento de qualidade, e, em especial na atenção do anestesiologista, médico que decidiu-se
essencialmente pelo cuidado; o tem como fim, como único e soberano objetivo. Alguns dos atribu-
tos importantes na análise da qualidade de determinada ação em saúde estão resumidamente defi-
nidos no quadroI2 .

A avaliação contínua da qualidade técnica dos profissionais de saúde é tema polêmico e de
difícil sistematização em nosso país. Recentemente a Associação Médica Brasileira instituiu o Cer-
tificado de Atualização Profissional para os portadores dos títulos de especialista e certificados de
áreas de atuação e criou a Comissão Nacional de Acreditação para elaborar normas e regulamen-
tos para este fim, além de coordenar a emissão desses certificados. Considera que o “contínuo
desenvolvimento profissional do médico faz-se necessário em função do rápido aporte e incorpo-
ração de novos conhecimentos na prática médica3 ”.

Quadro I - Componentes da Qualidade (segundo Avedis Donabedian)

1 - Eficácia: capacidade que o desenvolvimento tecno-científico tem de promover melhorias
no cuidado da saúde considerando-se condições ótimas de aplicabilidade;

2 - Efetividade: o nível real que o desenvolvimento tecno-científico consegue atingir;
3 - Eficiência: considera a habilidade em diminuir-se o custo do cuidado sem, entretanto,

comprometer a qualidade;
4 - Otimização: o equilíbrio entre a melhoria do cuidado e os custos dessa melhoria;
5 - Aceitabilidade: considera a expectativa e desejos do paciente e seus familiares;
6 - Legitimidade: conformidade das ações às preferências sociais expressas em princípios

éticos, valores, normas, leis e regulamentos;
7 - Eqüidade: conformidade com o princípio da justiça; o que é razoável na distribuição das

ações de saúde, seus benefícios entre a população.

Enfim, a anestesiologia possui, desde a sua gênese, um compromisso intrínseco com a quali-
dade. O seu desenvolvimento, a partir da descoberta de novas técnicas e anestésicos, propiciou o
grande avanço da cirurgia, não só por permitir que os procedimentos fossem realizados em maior
número e de forma mais humanizada, mas também porque, com mais tempo disponível para o ato
cirúrgico, pôde, o cirurgião, desenvolver melhores técnicas cirúrgicas e arriscar-se a procedimen-
tos anteriormente impensáveis. Contribuiu para tal, sobremaneira, o uso dos “curares”, os quais
permitiram o relaxamento muscular e conseqüente imobilidade, o que permitia, além do controle da
ventilação, um campo cirúrgico silencioso.

O que é acreditação?

Pode-se definir acreditação como um processo pelo qual uma instituição de saúde é avalia-
da. Essa avaliação dá-se em função de um conjunto de padrões previamente estabelecidos e deve
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ser realizada por determinada organização, dita “acreditadora”. As instituições “acreditadoras” devem
ser, preferencialmente, não-governamentais e distintas das instituições de saúde. Os resultados
emitidos por estas instituições “acreditadoras” devem ser, por sua vez, revisadas e validadas por
outras instituições externas. O reconhecimento da excelência de uma instituição de saúde sinaliza, à
comunidade, seu compromisso com a qualidade.

Mais importante que a definição de acreditação, é saber o que este processo pode trazer de
benefícios para as instituições que, voluntariamente, optam por realizá-lo. Sem dúvida, o maior
benefício da instituição é o entendimento e aplicabilidade prática da “cultura da qualidade”.

Os padrões perseguidos na acreditação refletem a integração de sistemas gerenciais e clíni-
cos, e têm, como objetivo principal, a redução de riscos nos processos. A aplicação de políticas e
procedimentos estandardizados determinará a redução da variabilidade na implementação de roti-
nas clínicas, a análise e a prevenção de efeitos adversos.

Resumo histórico do processo de acreditação hospitalar

O “American College of Surgeons” instituiu, graças ao esforço pessoal do Dr. Enest A.
Codman, o Padrão Mínimo para hospitais, em 1917. Este foi o embrião do programa de padro-
nização de hospitais desenvolvido em 1951 por diversas organizações americanas (Colégio Ame-
ricano de Clínicos, Associação Americana de Hospitais, Associação Médica Americana) além da
Associação Médica Canadense. Surge, então, a Comissão Conjunta de Acreditação de Hospitais
(“Joint Comissiono on Accreditation of Hospitals), organização independente, cujo compromisso
era a acreditação voluntária de instituições hospitalares. Tão-somente em 1987, a Joint Comission
modifica seu nome para Joint Comission on Accreditation of Healthcare Organizations - JCAHO
(www.jointcommission.org).

Outros países4 , além dos Estados Unidos e do Canadá, procuraram estabelecer programas
que contemplassem a melhoria da qualidade nas instituições de saúde. A Austrália iniciou seu pro-
grama em 1974 inspirada na JCAHO. A Europa introduziu seu programa de acreditação em 1981,
mais especificamente em Barcelona, cidade que, posteriormente, foi berço da Fundação Avedis
Donabedian (1988), instituição voltada ao fomento da qualidade na assistência médica.

No Brasil5 , a sistematização dos programas de acreditação inicia-se na década de 90, mais
precisamente em 1994, quando o Ministério da Saúde (MS) criou o Programa de Melhoria da
Qualidade em Saúde. Importante salientar que este programa não tinha relação alguma com quais-
quer instituições de auditoria, cujos objetivos eram controlar fraudes e observar o cumprimento de
exigências legais. Seu objetivo era, tão-somente, criar um ambiente propício às ações de melhoria
hospitalar.

O MS decide criar, em 1995, o Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em
Saúde (PGAQS) e instituir a Comissão Nacional de Qualidade e Produtividade da qual faziam
parte além do grupo técnico do Programa, representantes de provedores de serviço, da classe
médica, órgãos técnicos de controle da qualidade e representante de usuários. Em 1997, o MS
propõe a criação do Órgão Nacional de Acreditação (ONA), na tentativa de reunir iniciativas
regionais de acreditação (RJ, SP, PR e RS). Em 1999 a ONA passa à denominação de Organiza-
ção Nacional de Acreditação e  Nesse ano foi, também, criada a Agência Nacional de Saúde
(ANS) que, além de promover licenciamento de medicamentos, manuseio de alimentos, e etc.,
também impõe normas mínimas para funcionamento hospitalar.

No Rio de Janeiro o Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), juntamente com a Academia
Nacional de Medicina e o Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de
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Janeiro (UERJ), já discutiam a avaliação e certificação da qualidade em saúde desde 1994, mas
somente em 1998, em conjunto com a Fundação CESGRANRIO e com o apoio da Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(FAPERJ), foi criado o Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA). Concomitantemente foi cria-
da a Joint Comission International, subsidiária da JCAHO,  com a missão de melhorar, internacio-
nalmente, a qualidade da assistência à saúde. Foi elaborado, então, o “Manual Internacional de
Padrões de Acreditação Hospitalar”6  com padrões internacionais em qualidade, hoje, utilizado em
mais de 60 países.

No Estado de São Paulo, adaptou-se à saúde a metodologia da Fundação para o Prêmio
Nacional de Qualidade e criou-se o “Programa de Controle da Qualidade Hospitalar” (PCQH)
no âmbito da Associação Paulista de Medicina (AMP) e do Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (CREMESP). Os critérios de excelência estão baseados nos modelos de
gestão: liderança, estratégias, clientes, informação, pessoas, recursos materiais, processos e re-
sultados7 .

Atualmente convivem, no Brasil, dois modelos principais de acreditação hospitalar com atu-
ação nacional: o ONA e o CBA/JCI. A característica do método ONA é o estabelecimento de
níveis de acreditação (Quadro II) após processo de avaliação. No momento são oito as instituições
credenciadas para realizarem acreditação com esse modelo.

O método CBA/JCI baseia-se na conformidade da instituição aos padrões estabelecidos
para cada função do manual. O modelo de acreditação CBA/JCI compreende um percurso a ser
realizado pela instituição até o momento da certificação. É uma atividade muitas vezes prolongada
e que requer importante mobilização de toda a instituição. A instituição, em sua preparação para a
avaliação, deverá rever suas políticas e seus processos de modo a estarem conformes com aqueles
padrões do manual (Quadro III). O CBA/JCI estimula a implantação de um projeto de educação
para acreditação8  que envolve colaboradores e o governo da instituição. O conteúdo educativo é
sobremaneira importante, e inclui as seguintes etapas: sensibilização das lideranças, formação de
grupo facilitador, disseminação dos padrões e sensiblização do corpo de funcionários, auto-avalia-
ção e avaliação simulada.

Quadro II - Níveis de avaliação para acreditação - sistema ONA9

• Organização Prestadora de Serviços de Saúde Não Acreditada.
• Organização Prestadora de Serviços de Saúde Acreditada (Certificado com validade de 2

anos)
• Organização Prestadora de Serviços de Saúde Acreditada Plena (Certificado com validade

de 2 anos)
• Organização Prestadora de Serviços de Saúde Acreditada com Excelência (Certificado com

validade de 3 anos)

O total de instituições de saúde acreditadas nos Estados Unidos é em torno de 26.000,
enquanto no Brasil são pouco mais de 50 unidades. Naquele país, a instituição certificada após o
processo de acreditação adquire privilégios junto aos convênios e instituições de fomento. No
Brasil essa prática ainda é incipiente, mas algum progresso já pode ser constatado na diferenciação
da instituição junto a fontes financiadoras, fornecedores, etc.
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Quadro III - Funções do Manual Internacional de Padrões de
Acreditação Hospitalar - CBA/JCI6

FUNÇÕES FOCADAS NOS PACIENTES
ACC – Acesso e Continuidade do Cuidado
DPF – Direitos dos Pacientes e Familiares
AP – Avaliação do Paciente
CP – Cuidado ao Paciente

FUNÇÕES FOCADAS NA ORGANIZAÇÃO
EPF – Educação de Pacientes e Familiares
QSP – Qualidade e Segurança do Paciente
GLD – Governo, Liderança e Direção
GAS – Gerenciamento do Ambiente Hospitalar
EQP – Educação e Qualificação de Profissionais
GI – Gerenciamento da Informação

O anestesiologista e o processo de acreditação

São dois os aspectos nos quais o anestesiologista  pode vir atuar no processo de acreditação:
como membro da equipe da instituição acreditadora, ou como componente do time que representa
a instituição. Neste capítulo será discutida apenas a segunda possibilidade, uma vez que é a mais
usual.

O propósito da avaliação para a acreditação é observar se a intenção da prestação de servi-
ços de qualidade está sendo realmente efetivada; ao solicitar o processo, a instituição apresenta à
organização certificadora o perfil institucional, isto é, trata-se de um hospital geral, uma unidade
ambulatorial, “home care”, etc. Pode-se entender, portanto, que, na dependência das ações em
saúde que a instituição exerce, estará o anestesiologista em níveis diversos de envolvimento com o
processo. Hospitais eminentemente cirúrgicos e unidades focadas em  procedimentos intervencionistas
são aqueles, certamente, em que o anestesiologista é mais atuante e, portanto, estará mais presente
em todo o processo. Nestes casos, a inserção do anestesiologista na equipe  da instituição que
participará da preparação para a acreditação é importante e recomendável. São diversos os fato-
res que indicam a importância da participação do anestesiologista no processo de acreditação
(Quadro IV).

O CFM emitiu em 1993 a Resolução 139310  que regulamenta o papel do anestesiologista, e
torna obrigratória a realização de diversos processos (Quadro V) pelos anestesiologistas antes,
durante e após qualquer ato anestésico. No momento o CFM e a Sociedade Brasileira de
Anestesiologia estão em processo de revisão da Res.1363/03 em virtude do avanço tecnológico,
estrutural e de responsabilidade que a anestesiologia vem experimentando desde então. O cumpri-
mento obrigatório  das resoluções e normas vigentes nos diversos níveis administrativos (federal,
estadual e municipal) é condição sine qua non para que o processo de acreditação seja bem
sucedido.
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Quadro V - Principais determinações da Resolução 1363/93  do CFM

Art. 1º - Determinar aos médicos que praticam anestesia que:
I - Antes da realização de qualquer anestesia é indispensável conhecer, com a devida antece-

dência, as condições clínicas do paciente a ser submetido à mesma, cabendo ao anestesista decidir
da conveniência ou não da prática do ato anestésico, de modo soberano e intransferível;

II - Para conduzir as anestesias gerais ou regionais com segurança, assim como manter a
vigilância permanente ao paciente anestesiado durante o ato operatório, o médico anestesista deve
estar sempre junto a este paciente;

III - Os sinais vitais do paciente serão verificados e registrados em ficha própria durante o ato
anestésico, assim como a ventilação, oxigenação e circulação serão avaliadas intermitentemente;

IV - É ato atentatório à Ética Médica a realização simultânea de anestesias em pacientes
distintos pelo mesmo profissional, ainda que seja no mesmo ambiente cirúrgico;

V - Todas as conseqüências decorrentes do ato anestésico são da responsabilidade direta e
pessoal do médico anestesista;

VI - Para a prática da anestesia deve o médico anestesista avaliar previamente as situações
de segurança do ambiente hospitalar, somente praticando o ato anestésico se estiverem assegura-
das as condições mínimas para a sua realização, cabendo ao diretor técnico da instituição garantir
tais condições.

Quadro IV - Características do anestesiologista que indicam
sua participação no processo de acreditação

1. Atuação em diversos setores do hospital
a. Centro cirúrgico
b. Salas de emergência no pronto atendimento
c. Unidades que realizam procedimentos endoscópicos
d. Setores de imagem (ressonância, hemodinâmica, etc)
e. Ambulatório (pré-anestesia)

2. Conhecimento em:
a. Ressuscitação cardiorrespiratória e outros procedimentos de emergência
b. Controle da dor aguda, pós-operatória, e crônica
c. Manutenção das vias aéreas
d. Acesso venoso e arterial
e. Monitorização hemodinâmica

3. Manuseio de diversos tipos de equipamentos (aparelhos de anestesia, monitores, apare-
lhos de ecocardiografia, estimuladores de nervos periféricos, etc)

4. Manuseio de diversos medicamentos e insumos hospitalares

5. Confecção de rotinas de trabalho e procedimentos de utilização de aparelhos

6. Trabalho em equipe
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Art. 2º - Entende-se por condições mínimas de segurança para a prática de anestesia
as a seguir relacionadas:

I - Monitorização dos pacientes com esfigmomanômetro, estetoscópio pré-cordial ou esofágico
e cardioscópio.

II - Monitorização do CO2 expirado e da saturação da hemoglobina, nas situações tecnica-
mente indicadas;

III - Monitorização da saturação de hemoglobina, de forma obrigatória, nos hospitais que
utilizam usinas concentradoras de oxigênio;

IV - Deverão estar à disposição do anestesista equipamentos, gases e drogas que permitam
a realização de qualquer ato anestésico com segurança e desfibrilador, cardioscópio, sistema
ventilatório e medicações essenciais para utilização imediata, caso haja necessidade de procedi-
mento de manobras de recuperação cardiorespiratória;

V - O equipamento básico para administração de anestesia deverá ser constituído por secção de
fluxo contínuo de gases, sistema respiratório completo, tubos traqueais, guia e pinça condutora de tubos
traqueais, laringoscópio, cânulas orofarígeas, aspirador, agulhas e material para bloqueios anestésicos;

VI - Todo paciente após a cirurgia deverá ser removido para a sala de recuperação pós-anestésica,
cuja capacidade operativa deve guardar relação direta com a programação do centro cirúrgico.

VII - Enquanto não estiver disponível a sala de recuperação pós-anestésica, o paciente de-
verá permanecer na sala de cirurgia até a sua liberação pelo anestesista.

VIII - Os critérios de alta do paciente no período de recuperação pós-anestésica são de
responsabilidade intransferível do anestesista.

1. realizem a visita pré anestésica antes da ciruragia
2. anotem a visita pré anestésica no prontuário antes da cirurgia
3. expliquem ao paciente o procedimento anestésico a ser realizado
4. obtenham o consentimento informado para a realização da anestesia
5. documentem a obtenção deste consentimento no prontuário
6. monitorizem o paciente durante todo o ato anestésico
7. anotem os dados dessa monitorização na ficha de anestesia a ser anexada ao prontuário
8. anotem todos os medicamentos administrados e outros procedimentos realizados na fi-

cha de anestesia
9. mantenham o paciente monitorizado durante sua permanência na sala de recuperação

pós anestésica (RPA)
10. sejam anotados no prontuário os horários de admissão e alta na RPA
11. sejam anotados no prontuário os dados da monitorização na RPA
12. seja dada alta da RPA por um profissional qualificado segundo critérios pré estabelecidos
A Resolução 1670 do CFM de 11 de julho de 2003 trata da segurança nos procedimentos

efetuados sob sedação profunda. Em sua ementa, determina que a “sedação profunda profunda só pode
ser realizada por médicos qualificados e em ambientes que ofereça condições seguras para sua realiza-
ção, ficando os cuidados do paciente a cargo do médico eu não esteja realizando o procedimento que
exige sedação”11 , e define, em anexos, os níveis de sedação e o equipamento indispensável.

Unidades que utilizam transporte inter-hospitalar de pacientes também podem estar no pro-
cesso de acreditação, e o CFM também dispõe de resolução específica sobre o transporte inter-
hospitalar de pacientes12 ; o transporte de pacientes é muito comumente realizado por
anestesiologistas, portanto o conhecimento de seu inteiro teor é muito importante.

Outros órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
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também possuem diversas resoluções (RDC), cujo conhecimento é importante para o
anestesiologista. Um exemplo é a Resolução - RDC N.10 de 23 de janeiro de 200413 , que apre-
senta diretrizes para utilização de hemocomponentes como Albumina Humana e Plasma Fresco
Congelado. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) normatiza,
na Resolução 133 de 13 de janeiro de 1999, a conduta do médico frente pacientes que se recusam
à transfusão de sangue e/ou seus derivados14  .

A acreditação também contempla a pesquisa clínica, de modo que, as instituições que a realizam
devem ater-se às normas vigentes. No Brasil, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) ligado ao MS
publicou a Resolução 196/9615  que apresenta as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas
envolvendo seres humanos. Dentre diversas normas que estabelece, as mais importantes são a necessi-
dade do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos sujeitos da pesquisa, e a
instituição dos CEPs (Centros de Ética em Pesquisa). Vale o esclarecimento que, um e outro, são dife-
rentes do Termo de Consentimento Informado para o ato anestésico16  e das Comissões de Ética Médi-
ca (CEM) existentes nos hospitais em consonância com as normas dos Conselhos Regionais de Medi-
cina com funções opinativas, educativas e fiscalizadoras do desempenho Ético da Medicina.
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